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Főispáni beiktatás.
Dr. Ostffy Lajos elfoglalta helyét a 

vámügyében, hová a királyi kegy, a kor
mány bizalma, a vármegye egész lakosságá
nak - eretete állította. Nem kereste a méltó- 
..ív mert egész életében a komoly munka
embere volt, ki a munkát a munkáért 

éli. A vármegye ünnepéből részt kér 
magának a muraszombati járás lakossága 
>■:. es bizalommal köszönti a vármegye veze- 
e'ijét, kinek múltjából meríti e járás lakos

iga a bizalmat, hogy Ostffy Lajos főispánban 
e járás magyarosító nemzeti kultur és köz
gazdasági érdekei és törekvései mindig 
megértő segítőre, támogatóra fognak találni. 
,\ muraszombati járás ügyei mindenkor 
kivételes megértést igényeltek a vármegye 
intézői részéről. A muraszombati járás 
hazafias vend nyelvű, szivében, lelkében 
magyar népe itt a szlávság és Stájer határ 
szoinszédságában, mint a magyarság erős 
sége áll szilárdan s kulturális, intézményes 
biztosítékai vannak itt a magyarságnak. A 
járás népe magyarosodig egyre gyérebb 
az idegen szó, s a jó iskolák megtették 
eredményes hatásukat. Mikor bizalommal 
és szeretettel köszöntjük a magyar kultúra 
és demokrácia avatott bajnokát, a vármegye 
uj főispánját e járás közönsége nevében 
kérjük jóakarata támogatását, bölcs irányí
tását a mi szükebb pátriánk, a mi járásunk 
ügyei iránt.

A beiktató közgyűlés mindvégig lelkes, mél
tóságteljes volt, amint az a vármegye ősi Iradi- 
Jiciójához illett.

Az uj főispánt általános bizalommal iidvözlik 
elnyert méltóságában és ez már magában 

Jvező kilátást nyuit arra, hogy dr. Ostffy 
I .iíosi a beiktató ünnepségen elhangzott szép be- 
-zédeben körvonalazott üdvös tevékenységében 
lámogatni fogják.

A közgyűlés megnyitása.
Herbst Géza alispán nyitotta meg a köz

év ülést. Ezután dr. Radó Gyula főjegyző olvasta 
.1 a belügyminiszteri leiratot, mely a főispán 

kinevezését közli a vármegye közönségével.
Az alispán indítványozta, hogy dr. Békássy 

Iván állásától saját kérelmére történi felmentését 
únálaUal veszi tudomásul a törvényhatóság és 
volt főispántól való bucsuzása tárgyában a leg- 

Özelebbi közgyűlés napirendjén fog foglalkozni.
Indítványozta az alispán, hogy az uj főispánt 

i közgyűlési terembe dr. Bezerédj István vezeté
sével egy küldöttség és pedig: gr. Széchenyi 
Rezső, gróf Batthyány Zsigmond, Beck Lajos. 
Gaál Sándor. Berzsenyi Jenő, Kincs István, Gott- 
hard Sándor, Ereyberger Sándor, Németh Gyula, 
I homasz Eerencz, Pleszkáts Imre, Vidos József, 
Weöres István hívja meg.

dr. Ostffy Lajos fő- 
ahonnan átvonultak

Eéltizkor a küldöttség 
ispánnal a terembe érkezeit, 

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.

a székesegyházba, ahol Vidos Lajos prelátus ka
nonok teljes segédlettel ünnepi misét pontifikáit.

A közgyűlés folytatása.
Háromnegyed II-kor llerbs Géza alispán 

megnyitotta újból a közgyűlést és felkérte a fő
ispánt az eskü letevésére.

Az eskümintát dr. Radó Gyula olvasta, me
lyet dr. Ostffy Lajos főispán érces hangon mon
dott utána.

Ezután az alispán felkérte a főispánt, hogy 
elnöki székét foglalja el.

Dr. Ostffy Lajos főispán székfoglalója.
Az uj főispán elfoglalván a főispáni székei, 

a következőket mondotta :
Tekintetes törvényhatósági bizottság! Őfelsége 

a vármegyének egy szerény polgárát kiválasztotta 
és a változott viszonyokhoz mért uj megbízások
kal küldötte önök közé, hogy szükebb hazájának, 
e nemes vármegyének élére álljon, képviselje az 
uralkodó jelenlegi kormányát és annak szellemé
ben közmegelégedésre a közjó lehelő legtökélete
sebb munkálására irányítsa e vármegye életét.

E tiszteletre méltó, nagy múltú vármegyének 
ez az igénytelen fia az ér csekély személyemben 
meghatva köszönti önöket, földiéit régi otthonában.

Mondjam-e, hogy a legelső érzés, amely el
tölt, a hűséges ragaszkodás, a meleg vonzódás és 
a hálás visszaemlékezés érzése ennek a várme
gyének munkás választottal, vezető férfiai és 
nagyrabecsült egész törvényhatósági bizottsága 
iránt, akik közt és akiknek egykor osztatlan bi
zalmából itt kezdtem és majdnem egy évtizeden 
át itt folytattam azt a munkát, amelynek fonalát 
ma királyom parancsából kell újra felvennem e 
vezető hely en ?

A munkatársak, a régi jőbarátok és régi 
jóakarók ma is nagyrészt ugyanazok, mint akik 
közül 7 évvel ezelőtt választó polgártársaim meg
bízása a törvényhozás házába küldött innen. En 
magam nem változtam meg tekintetes törvény
hatósági bizottság, ezt elmondhatom, csak korban 
és hitem szerint sokféle többnyire súlyos 
tapasztalatban lettem öregebb. És megváltoztak 
azóta az idők !

Majd a következőket mondotta :
Annak a kormánynak, mely nek én képviselője 

vagyok, a legelső és leghangsulyozottabb pro
gram pontja a népjogok demokratikus kiterjesz
tése, a meghamisittatlan népakarat általános 
érvényrejuttatása, az általános választójog meg
alkotása alakjában.

Hogy én ennek a kormányzatnak, ennek a 
demokratikus iránynak, mely a népjogok kiter
jesztését a királyi megbízás nemes értelmében 
tűzte célul, őszinte és lelkes híve vagyok, annak 
magyarázatát megadja egyfelől pártállásom, más

egyénileg vallott világnézetem.
De egyéniségem minden politikai pártállásá

felöl

tól függetlenül is parancsolja nekem, hogy az 
embert egyéni értéke szerint becsülő, igazán de
mokratikus iránynak ^őszinte bive legyenek. Kora 
gyermekségemtől fogva az emberek megbecsülése 

tekintetében úgy másra, mint önmagámra is az 
egyéniség, a fizikai és szellemi munkásság becsé
nek mértékét alkalmaztam.

Es itt meg kell említenem, hogy ez a mér
ték az én szerény meggyőződésem szerint nem 
zárja ki a történelmi hagyományok illő meg
becsülését.

Nekem pl. és ezt bizonyos meghatottság 
nélkül alig mondhatom el, mindenesetre fokozza 
ragaszkodásomat Vasvármegyének földjéhez az a 
körülmény, hogy családom és nemzetségem immár 
8-ik évszázadéi él e földön, valamint az a körül
mény is csak fokozza bennem a szigorú kötelesség
érzetet tisztem becsületes betöltése iránt, hogy e 
család és nemzetség közül a 8-ik vagyok, bár 
évszázadokra nyúló idő közbevetése után, aki 
Vasvármegye hajdani Supremus Comesi helyére 
a főispáni székbe kerültem; de biztosíthatom a 
tek. törvényhatósági bizottságot arról, hogy soha
sem mertem volna én magamnak e vármegye 
életében szerepet és befolyást követelni, sőt talán 
szégyenérzettel húzódtam volna az ismeretlenség 
homályába, ha a szeretett szép vármegye földjé
ből elődeimtől reám hárult szerény rögöket meg
tartani és gyarapítani nem igyeheztem volna saját 
munkám kifejtésével.

A nemzeti birtokpolitika terén a vármegyé
ben idáig sem az egészségtelen spekuláció, sem 
pedig veszélyes nemzetségi irányzatok érvényre 
jutásának tünetei nem mutatkoznak. De minden
esetre figyelemmel fogom -kisérni ezt a fontos 
kérdést is.

A harcok mezejéről hazatérők azonban itt a 
megye területén is számítani fognak arra és kell, 
hogy ne hiába számítsanak rá, hogy módjukban 
lesz ha ők is úgy kívánják — hozzá jutni 
ahhoz a hajlékhoz, amelyben fejüket lehajtják 
ahhoz földterülethez, amelyet létünk legelső és 
legbiztosabb bázisának tekintenek.

E vármegye, ahol már eddig is tiszteletre
méltó szociális alkotásokra lehet hasonló téren 
rámutatni, bizonyosan meg fog adódni a mód és 
érzék ezen feladat megoldására.

Kulturális tekintetben különösen a nemzeti 
irányú nevelés ügyeiben és azt szolgáló igaz
gatási ágban, talán még emlékeznek egyesek, ili 
a vármegyén egykor végzett szerény munkámra.

Amilyen őszinte, meleg szeretettel dolgoztam 
ezen ügyekben akkori hivatalfőnökeim helyes 
intenciói szerint, épen úgy, sőt fokozott mértékben 
óhajtom az e téren végzett és végzendő munkát 
figyelemmel kisérni és nagy ^örömmel közölhetem 
azt, hogy a vallás- és közoktatásügyi kormány 
jelenlegi vezetőinek, Apponyi Albert gróf és Tóth 
János államtitkárnak programmjával teljesen 
azonos az, amit én e téren Vasvármegye speciális 
viszonyai tekintetében helyes iránynak és sürgős 
teendőnek látok. Nem részletezem ma e kérdést, 
csak azt érintem, hogy a nemzeti irányú nevelés 
kérdését én az ovodák államosításával, a nép
iskolákhoz és polgári iskolákhoz kapcsolódó 
középfokú gazdasági oktatással vélem egyedül 
helyesen megoldhatónak.



MURASZOMBAT, 1917. MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE AUGUSZTUS 19.

A vármegyei közigazgatásnak talán már nem 
messze jövőben azt hiszem, a háború után 
azonnal — lényeges reformon kell keresztül 
mennie.

Ezen reform tekintetében ugyan nem értek 
egyet azzal a tervezettel, mely a háború előtt a 
képviselőház elé került. Je azt hiszem, senki se 
áltathatja magát a csalhatatlanság azon büszke 
tokával, mely egyedül ezt a reform-tervet tarthatná 
az állam és a megyei önkormányzat érdekében 
megfelelőnek.

Én hiszem, hogy a municiipális elv teljes 
megvédése mellett is igen kiváló módok kínálkoz
nak úgy a közigazgatás nívójának, mint a tiszti
kar érdekei biztosításának emelésére.

Politikai tekintetben kormányom intenciói 
szerint arra fogok törekedni, hogy a vezetésemre 
bízott vármegyében a valódi népakarat minden 
meg nem engedhető befolyásolás, minden túlzó 
agitáció és minden korrupt eszköz teljes kizárásá
val szabadon és függetlenül érvényesülhessen.

A törvényhatóság termében politikai harcok 
és politikai ellentétek felkeltését minden oldalon és 
minden irányban tőlem tellöleg megelőzni óhajtom.

Jogos és türelmes politikai véleménnyilváni- 
tásnak azonban, legyen az bár reám kedvezőtlen 
is, gátját vetni nem fogom.

Tudom, vannak a törvényhatóságban régi 
elvbarátaim, azon pártoknak hívei, amelyekkel 
közös politikai irányban dolgoztam hűséges kitar
tással együtt a magyar parlamentben. Ezeknek 
bizalmára és együttérzésére természetesen első
sorban fogok számítani, de remélem, hogy a köz
jóra irányuló munkámmal azokat is sikerült meg
győznöm, törekvéseim tisztaságáról és önzetlen
ségéről, akik ma nem vallanak velem egy politikai 
elvet, azonban a hazát és e nemes vármegyét 
éppen olyan forróan szeretik, mint én és igv remé
lem, hogy azok közt is megértő telkekre találhatok, 
akik nem fognak gáncsot vetni működésemnek, 
mert hiszen ennek csak a vármegye, a vármegye 
népe, mellyel egyaránt kell összeforrva lennünk, 
vallaná kárát.

A demokratikus kötelességek ezen komoly 
egyenlőségének tudatában én felhívok mindenkit e 
helyről, hogy a nehéz idők munkájában, ami még 
hátra van, tőle telhetöleg részt vegyen, vegyen 
részt velem, mert hiszen természetesen, hogy mint 
eddig fegyver alatt, ezentúl is, bár uj tereken, 
teljesíteni és kivenni akarom belőle a magam részét.

Ha szivünk hangjára hallgatunk, együtt kell 
éreznünk ma. együtt mindnyájunknak, hisz mind
nyájan viharvert, küzdő nemzetünk jövőjéért remegő 
magyarok vagyunk, akiknek szive együtt dobban 
a nagy idők parancsszavára.

Aki ettől idegen, az közös ellenségünk, melyet 
le kell és le fogunk küzdeni!

Ezzel elfoglalom nemes Vasvármegve főispáni 
székét.

A lelkes éljenzés után dr. Radó Gyula fő
jegyző állott fel szólásra és a vármegyei tisztikar 
nevében olyan tartalmas hatásos beszédben üdvö
zölje az uj főispánt, aminő szép és magvas szónok
lat csak nagyritkán hangzott el a közgyűlési 
teremben.

A törvényhatóság nevében Weörös István 
bizottsági tag üdvözölte a főispánt, kinek beszédét 
dr. Szabó László felszólalása követte.

Ezután dr. Beck Lajos orsz. képviselő szólalt 
fel s a demokratikus haladás s a népjogok ki ter
jesztését hangoztatta mint az ujidők követelményét.

Kapy Béla püspök rövid beszédjében hangoz
tatta a megértés politikáját.

Herbs Géza alispán indítványára az itt el
hangzott beszédeket kinyomatják és szétküldik a 
törvényhatóság tagjainak.

Végül dr. Ostffy Lajos főispán az üdvözlések
ért hálás köszönetét mondott.

Csecsemő és gyermek
gondozás.

Az ember legmagasztosabb köteles
ségeihez tartozik az utána következő nemze
dék jövőjének biztosítása. Fenmaradását, 
uralmi állását ezzel a biztosítással érheti el 
egy nemzet.

Azok után a rettenetes megpróbáltatá
sok után pedig, melyek a népegészség oly 
nagy pusztításával jártak, legelemibb köteles
sége mindenkinek összefogni és a jövőt 
alkotó mai gyermeknemzedék gondozására 
fordítani minden figyelmét.

Annál szükségesebb ez. mert a folyton 
fogyó népesség a gyengülő, sápadt szemű 
csemeték kertjével nem sok reményt nyújt 
a jövőre nézve. Már pedig azttizeni a hadak 
útjáról a honvédek tábora, hogy csak erre 
a kertre fordítsuk figyelmünket, lelkünk 
minden fellángolása, munkánk legjava őket 
szolgálja.

Ebben a szolgálatban rejlik a jövő 
boldogulás legbiztosabb záloga. Állítsuk be 
fennmaradásunk érdekében a gyermekvédel
met kulturfeladatnak, népegészségi és neve
lési kérdésnek és ha van tér, ahol szociális 
szempontoknak kell érvényesülni, úgy ez 
bizonyára az.

Itt azután csakugyan nem lehet osztály
tagozódást csinálni. A gyermek mindnyájunké 
és a munkás gyermeke a jövőnek távlatá
ban ugyanolyan, sőt még nagyobb igénye
ket támaszt az állam szemében, mint bármely 
más jobbsorsu osztály gyermeke. Belőlük 
lesz a jövő állam és a ma csak szolgája 
lehet a holnapnak.

Ma még olyan nagy a gyermeknyomor, 
hogy nem is bánat és szomorúság, hanem 
a szégyen érzete foghatja el az embert, ha 
látja a gyermekrendelőben a vézna testű 
és lerongyolt gyermekeket, akik se sírni, se 
mosolyogni nem tudnak. Öröm nélkül élik 
le életüket.

A háború alatt még azt a legszüksé
gesebb táplálékot is nélkülözik, melyből 
életerejüket meríthetnék. A háború összes 
borzalmai között a legnagyobbak közé 
tartoznak azok a bajok, melyeket a háború 
a gyermekekre gyakorolt. Ahhoz, hogy 
némileg is enyhítsünk ezeken a sivárságokon, 
további hatalmas munkára lesz szükség.

A gyermekvédelem állami pillérei elég 
jól meg vannak alapozva és ha az épít
kezés alatt nem zúdított volna a háború 
olyan nagy terheket az állami gépezetre 
és meglett volna mindenütt a kellő belátás 
ezeknek az ügyeknek a nagy fontossága 
iránt, úgy jobban be lehetett volna fejezni 
a megkezdett munkát Nagy koncepciójú, 
merész és ideállisan szép Íveléssel bontako
zott ki nálunk az általános gyermekvédelem 
és különösen az elhagyott gyermekek 
védelme. Ma már azonban ezen védelem
nél többre, ma egyenesen gondozásra van 
szükség és minden gyermeknek leginkább 
a hadigondozás keretében a hadiárváknak 
meg kell találni fenntartójukban a gondo
zójukat is.

Az általános gyermekvédelmi és az 
elhagyottsági kérdések mellé azonban ujabb 
nagy feladatok járultak. A csecsemő és a 
gyermehalandóság növekedését most kezdet
tük csak meglátni. A gyermekegészségügy 
bajait csak most ismertük fel.

A népjóléti intézkedéseknek elsősorban 
ezen feladatkörben kell a kérdést megfogni, 
a népjóléti intézkedéseknek ide kell elsősor
ban irányulniok. Ezen intézkedések között 

első helyen áll az anyasági biztosítás, melyet 
már a népbiztositás keretében meglehet 
sikeresen oldani. Szükség van a gyermek
ágyi segély felemelésére és főleg a biztosí
tásra kötelezettek határának legtágabb meg- 
szabályozásra. A biztosítási kötelességbe 
bevonandók az összes munkásokon kívül 
az összes tisztviselők, kisiparosok is.

Az egészségügyi kérdések kapcsolato
sak a nép jóléti szociális ügyekkel és első
sorban a népbiztositás kérdésével és itl 
legjobban látható, hogy nagy feladatkörük 
mellett mégis ezen körökkel kapcsolatosan 
volnának legcélszerűbben intézhetők.

Sehol sincs inkább szükség az erők 
koncentrikus összemüködésére, mint éppen 
a gyermekvédelem terén. A fizikailag el
hagyott és az erkölcsileg elzüllő gyermek
nek a megvédésére és a további bajtól való 
megóvására működő intézményeknek egybe 
kell fonódni. Ezen elhagyatottságok esetei
ben az állami gyermekmenhelyek és a 
Gyermekvédő-Liga munkája a megkezdett 
utón szélesbitendö. A Stefánia-Szövetség 
a védőnői szervezet országos kiépítésével 
lát el nagy feladatot. Az egészséges lakás, 
a jó szellőztetés, a tisztaság követelménye
ire való oktatást, az anyák oktatását és 
egyidtal a csecsemőhalandóság megakasz- 
tását is programmjába vette. Ezek a védő
nők a nép körében terjesztik áldásos 
működésüket. Ezen higénikus felvilágosítás 
és a csecsemővédelemre való felügyelet a 
bajok megelőzésére szolgál.

Ott, ahol betegség lépett fel, ahol a 
táplálék hiánya vagy a nyomorúságos lakás
viszonyok miatt már a baj jelentkezik, ott 
,A Gyermekért' Országos Gyermekegészség- 
íigyi Társaság, mely a királyné jelszavával 
alakult, veszi fel a küzdelmet. Ez állítja fel 
a gyermekrendelőket, gondozókat, kórháza
kat. Ezekben látja el a társaság az arra 
szoruló gyermekeket orvosi gyógykezeléssel 
és gyógyszerrel és a legszükségesebb táp
szerrel. Mindaddig ugyanis, amig a nép 
biztosítással, vagy más alkalmas, az állam 
által keresztülvitt akcióval ilyen rendelők 
elég számban működni nem fognak, a 
társadalom segítését is örömmel kell venni.

Ezekhez járult legújabban a munkások 
nagyszabású gyermekvédelmi akciója és 
örvendetes előrehaladása az ö szervez
kedésüknek.

Mindezek az intézmények a gyám
hatóságokkal, rendőrséggel, fiatalkornak 
bíróságával, patronage egyletekkel, csak 
akkor fognak sikeres munkát végezni, ha 
irányitó és vezető csillagjuk a népjóléti 
minisztérium utján az állam kezébe lesz letéve.

A nép egészsége a népjóléti intézkedé
sek elseje, de az összes tényezőknek össze 
kell fogni, hogy egyúttal az egészségügy
nek a szociális népjóléti szempontok legye
nek egyetlen irányitói.

Adakozzunk az elesett hősök 
özvegyei és árvái javárai 

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselöház.

HÍREK.
Ünnep.

Világégés, ágyudörgés között Te feléd 
száll a hivő ember sóhaja magyarok nagy 
királya, Szent István. A magyar királyság 
megalapítója emlékezetét ünnepeljük, mikor 
az uj Magyarország ábrándjairól álmodozunk, 
s a múltak kegyeletes megbecsülése mellett 
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áldva áldjuk emlékedet nagy királyunk, egy 
ország hálája fordul feléd e napon, de 
jövőbe tekintő szemünk előre néz.

A fellegek oszlanak, tisztul, Itajnalodik. 
I ciragyog nemsokára a magyarok nagy 
n inja, ragyogó felvirradása s ennek a 
v rázslatos jövőnek biivös fényében már ott
r. gyogaTe méltó utódod megértő alakja: 
Karoly, ki úgy, mint Te, megértette a 
n így idők tanítását, leszállt magas trónjáról, 
c iberek közzé ment, és éppen az egyszerű 
e iberi érzések megértőjében találta meg a 
magyar nép koronás királyát.

Szent István napján hálás kegyelettel 
emlékszünk a múltra, de biztatón nézünk 
a jövőbe. S amikor a múlt dicsőségét 
ünnepeljük Szent Istvánban, a jelen remény
ségét. bizalmát érezzük, mikor ifjú királyunk 
születésnapján az ország hálás népe buz
gón m’ tdja imáját, hogy boldog legyen 
ennek .1/. országnak megértő ifjú királya, 
e e mek hirdette a magyar trónról, hogy 

épnek jogot és kenyeret kell adni, s 
megtanulta a magyart becsülni, s 

megérteni.
Ennek a megértő bölcsességnek hálája 

és elismerése a magyar nép lelkes szeretete 
uralkodója iránt.

Főúri eljegyzés. Gróf Széchenyi 
György aranysarkantyús lovag, Zemplén- 
varmegye főispánja szombaton tartotta el
jegyzését Belatinczon gróf Zichy Mici 
Anasztáziával, gróf Zichy Ágoston főudvar- 
nagy v. b. t. t leányával. A főúri jegyes
párhoz érkezett számtalan gratuláció között 
első volt Ö felsége a király alábbi meleg
hangú távirata:

A királyné és én Önnek kedves gróf Zichy, 
leányának eljegyzése alkalmából a legszivélyesebb 
szerencse kivánatainkat küldjük. Károly.

A környék lakossága, mely a grófi család 
jótékony intézményeinek áldásait élvezi, 
szintén részt kért az ünnepségből s testü
letileg keresték fel a jegyes párt, hogy igaz, 
őszinte ragaszkodásuknak és szerencse 
kivánataiknak kifejezést adjanak.

Emléket Takáts Lászlónak
Lapunk által megindított gyűjtés a kívánt 
eredménnyel jár. Gyűlnek a megértő nemes 
szivü emberek koronái s Takáts László 
emléke állni fog, hogy méltó hirdetője 
legy<n Takáts László emlékezetének s 
tanuiság a késő utódodoknak, hogy a 
hazáért életét adó s életét nemes munká
ban eltöltött ember élete örök példaként 

1 a késői nemzedék előtt. A hálás 
kegyelet a muraszombati kath. templomban 
emléktáblával kívánja megörökíteni Takáts 
László emlékét A terv szép, megörökítésre 
érdemes és mindenképen méltó Takáts 
László emlékezetéhez. Adományokat elfogad 
lapunk szerkesztősége.

Adakoztak :
Országház tisztviselői kara K 152.

írói Batthyány Zsigtnond > 100.
Muraszombati Takarékpénztár > 50.

nraszombati Mezőgazdasági Bank > 50.
Árvái Henrik » 30.
Kammermayer Mária » 20.
Dr. Vályi Sándor utján: Barbarics

Ferencz Zollánháza 20.
I auschek Lenke Budapest ’ >20.
Kohn Lipót Muraszombat ’ 12.45
\ntauer József > » 12.
Lázár Imre > >12.
Dr. Geiger Vilmos ’ 10.
Kainermayer Kálmánka és Gyurika 10.
Sinkovich Dénes > 10.—

tern Hugó mérnök, népi, főhadnagy
Dr. Vályi Sándor > 10.—

Surányi Hermin > 10.
Vértes Sándor » 10.
Balkányi Ernő > 5.
Barborcsik Kató vm. óvónő » 5.— í
Eliszár József asztalos mester » 5.
Molitorisz Jenöné > 5.
Nagy Rózsika » 5. -
Spranszky Anna » 5.—

— Dr. Geiger Vilmos ezred orvos, 
tb. megyei főorvos szabadságáról vissza
érkezett s orvosi működését megkezdte. 

Kitüntetés. A legfelsőbb liad 
vezetőség Kardos Vince tijkökényesi lakos 
tengerésznek az ellenséggel szemben tanú
sított vitéz magatartása elismeréséül az 
ezüst vitézségi érmet adományozta.

Halálozás. Mély részvéttel adunk 
hirt Bácz Jánosné úrnőnek egy komoly 
munkában eredményesen eltöltött élet után 
történt gyászos elhunytéról. A község 
lakossága mély részvéttel fordul a gyászba- 
sujtott család felé s a megboldogult iránt 
egész életében tanúsított megbecsülés 
szépen nyilatkozott meg a temetésen részt- 
vett nagyszámú közönség részvétében. 
Halálát kiterjedt családja gyászolja A te
metési szertartást Szlepecz János esperes
plébános végezte. Az elhunytról a család 
az alábbi gyászjelentést adta ki:

Alulírottak a mélységes bánattól teljesen 
összetört szívvel jelentjük, hogy a hü feleség, 
odaadóan szerető jóságos, áldott édes anya, 
körülrajongott nagyanya, legjobb anyós, nővér, 
sógornő és nagynéni Bácz Jánosné úrnő szül. 
Euisz Klára, földbirtokos neje, hosszú és súlyos 
szenvedés és a halotti szentségek ájtatos fel
vétele után életének 57-ik, házasságának 40-ik 
évében folyó hó 11-én éjjel :1 i II órakor jósá
gos leikével csendesen az Egekbe költözött. 
A megboldogult hült tetemeit 14 én délelőtt 
9 órakor fogjuk a gyászházból a helybeli róm. 
katholikus templomba kisérni és onnan a sir- 
kertben örök pihenőre az Anya földnek átadni. 
Muraszombat, 1917. év augusztus hó 12. El
mentél az Ur trónjához, hogy számunkra helyet 
készíts a boldog viszontlátásig. Bácz János férje. 
Lujza férj. Horváth Ferenczné. Manci férj. 
Kereskényi Jenöné, Gizella férj. Szabó Jenőné 
gyermekei. Kardos József, Horváth Eerencz, 
Kereskényi Jenő, Szabó Jenő vejei. Lasbacher 
Józsefné szül. Euisz Antónia nővére. Lasbacher 
József sógora. Lasbacher Gizella és Albina 
húgai. Kardos László. Margit, Kálmán, Erzsiké, 
Piroska, Horváth Eerike, Jani, Gyuri, Géza, 
Piroska, Kereskényi Blanka, Barna, Szabó 
Jolánka, Lajos, Katus, Magdus unokái.

Műkedvelői előadás A muraszombati ifjú
ság a rokkant katonák és Vörös Kereszt javára 
augusztus 25-én estélyt rendez. Az estély pro
gramja a legváltozatosabb, s a műkedvelők ráter
mettsége az estély sikerét eleve biztosítják. A 
jótékonycél, a meglepetésekben gazdag műsor a 
közönség legnagyobb érdeklődésére számíthatnak, 
s ha még eláruljuk, hogy jó cigányzenéről is 
gondoskodás történt, már többet irtunk, mint 
megint az agilis rendezőség jóvoltából írnunk lehe
tett volna. A színre kerülő hatásos darabok, helyi 
vonatkozású tréfák, zeneszámok tarkítják a szép 
műsort. Az estély meghívóit a napokban küldik szét.

Hadifogságban. A 83. gyalog
ezredből a legújabb kimutatások szerint 
orosz hadifogságba estek a muraszombati 
járásbeliek közül: Badics János káplár 
Szécsényfa, Ferkó Viktor Vidorlak, Fiiszár 
István Halmosfő.

— Kérelem egy szegény család érdekében. 
Vogrincsics János muraszombati cipész megörült 
s súlyos betegen el kellett szállítani. Előrehaladott 
terhes állapotban lévő felesége 9 gyermekkel

nyomorog. Sürgős segítségre van szükség. Felhív
juk a járás lakosságát, hogy a szegény család 
nyomorán élelmiszerekkel és pénzbeli adományok
kal sürgősen segíteni szívesek legyenek, mert a 
társadalom nem nézheti tétlenül 10 ember éhen- 
pusztulását. Adományokat lapunk szerkesztősége 
is szívesen elfogad és közvetít.

— A belatinci mulatság. Mura
szombatból és környékéről is sokan Hin
duinak át a belatinci fényesnek Ígérkező 
mulatságra. A rendezőség ez utón kéri 
azokat, akik tévedésből meghívót nem 
kaptak volna, forduljanak meghívóért lapunk 
szerkesztőségéhez.

— Önkéntes hadifogság. Szombati 
Szabó István református lelkésznek 19 
hónapi tárgyalás után megengedte az orosz 
kormány, hogy felkereshesse az orosz fog
ságban lévő véreinket. Julius 17-én kapta 
meg az útjára vonatkozó parancsot a 
hadügyminisztériumtól. Az orosz kormány 
csak azzal a föltétellel egyezett bele, hogy 
a kimenő lelkészt is fogolynak tekintik és 
hamarább nem térhet haza, mint a többi 
hadifoglyok. Pontosan címzett, olvashatóan 
irt s pusztán személyi és családi ügyekre 
terjeszkedő levelet elfogad a foglyok szá
mára. Háborúról, drágaságról stb. nem 
szabad írni, mert Stokholmban az orosz 
konzulátuson minden levelet átvizsgálnak. 
Éppen azért a foglyoknak címzett boríté
kot nem kell lezárni. Hogy a kisebb- 
nagyobb fogoly csoportot mind felkeres
hesse a lelkész ur, erre azt írja, éppen 
négy esztendő kellene, mert Szibériában 
csak lassan utazhat. Hogy mégis minden 
fogollyal érintkezzék s azokat a leveleket 
is eljuttassa, amely fogollyal nem találko
zott: egy újságot akar szerkeszteni. Levelek 
a lelkész ur címére a konventí irodába: 
Budapest, VII , Abonyi-utca 21. szám alá 
küldendők.

Deák-Otthon fiuinternátus Szombat
helyen. Azon állami felügyelet alatt állá 
intézetben ti vidéki (milliók kellemes otthont 
találnak teljes ellátással. Tessék érdeklődni.

Nem jönek nyaraló gyermekek. Rövid idő
vel ezelőlt irtunk arról, hogy kétezer budapesti 
gyermeket akarnak elhelyezni az orsza'gban, akik
nek szükségük lenne a budapesti poros, egészség
telen levegő után üdölésre. A kétezerből kétszázat 
szántak Vasvármegyébe. Dr. Lénk Rezső menhelyi 
igazgató agilitása és fáradozása révén nem két
száz, hanem négyszáz gyermeket is el lehetett 
volna helyezni a vármegyében. Azonban mindössze 
csak tizennégy jött. Majd utána a következő leirat 
érkezett a minisztériumból az igazgatónak : A 
nyaralásra küldendő budapesti munkás gyermekek 
ügyében tett jelentésére értesítem, hogy az igazgató 
főorvos ur elismerésre méltó fáradozásából fel
ajánlott vendégszeretetet ezúttal azért nem vettem 
igénybe, mert a fővároshoz közelebb eső és köny- 
nyebben megközelíthető községek oly nagy szám
ban biztosították a gyermekek elhelyezését, hogy 
az elszállításnak valamint általában az ügy le
bonyolításának könnyebbsége a gyermekek érdeké
ben is megokolná tette, hogy ezekben a községek
ben kevesebb útvonal igénybevételével történjék 
meg az elhelyezés. Igazgató főorvos urnák szives 
és eredményes közreműködéséért igy sem mulaszt
hatom el meleg elismerésemet és köszönetemet 
nyilvánítani. Fáradozása nem veszett kárba, mert 
nemcsak ismét jelét adta ügybuzgőságának, hanem 
egyszer-smind alapot szolgáltatott arra, hogy a 
jövőnek esetleges szélesebb körű hasonló vállal
kozásaihoz teljes bizalommal foghassunk hozzá. 
Felkérem ez utóbbi okból arra is, szíveskedjék 
alkalmas alakban felvilágosítani a vendéglátó ajánl
kozókat, hogy ezúttal miért nem vehettük éppen 
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a gyermekek érdekében igénybe az ő szívességüket 
és egyszersmind azon tekintetben is megnyugtatni 
őket, hogv nem utólszor fordultunk jószivükhöz. 
Valószínűen eljön még bö alkalma annak, hogy 
magyaros vendégszeretetüket az arra máskor is 
rászoruló gyermekek számára valóságoson igénybe 
vegyük.

A háborúban eltűntek bejelentés^. A belügy
miniszter rendelete alapián a körjegyző felhívja 
Muraszombat közönségét, hogy a község terüle
téről a háború kezdetétől 1917. junius 30-ig hadba- 
vonull azon katonákat : I kik eltűntek, de még 
egyáltalán nem adtak hirt magukról akár sebesülten, 
akár sebesültelenül tűntek el: 2. kik hadifogságba 
estek, utóbbi katonákat akkor is. ha tartózkodási 
helyük az ellenséges országban a hazzátartozók 
elölt ismeretes; 3. kik hadifogságban elhaltak. A 
harctéren elesett, vagy kórházban elhalt katonák, 
kiknek elhalálozásáról a hozzátartozók akár a 
katonai parancsnokság, akár a polgári hatóság, 
vagy a Vörös Kereszt Egylet Tudósitó Iroda utján 
már értesültek, nem jelentendók be. A bejelentés
hez szükséges bejelentőlapokat kitöltése végett a 
hivatalos órák alatt díjmentesen a bejelentő hivatal 
szolgáltatja ki. Felhívja a jegyzőség közönséget, 
hogy ezen hirdetményben foglalt bejelentési köte
lezettségüknek eltűnt vagy hadifogságba esett hozzá
tartozóik érdeöében, de azért is a legpontosabban 
tegyenek eleget, mert a mulasztókkal szemben a 
miniszteri rendelet alapján a legszigorúbb megtorló 
eljárást teszik folyamatba.

— A tanév kezdete A muraszombati áll. 
polg. fiú iskolában a tanév szept. l-én veszi kez
detét. Szept. hó l-én d. e. 9 órakor a magán és 
rendestanulók javító vizsgálata 2. 3, 4-én d. e. 
9 11 beiratás. A beír utashoz minden tanuló
szülője vagy annak helyettessé kíséretében

mii ■■mwwr

Olvassa ,,AZ EST“-et, ha mindenről infor
málódni akar. AZ EST riportjai mindig kimerítik 
a nap esményeit, mert AZ EST mindent megír és 
mindenről tud, ami közérdekű. AZ EST munka
társai mindenütt ott vannak, ahol esemény történik, 
hogy a lehető leggyorsabban és a személyes meg
győződésen alapuló pontossággal írhassák meg 
tudósításaikat, az ország minden részében és a 
külföldön pedig olyan szervezett tudósitógárda látja 
el a hírszolgálatát, amelylyel szemben a világ leg
első lapjai is elismeréssel vannak. Ez a magyará
zata annak, hogy az egész világ sajtója naponta 
sokszor hivatkozik AZ EST-re, mint forrásra, közli 
tudósításait és táviratait, azzal a biztos tudat'al, 
hogy AZ EST citálásával már a hitelesség bélye
gét is rányomta a közleményre.

hirdetések'

VIGYÁZZON

----- egészségére I = 

Megbízható és jóminöségü nikotinmentes 

c igarett a-hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Könyvujdonságok
tők, úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár — Magyar Könyvtár füzetei raktáron nagy 
választékban. Balkányi E. Muraszombat.

Használjunk hadi postabélyegetI

A-ÓM/PS meg/e/enni. A beiraldshoz szükséges utolsó 
iskolai, születési és ujraoltási bizonyítvány, h/.ek 
híjén senki so vehető fel. fizetendő 26 kor. 
egész, vagy 16 kor. félévi tan- illetőleg mellékdíj. 
A tantervkülönbözeti és pótló vizsgálatökat 3-án 
d. e. 11 órakor tartjuk. Az ezen résztvevők szept. 
1-ig jelentkezzenek.

Hír a hadifogságból. A Vörös Kereszt 
Egyesület Oroszországból a tschitai fogolytáborban 
működő segitőbizottságtól azt az értesítést kapta, 
hogy onnan valamennyi hadifogoly tisztet Da úridba 
(Transbaikál) szállítottak át.

— A Magyar Társadalomhoz! A katonának 
egyszerűségével, a hazafinak biztos hitével, szólok 
ahhoz a magyar társadalomhoz, amely kezdettől 
fogva harcoló hőseihez méltóan állja itthon a há
ború minden megpróbáltatását, teljesiti a haza
szeretet minden kötelességét. Egy nagylelkű ada
kozó önkéntes elhatározásából egy félmilliót ajánlott 
fel a honvédség, a népfölkelés és csendőrség 
rokkant tisztjei-, lelkészei-, tisztviselői- és zászló
sainak, valamint a honvéd-, népfölkelő- és csendőr
tisztek, lelkészek, tisztviselők és zászlósok özvegyei 
és árváinak segélyezésére. Az adakozó azon kíván
ságát fejezte ki, hogy az ezen összeg által létesí
tendő alap örök időkre a „Szurmay Sándor-alap“ 
nevet viselje. Érzem, hogy e kívánság teljesítése 
elől nem térhetek ki. Jelen felhívással tehát kész
ségesen állítom a rokkantak: özvegyek és árvák 
szolgálatába nevemet. Megbántanám a magyar 
társadalmat, ha az ékesszólás eszközeivel rajzolnám 
a rokkant tiszt képét, a hátramaradt özvegyek és 
árvák veszteségét, fájdalmát. A világháború három 
esztendő óta minden nap elmondja a maga félel
metesen nagyszerű nyelvén, hogy mit köszönhet a 
társadalom és a haza a honvéd-tisztikarnak. Min
denki érezheti, hogy nem elég leborulni előttük, 
nem elég a hősök hantjait virággal borítani; a
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tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Faltéglát
szállít bármely állomásra 

tsiLLISlCS J. UTÓDA

KOVÁCS FERENCZ 
göztéglagyára 

ZALAEGERSZEG.

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

papir-szal vétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.
Ne feledkezzünk meg a kórházaink

ban ápolt sebesült katonákról I 

megcsonkult kart takaró zubbony ujja, a szenve
désnek az özvegyek és árvák arcába rajzolt 
nyomai a szivekre mutatnak: Adósok meg, ne 
feledkezzetek !< . . . Dicső honvédőink nevében, 
kárpáti csaták legszentebb szenvedéseinek eml 
kezeiében arra kérek mindenkit, aki szivének 
jóságában, kötelességének megértésében adakozhat 
juttassa adományát és gyűjtésének eredményt t 
postatakarékpénztár vagy a fáradhatatlan 
utján, a Szurmay Sándor-alapra I Ezen alap 
a mindenkori honvédelmi miniszter rendelke/ \ 
befolyó összegekről nyilvános elszámolás fog i 
ként közzétéletni. Budapest, 1917. évi augusz 
havában. Szurmay Sándor s. k. Lapunk készsé
gesen áll a hős honvédelmi miniszter akciójának 
szolgálatába és kéri olvasóit, hogy adományaikat 
juttassák el hozzánk, hogy a Szurmai Sándor-alap 
nemes céljait minél dusabb eszközökké! szolgálhassa.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor

Nyilttér.*)
Köszönetnyilvánítás.

Mindazok a kedves jó szomszédok és isme
rősök, akik Istenben boldogult hűséges párom, 
illetve felejthetetlen jóságos áldott édes Anyánk 
gyászos elhunyta alkalmából akár személyesen, 
akár koszorú küldésével vagy levél utján nemes 
lelkűkkel mélységes bánatunkban megvigasztalni 
igyekeztek, fogadják szívből jövő hálás köszö- 
netünket.

Bácz család.

*) E rovatban közlöttek'-rt a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 
papirkereskedésében MURASZOMBAT.

I n v p n tiirl0 réPainasotCI1 adunk, vagy ha 
már elvettetett, az árát megtérítjük 
azon i setben, ha répatermését intéze
tünknél leköti. Szives megkeresések : 
Járási Népbank címére 
Vasvér küldendők ----------

Égetett darabos meszel 
ajánlunk, amíg a készlet tart, azor 
szállításra. Megrendelések: Járási 
Népbank címére Vasvár kül
dendők. —-

= VASVÁRMEGYE EE
- LEÍRÁSA EL 

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.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


