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ELŐFIZETÉSI ÁR:

Egész évre 6 kor., fél évre 3 kor., egyes S’ám 20 fillér. 
Előfizetési és hirdetési pénzek és reklainácziók : 

BALKÁNYI ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

A rokkantak munkája.
Mi vár azokra a katonáinkra, akik a 

harctéren szenvedett testi vagy lelki beteg
ség miatt nem tudják tnaguka:, azzal a 
munkával, azzal a mesterséggel, amit tanul
tak, úgy mint eddig, ezentúl is fenntartani. 
Minden oldalról megnyilvánul a törekvés 
a hadbavonultak, sebesültek és elesettek 
családjainak támogatására, a rokkantak el
látására és minden nyomor enyhítésére, a 
mi a háborúval kapcsolatban jelentkezik. 
Az a tény, hogy e sokoldalú jótékonyság 
me'lett a segítségre szorultaknak egy nagy 
munkája még mindig nem részesül a kellő 
iné tánylásban, semmiesetre sem a társada
lom rovására irható Inkább annak tulaj
donítható, hogy eddig e csoport fontos
ságára nem mutattak rá elég nyomatékosan.

A rokkantak közül ma még azok áll
nak az érdeklődés középpontjában, akik 
munkaképességüket végképp elvesztették. 
Ez érthető is. Ezek a katonáink családjaik
kal- együtt ezentúl teljes mértékben az ál- 
!u.. a társadalom támogatására szorul
tak. Szociális szempontból azonban fonto
sabb és sürgősebb azok sorsa fölött 
gondolkodni, akik csak részben válnak 
keresetképtelenekké, mert ezek megfelelő 
gondoskodás mellett még hasznos tagjai 
lehetnek a társadalomnak, mig annak 
hiányában igen sok esetben teljességgel 
el fognak veszni a munka és a közösség 
számára.

Hogy a katonák ellátására vonatkozó, 
jelenleg még érvényben levő 1875. évi Ll. 
te., amely szerint a nyugdijat csak a min
den munkára alkalmatlan rokkan; kap, mig 
a többé-kevésbbé súlyosan sérült csak egy, 
többnyire minimális évi pótlékra tarthat 
igényt (egy tag elvesztésekor 1 )2 K, két 
tag vagy két személyért évi 280 K), idejét 
muita, azt hivatott fórumok már ismételten 
kiemelték és igy joggal remélhetjük, hogy 
az elavult törvényt legrövidebb időn belül 
reformálni fogják, Az uj törvény leglénye
gesebb ujitása lenne, hogy a sérültek olyan 
járadékot kapnának, amely arányban lenne 
egyrészt a sérülés fokával, illetve a munka
képesség korlátozottságával, másrészt a 
sérült keresetével. De még ebben az eset
ben is, sőt ha a járadék magasabb is lenne, 
mondjuk, mint a baleseti járadékok, indo
kolt aggodalommal kisérjük a sérült jövőjét.

A tapasztalatok ugyanis, melyeket a 
baleseti sérültek további boldogulásának 
meg ügyelésénél tehetünk és amelyek igy 
természetszerűleg a háború sebesültjeinek 
jövőjére nézve is irányadók lenrének, azt 
mutatják, hogy ezek az emberek a legrit
kább esetben tudják magukat o y módon 

Az iparágak közül valószínűleg a házi
ipar fog leginkább előtérbe jutni, mint 

Ez időnyerés szempontjából és azért is | olyan, amely aránylag legkisebb fizikai erőt 
fontos, hogy a már ismert és kedveit fog- ! igényel. (Kosárfonás, gazdasági faszerszám- 

. lalkozást ne kelljen mással felcserélnie. ; készítés, játékszerkészités.) De ez az ország 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását
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fenntartani, mint sérülésük előtt. Mert az
által például, hogy a sérült a megállapított 
30 százalékos munkaképesség csökkenésért 
kárpótlást kap, koránt sincs megadva a 
biztosíték arra, hogy a munkaképességének 
megmaradt 70 százalékát tényleg ki tudja 
használni. E két szám az ellentétbe kerülő 
munkaadó- a munkás-érdekek miatt a gya
korlatban nem válik additióvá.

A munkaadótól nem várhatjuk el, hogy 
akkor, amikor a hősökért lelkesedő hangu
lat már lecsillapodott, amihez lassanként 
a gazdasági élet is visszatér a régi me
derbe, saját érdekeit állandóan alárendelje 
a sebesültek érdekeinek. Nem lehet tőle 
rossz néven venni, ha addig, amig egész
séges munkások állnak a rendelkezésére, 
nem szívesen állít be sérült munkást. Igaz 
uuyan, hogy ily esetben méltányos volna, 
ha az állam által megállapított járadéknak 
megfelelően kisebb munkabérben részesí
tené őt, de a munkaadóra nézve még sem 
közömbös, hogy korlátolt munkabírású em 
bért alkalmaz-e, hiszen jól tudjuk, hogy a 
modern üzemben alapelv, hogy kevés em
berrel lehetőleg nagy teljesítményt érjünk 
el. Egy ilyen üzemben senkinek sincs ideje 
a sérülttel behatóan foglalkozni, számára 
azt a helyet kikeresni, ahol aránylag leg
jobban meg tudna felelni és neki időt 
engedni, hogy a baleset következményeit 
megszokja Azonkívül pedig a lassabban 
és rosszabbul dolgozó elemek még morá
lisan is befolyásolják a többi munkást. 
Mindezek azt eredményezik, hogy azáltal, 
hogy az illető munkás a legbecsületesebb 
igyekezettel sem tud megfelelő alkalmazás
hoz jutni, önérzetében sértve vagy az ered
ménytelen kísérletek által elkeseredve és a 
nyomortól is űzve, erkölcsi egyensúlyát 
elveszti és könnyen elzüllik (alkohol, kártya). 
Itt megemlítendő az is, hogy a munkásnak, 
aki e viszonyokat igen jól ismeri, nem is 
áll érdekében a teljesítménye, fokozása, 
mert ezáltal a járadékát, az egyedüli biztos 
jövedelmét is veszélyezteti.

A szociális gondoskodásnak tehát ezen 
csoporttal szemben elsősorban oda kell 
irányulnia, hogy a sérült munkaképességét 
lehetőleg fokozza, rövid idő alatt a sérülés 
előtti nívóra fejlessze és aztán a sérültet 
megfelelő munkaalkalomhoz juttassa.

Alapelv legyen, hogy amennyiben a 
sérült alkalmas még az eredeti foglalkozá
sának, illetve mesterségének üzésére, úgy 
tanulja meg újra azt folytatni, az esetleges 
amputáció vagy más defektus által beállott 
változott fizikai körülmények ellenére is. 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fill. 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

Ahol azonban a régi foglalkozást folytatni 
nem lehet, ott mást kell a sebesült szá
mára választani, őt erre megtanítani és oly 
módon begyakorolni, hogy sérülésének kö
vetkezménye őt abban ne akadályozza. Az 
uj foglalkozás megválasztásánál természe
tesen főképp az adott fizikai viszonyokra 
kell figyelemmel lenni, — de tekintetbe 
kell venni a sérült előbbi foglalkozását, 
szellemi képességét, egyéni hajlamait és 
azt is, hogy melyik néprétegböl származik 
(városi iparos vagy mezőgazdasági munkás.)

Németországban már hosszabb idő 
óta foglalkoznak e problémákkal, melyek 
nagyrésze megoldást is nyert az első falusi 
munkástelepen, melyet baleseti sérültek és 
idegbetegek számára létesítettek a fent vá- 
volt körülmények mérlegelése alapján. 
Eberstadtnál, Darinstadt közelében ez a 
kísérlet a gyakorlatban kitünően bevált és 
feltehető, hogy a magyar viszonyokhoz 
megfelelően nálunk is jónak bizonyulna 
Ilyesmit kellene nálunk is szervezni, főbb 
vonásaiban a német teleppel megegyezően. 
Műhelyeket kell berendezni, szakmunkások 
vezetése alatt, amelyek lehetővé tegyék a 
sebesültek kiképzését az ipar, háziipar és 
kézügyesség különböző ágaiban Mivel pe
dig a kerti munka általában jó eszköznek 
bizonyult a lankadt munkakedv serkenté
sére, azonkívül pedig a kórházból kikerült 
sebesülteknek a szabadban való munka 
egészségi szempontokból is üdvös, tanácsos 
lenne egy kerti gazdaság berendezése is.

Hogy a munka hasznosságáról maga 
a sérült is meggyőződjék és azért is, hogy 
könnyen felismerje, hogy az intézmény 
tényleg az ö érdekében létesült, talán ná
lunk is beválnék a német rendszer, amely 
szerint a telepesek minden munkát kezdet
től fogva fizetés ellenében végezzenek. A 
német tapasztalat azt mutatja, hogy a kí
vánt eredmény többnyire 3—5 hónap alatt 
elérhető, amennyiben ezen idő alatt a sé
rült fizikailag és pszichikailag is verseny
képes munkássá képezhető ki. A szabad 
gazdasági életben évek telnek el, mig a 
sérült ehhez a ponthoz jut, feltéve, hogy 
morális ereje időközben öt cserben nem 
hagyja. Nélkülözhetetlen lesz egy orvos 
közreműködése is a telepen, aki elsősor
ban állapítsa meg, hogy kik alkalmasak 
a terepre való felvételre, ő ellenőrzi a ki
képzést és egészségi szempontokból is fi
gyelemmel kiséri a gyógyulókat.
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túlnyomó mezőgazdasági lakosságára való 
tekintettel is valószínű.

A telep berendezési költségei minden
esetre tetemes összeget fognak igénybe 
venni. Viszont azonban ügyes vezetés mel
lett oly jövedelmi források nyílnak meg, 
amelyek az üzembentartás költségeit nagy
részt fedezhetnék, amennyiben az összes 
műhelyek eladásra termelhetnének és egy 
szakszerűen vezetett kerti gazdaság nem
csak a telepet láthatná el minden szüksé
gessel, hanem jövedelmező üzleti vállalko
zásnak is bizonyulna. Éppen ezért előnyös 
volna a telepet valamely nagy város köze
lében berendezni, ami által a termelvényck 
számára a jó és állandó piac is biztosítva 
volna.

A teleppel kapcsolatban végül egy 
munkaközvetítő hivatal megteremtése s 
szükséges volna, amelynek feladata lenne 
a helyreállt munkások beállításáról és to
vábbi boldogulásáról gondoskodni

A társadalom pártfogásába ajánljuk 
elsősorban ezt a tervezetet. A pionier- 
munkát mindig a társadalomnak kell vé
geznie és ha a kísérletek életképeseknek 
bizonyulnak, ha kitűnik, hogy a választott 
ut a helyes és célhoz vezető, úgy bizton 
lehet számítani az állam és a hatóságok 
támogatására is.

A magyar ember szereti a munkát, 
főleg a magyar paraszt szívesen dolgozik, 
megveti a dologkerülöt és nem szívesen 
szorul másra. Hogy milyen óriási morális 
jótétemény valakit újra munkaképessé és 
ezzel szabaddá és függetlenné tenni, rz 
nem szorul bővebb fejtegetésre. Ezzel még 
a legmagasabb nyugdíj sem ér föl. De az 
államnak is érdeke lenne a német példa 
követése. Közgazdaságilag a legértékesebb 
emberanyag lenne ily módon megmenthető 
és végeredményben ez a rendszer jelenté
keny anyagi megtakarításokkal is járhatna, 
amennyiben a járadékok a telepről való 
elbocsájtás után megállapítva alacsonyab
bak lesznek és sok esetben egyáltalán el 
is eshetnek.

Vörös Kereszt.
Az ország lelkesedése talpra szólította az 

ország minden emberét. Míg véreink, fiaink a har
cos csatamezön ontják drága vérüket a hazáért, 
mi, itthonmaradottak nagy felebaráti kötelességet 
teljesitünk, mikor féltő gonddal őrködünk afölött, 
hogy a hadbaszálltak itthon maradt családtagjai 
éhséget, hiányt ne szenvedjenek.

Az állam megtette kötelességét, hogy az 
állami eszközökhöz mérten a nagy szükséghez 
képest gondoskodik a hadbaszálltak családtagjairól. 
Azonban az állam háztartás keretei is végesek s 
nem kiapadhatlanok. azért ebben a nagy ember 
megsegítő munkában részt kell vennie az egész 
társadalomnak, mert a csatában értünk küzdő 
honfitársunk joggal elvárhatja, hogy itthon maradt 
családját tőlünk telhetőleg támogassuk.

Mily bátorsággal, elszántsággal sietnek vé
reink a háborúba, s ezt a bátor harci kedvüket 
csak megacélozza az a tudat, hogy akik itthon 
maradtak, akik apjukat, vérüket siratják, nem 
éheznek, mert a társadalom szive megmozdult s 
megindult rang, vallás, nyelv külömbség nélkül a 
jótékony aktió. Adjon mindenki, amennyit tud, s 
az egyesület vezetősége, mely nehéz hivatásának 
komoly tudatában van, megnyugtathatja a közön
séget, hogy az összegyűlt pénzt az arra szorulók
nak igazságosan és céltudatosan fogja szétosztani.

Adakoztak:

Lendvanemesd község gyűjtése : Sinkécz Má
tyásáé, (Jómba József I 1 kor., Gorcsán Iván, 
Loncsár József, Kühár János, Zelkó Mátyás, Kü
hár Ferenc, Czipott Teréz, Leposa Miklós, Zelkó 
Miklós 50—50 f, Proszenyák Ivánné, Cservék 
Nándor 40 40 f, Andreics % ózsef 30 f, Kühár 
Miklósné, Horváth Miklós, Szolár Jula, 20 20 f, 
összesen 7 K 70 f.

Lendvanemesd község II gyűjtése: Lendva- 
község község 5 K. Andreics József, Gomba Jó
zsef, Kühár János, Horváth István, Kollár József, 
Zelkó Miklós I. 1 kor., Gorcsán Iván, Zelkó Má
tyás, Kovács Mátyás, Kühár “erenc, Czipott Fe
renc 50- 50 f. Gorcsán Mikk s 40 f, Vogrincsics 
30 f, Valler Klára, Zelkó József, Szolár Iván 
20—20 f, Leposa Miklós 50 f. Összesen 15 kor. 
30 fillér.

Kisszombat község gyűjtése: Vlaj Mihály 70 
f, Ivanics Teréz, Persa János, Skrabán N'etti, Vra- 
tarics István, Novák Teréz. \ ucsák János, Miho- 
lics Ferenc, Titán Iván, Vratarics Ivánné, Szapács 
Iván, Sávéi Anna, Sávéi Jáncsné, Kumin Miklós, 
Marosa Iván, Szapács Ferenc 20 20 f, Horváth
Mari, Zsemlics József, Persa Teréz, Fartély Ger
gely. Opeka Anna, Titán János, Czipott Sándor, 
Györek Mari, Novák József, Szinicz Teréz, Bakán 
György, Novák János, Horvá h Mátyás, Vratarics 
Iván 10—10 f. Összesen 5 kcr. 10 f.

Vucskics János gyűjtése: Vucskics János 
10 kor., Turk József, Kampe Ágoston, Vogrin
csics Alajos, Bedics József, Weisz Dávid, Hári 
József 2 2 kor., Jablanovec József, Bascsa Ist
ván, Karas András, Titán Kár >ly, Szecskó Sándor, 
Podleszek Iván, Berke Imre, Novák János I 1 
kor., Vratarics Miklósné, Bán i Mihály 60 60 f, 
Varga Ferenc, Koczén Iván, Matkó Mátyás, Marics 
József, Benkó Ferenc, Perkics Mátyás, Czör Iván 
50 50 f, Jónás István, Szocsics Iván, Szambt 
István. Frankó János, Pozvék Ferenc, Norcsics 
Jenő, Németh János, Kumin Ferenc, Persa István, 
Szlivnyek Ferenc 40 40 f. összesen 38 K 70 f.

Kisszombat község II. g öjtése: Kisszombat 
község 5 kor., Skrabán Netti, Vlaj Mihály 30—30 
f, Persa János, Vucsák János. Vratarics Ivánné, 
Sávéi Anna. Sávéi Jánosné. K. min Miklós, Marosa 
Iván, Szapács Ferenc 20—23 f, Ivanics leréz, 
Horváth Perencné, Zsemlics József, Persa leréz, 
Vratarics István, Fartély Gergely, Gumilár Kata, 
Titán Iván. Czipott Sándor, Györek Mari. Novák 
József, Szinicz Teréz, Bakán György, Novák Já
nos, Horváth Mátyás, Vratarics Iván 10— 10 fill. 
összesen 8 K 80 f.

Bodóhegy község (gyűjtő: Porédos Iván és 
Mihály): Sitár Károly. Vukán Kálmán, Káply Ele
mér, özv. Szinicz Lajosné 5 5 kor., Mácsek Ist
ván 3 kor., Szinicz Emma, H.hn Hermán, Derva- 
rics Mihály 2 2 kor., Radinir.vi N., Morgenstern
Rezső, Obál Sándor, Obál Tetéz, Özv. Frankó Já
nosné, Benkics József, Merklir Ferenc. Kaufmann 
Ferenc, Stiván János, Stiván Rozi, Porédos Mátyás, 
Hpdoscsek Iván, Czár Mihály Fújsz József, Der
varics Miklós, Porédos Iván, i :j. \ laj Ferenc, Vlaj 
József, Melin István. Szecskó János, Czár József, 
Lanzer Mihály, Snofl Károly ié, Sparas Mihály, 
Porédos Sándor. Gyergyék Istvin, Gyergyék János, 
Varga Ferenc, F űmen János. Vérén Istvánné, 
Beznéc Mihály, Siaras István, Dündek Antalné, 
Czár István, Beznécz István, Stiván Mihály, Vlaj 
Mátyás, ifj. Vlaj István, Luthá* Lajosné, Cserp- 
nyák Lipót, Skrilecz Mátyás, Berglesz János, 
Berglesz Jánosné, Bemet Ján is, Makári István, 
Szersén Károly, Szmodis Terekia I I kor.. Ma
kári Márton, Melin István, Sze.skó Mihály 80 80
f, Dervarics Mari, Gyergyék Rozi 70- 70 f, Vu- 
csuk Miklós, Mácsek István, É bert János, Makári 
Perencné, Makári István. Stivái Mihály, Benkics 
János, Porédos Mihály, Rodi Mátyás, Porédo* Mi
hály, Fújsz József, Fújsz Mihály, Vlaj István. 
Vidonya József, Porédos József, Dervarics Iván, 
Hodoscsek Istvánné, Erbért István, Merklin Má
tyásáé, Porédos János, Szapác; János, Dervarics 
Mátyás, Janzsa stván, Benc. k József, Bencák 
Mátyás, Barbarics István, Hak Antal, Podlejszek 
István, Porédos Mihály, Barbaics Mátyás 60 60 
f, Porédos István, Küzmics Feienc, Küzmics Iván, 
Lovenyák József, Berglesz Jánosné, Vérén Istvánné, 
Rodi János, Kovács Sándor, Zrinszki Mátyás, 
PoréJos Mihály, Fickó István, Stiván József, Po
rédos Feiencné 50 50 f, Andrecs Ilka 46 f, Po
rédos István, Vogrincsics Jánosné, Vlaj Istvánné, 
Kerécz Ádám, Vlaj Mihály, Po édos Istvánné, Ki
szilák Mátyás, Porédos Józsefné, Fújsz Ferencz, 
Kettős Alajos, Vlaj Iván, Vlaj Mihály, Vlaj Mihály 
kovács, Vlaj István, Benkics Is.ván, Szocsics Ist

ván, Fújsz István, Vérén Istvánné, Porédos Ferenc, 
Rodi István, Porédos Jánosné, PoréJos Mihály, 
Sükár Iván. Bencik József, Vérén Sándorné, Stiván 
József, Fújsz Ferenc. Barbarics Miklós, Czár Jó
zsef, Dómján István. Berglesz István, Bánfi Ferenc, 
Saves Iván, Porédos Mihály, Porédos István. Po
rédos István II., Beznécz Páni, Gombócz Lujza 
40 —40 f, ör. Erbéri János, Stiván József. Cserp- 
nvák Ferenc. Stiván Mátyás 30 30 f, Zrinszki 
István. Porédos Mátyás, Vlaj József, Bokán Mik
lós, Podlejszek, János, Czár Mátyás, Dervarics 
Iván, Vérén István, Makári Mátyás, Porédos Ist- 
ván, Vérén Miklósné, Gyergyék Anna, Lovenyák 
Mátyás, Kolossá Ferenc, Zselezen Mihály. Ficzkó 
Ferenc, Bencák István 20—20 f, Porédos Jánosné, 
Bencák Teréz 10 10 f, Bencák István 50 fillér.
Összesen 125 K 26 f.

Előfizet óinkhoz!

A rendkívüli időkre való 
tekintettel lapunkat csak azon 
t. előfizetőinknek küldjük 
meg akadálytalanul, akik az 
előfizetést 1915. évi február 
15-ig megújítják. Az előfize
tés idejének lejártát a cim- 
szalagon jelezzük.

Tisztelettel A kiadóhivatal.

HÍRE K.

Szerkesztőségünk köréből.
A háború viharzó szele végig sodort 

a mi kis redaktiónkon is. Felelős szerkesz
tőnk: dr. Czifrák János és főinunkatársunk : 
Steril Hugó már régtől fogva katonai szol
gálatot teljesítenek, s lapunk jelenlegi szer
kesztője: dr. Vályi Sándor március l én 
vonul be katonai szolgálatra. A lap kiadó
hivatalának személyzete is leapadt, úgy, 
hogy ma lapunk megjelenésének nemcsak 
szerkesztői, hanem technikai akadályai is 
vannak.

Dr. Vályi Sándor ezen indokok alapján 
bejelentette Pósfay Pongrácznak, a Vend
vidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
elnökének, hogy a lapot tovább nem szer
kesztheti. Most már az egyesület hivatása 
lesz keresni a lap szerkesztői teendőinek 
ellátására alkalmas embert, s megoldani 
a lap kiadása, nyomása körül előállott 
nehézségeket.

Őszinte sajnálattal tesszük le a tollat, 
mert ennek a lapnak az ügyét eddig is 
díjtalanul, tisztán a lap és olvasóközönsége 
érdekében szolgál: uk. Komoly hivatást töl
tött be ez a lap mindig, de különösen e 
háborús napokban, amikor égetően fontos, 
hogy itt idegen nyelvű és nemzetiségű 
vidéken, a szláv áramlat veszedelmes 
szomszédságában a magyar érzést ápoljuk 
és neveljük, s büszkén Valijuk, hogy abban 
a nagy munkában, mellyel e járás lakos
ságát a magyar nemzeti eszme, a háborús 
lelkesedés, a hadikölcsönjegyzés érdekében 
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nemcsak megmozdítani, liánéin eredményes 
aktóra bírni sikerült, lapunk elsősorban 
vet e ki részét. A Vörös Kereszt részére 
lapunk eszközölte a gyűjtést, ennek a 
gyűjtésnek eredménye ismeretes lapunk 
olvasóközönsége előtt.

Lapunk munkájának eredménye volt, 
hogy a mi sebesültjeink a lapunk által 
eszközölt gyűjtésből oly karácsonyi aján- 

ékban részesültek, mint kevés más helyen. 
Az a díszes névsor, melyet lapunkban 
hétröl-hétre közlünk, tanúsága a inak, hogy 
eredményes volt munkánk, mikor a járás 
lakósságát úgy a sebesültek részére való 
adakozásra, mint a harcba indu ó katonák 
meleg ruhával való ellátására buzdítottuk.

Nem az eredmények kedvéért soroljuk 
ezt fel. hanem mert nehéz aggodalommal 
nézünk a jövő elé, ha kis lapur.k, mint e 
járás társadalmának megmozdító iára egye
dül alkalmas hathatós eszköz a küzdő 
sorból félreállani lesz kénytelen, remény
telenül nézünk a jövő elé, mert hisz a 
társadalom igazi munkája csak ezután kö 
vetkezik. A háború felidézte nyomor eny
hítése nagy részben a társadalom feladata 
les; , s bizony hiányozni fog a rai kis la
punk, mely mindig figyelmeztette a közön
séget kötelességére. Hála és elismerés ezért 
a I .p olvasóközönségének.

S ha ezenfelül sikerült lapunk olvasó 
közönségének e nehéz időkben szellemi 
szórakozással szolgálnunk, megtettük hiva
tásunkat.

Ha nem sikerülne a lapot fentartani, 
ígérjük, hogy mihelyt elül a háború zaja, 
s vissza térünk ide, folytatjuk a küzdelmet 
tovább a magyarságért!

- Kinevezés. A m. kir. honvédelmi 
rendeleti közlönynek a személyes ügyekre 
vonatkozólag 1915. január 30-án megjelent
7. számában dr. Skrilecz Mihály népfelkelő 
segédorvos — népfelkelő főorvossá lépett 
elő 1914. november 1 ranggal. Örömmel 
adunk hirt dr. Skrilecz Mihály előlépteté
séről, mely elismerése egyúttal azon kiváló 
szolgálatoknak, melyeket a harctéren teljesít.

Kirendelés. Rozgonyi Antal nyugalomba 
vonuló csendlaki körjegyző helyettesítésével Sauer 
Pál muraszombati központi körjegvzc ségnél mű
ködő segédjegyző bízatott meg. A cse ídlaki kö'- 
jegyiőség körébe tartozó lakosság örcmmel vet e 
tudomásul a helyettesítést, mert a níp bizalma 
kezdettől fogva Sauer Pál felé fordult, kiben a 
csendlaki körjegyzőség egy érdemes munkás tiszt
viselőt fog nyerni. A csendlaki jegyzi választás 
tehát előreláthatólag simán fog lefelyni, mert 
Sauer Pál a .egyzőség lakóinak osztatlan bizal
mát birja.

— Hadifogságban. Saár Jenő a 
83. gyalogezred főhadnagya, kirek bátor 
küzdelmeiről s eltűnéséről legendák ke- 
ringmek, végre életjelt adott nagáról s 
érte; itette szüleit, hogy orosz fogságba 
kéri lt, s Berezovszkában, Szibériában tar
tó, k )dik, s a körülményekhez képest jól 
érzi magát.
- Adomány. Benkö József mezővári birtokos

k 'rónát adott a Vörös Kereszt javát a. A derék 
haza ', már eddig is áldozott többször a Vörös 
here; zt javára s legutóbbi adományát azzal indo

kolta, hogy fiaitól a harctérről levelet kapóit, 
melyben örömmel jelentik neki, hogy mennyi szép 
ajándékot kaptak a társadalom jóvoltából kará
csonykor a harctéren. E fölötti örömében juttatta 
hozzánk adományát, melyei hálásan köszönünk.

— Meleg ruhát a katonáknak. Lapunk által 
megindito’.t mozgalom következtében még egyre 
kapja a Vörös Kereszt a meleg rúnákat. Ezen 
adományokból legutóbb egy küldeményt Stern 
Hugó lapunk főmunkatársa címére küldtünk Sop
ronba, hol munkatársunk maga is katonai szolgá- i 
latot teljesít. Az adományokDől iutott: üroza Ká
roly ujkökényesi, Grah Antal vidorlaki, Háry Mi
hály nag) tótlaki, Sebjanics Ádám kerkaszabadhegyi, 
Kercsmár József szentbibori, Pécsek Lajos nagy- ; 
tótlaki. Kovács Lajos rátkaiaki, Hodoscsek Lajos 
zoltánházai. Dávid Ferenc felsőmaráci iakósokr.ak,
akik a soproni 18. honvéd gyalogezred 3. száza
dában teljesítenek katonai szolgálatot. A meg
ajándékozottak megjelentek testületileg Stern Hugó 
hadnagy előtt s hálásan köszönték meg az aján
dékot.

— Adomány. Pálmafa község háromnegyed 
méter tűzifát adományozott az itteni tartalék kór
háznak. Köszönetét mond a kórház vezetősége.

Adomány a katonáknak. Frankó Lujza 
Tóikereszttrról nagy csomag ruhaneműt küldött, 
melyért hálás köszönetét mondunk. A nemes ada
kozó tette sok derék katonának baját fogja 
enyhíteni.

— Társadalom szive. E héten Sz'epecz Já
nos úrhoz a secesültek részére a következő ado
mányok küldettek :

Battyánfalvi uradalom 30 liter tej, Ralnar 
Juliánná Korong 4 kilogr. kukorica és hajdina
liszt, N. N. Muraszombat 3 kor.. Behek István 
Korong 2 pint tej, 2 cipó kenyér, 4’5 kg. kukorica
liszt, 3 2 búzaliszt, 75 dkg. zsír, Csend.akról céh- 
beliek 33-80 kor., Kovacsics Mihály Korong 3’8 
kg. köles, 5 kg. kukoricaliszt, 2’9 kg. búzaliszt, 
I cipó kenyér, 8 drb tojás, Bertalanics Iván 8 db 
tojás, 3 kg. búzaliszt, 2 pint tej, 3 kg. kukorica
liszt, 3\5 kg. köles, Vizlcndvai plébánia 32‘90 kor. 
Novine gyűjtése Cserföld 20 kér, Vogler Györgyné 
Vashidegkut 20 korona.

Az adakozók között látjuk a Novine cimü 
vend lap gyűjtését. Erre a tényre, mint az idők 
jelét, rámutatunk, mert mi a Novine cimü lapnak 
sokszor a szlávsággal kacérkodó irányával meg
elégedve sohse voltunk, most azonban egy idő 
megnyugvással látjuk, hogy szakított régi egész
ségtelen irányzatával. Azon reményben, hogy ez 
a fordulat állandó és tartós lesz, köszöntjük lap
társunkat, hogy a mi sebesüljeinkre is kiterjedt 
gondoskodása, a hazafias irányzatért pedig nem 
jár külön köszönet, mert ez minden magvar állam 
területén megjelenő lapnak elsőrendű feladata és
kötelessége.

Megszűnt a sóhiány. Kereskedőinknek az 
elmúlt hónapokban sol bajt okozott a sóhiány. 
A káposzta-savanyítás és disznóölés idején nagy 
a só-fogyasztás és kereskedőinknek ugyancsak sok 
utánjárásba került, hegy minduntalan kifogyó só
készletüket pótolhassák. Ha a só rendkívüli keres
lete csökkent is, a só-szükséglet természetesen 
állandó és igy a keres cedőket érdekelni fogja a 
pénzügyminiszter ama legújabb rendelkezése, mely- 
iyel a soproni m. kir. sóhivatalt fölhatalmazta, 
hogy megbízható ismert nagyobb sóxereskcdők 
részére hetenként tizenöt métermázsa sót is adhat. 
A sopron-, moson- és vasmegyei vidéki kereske
dők megrendelései soron kívül teliesitendők.

A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilap »Az Ujságc. 
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar 
irodalom legkiválóbbjai. Felelős szerkesztő : Gajári 
Ödön, szerkesztő társ : dr. Ágai Béla. Előfizetési 
árak: egy évre K 28.—, félévre K 14. .negyed
évre K 7.—, egy hónapra K 2.40. Az Újság elő
fizetői a 'Divat Sálon -t negyedévre K 2.50 ked
vezményes áron rendelhetik meg. Az Újság kiadó
hivatala, Budapest, VII., Rákóczi-ut 54.

A szerkesztésért teielós: Dr. Vályi Sándor. [I

Közgazdaság.

A t&vaszi vetés és kenyérbiztositása.
Nagyfontosságu rendelet jött a minap a föld- 

mivclésügvi kormánytól az alispánhoz.
Azt mondja ezen rendeletében báró Ghillány 

földrnivelési miniszter, hogy minden eszközzel biz
tosítani kell azt, hogy egy talpalatnyi termiöld se 
mradjon megművelés és termés nélkül. Ezt a had
viselés szempontjából is elsőrangú íontosságu föl
adatot a közigazgatási hatóságok s az értelmiség 
vezetésével s támogatásával a gazdálkodó közön
ségnek a maga erejéből kell megoldania. Senki
nek se szabad elcsüggedni, tétovázó.. félreállni, 
mert na a balkán népek a legutóbbi években még 
nehezebb viszonyok között összetartással, okos 
beosztással és fokozott munkával eltudták végezni 
a háború alatt és annak dacára mezőgazdasági 
munkáikat — úgy a helyes vezetés, szervezés s 
a hazai föld szeretete nálunk még inkább biztosít
hatja a kívánt eredményt.

A miniszter lelkes és buzdító szavakkal hívja 
föl az aiispánt arra, hogy az egyházmegyei főha
tóságok, a gazdasági egyesület a hadbavonultak 
segitőbizottsága, a tanfelügyelöség, a gazdasági 
felügyelőség képviselőinek s más — a közérdekű 
célra munkálni kész tényezők bevonásával alakít
son vármegyei gazdasági intézőbizottságot, mely 
az alispán elnöklete alatt a központi vezetés és 
irányítás teendőit látja el. A járási föbirákat pe
dig utasítsa az alispán, hogy a legsürgősebben 
személyesen járjanak el minden községben s az 
elöljáróság, lelkészek, tanítók s más alkalmas 
tettre kész tényezők bevonásával alakítsanak köz
ségi (esetleg körjegyzőségi) gazdasági bizottságot, 
melynek feladata a főszolgabíróval állandó össze
köttetésben a helyi szervezkedést biztosítani s a 
gazdasági munkák elvégzését lehetővé tenni.

Az első föteendő az, hogy az ősziekben 
mutatkozó hiány tavaszi vetéssel akként pótoltas- 
sék, hogy minden gazdaságilag használható terület 
emberi vagy állati táplálékul alkalmas termények
kel be legyen vetve.

A szükséges igaerőt a gazdaközönségnek 
egymáséval kell pótolnia, akik pedig hadicélra be
vont állataikén pénzt kaptak, vagy más pénz 
fölött rendelkeznek, úgy szerezhetnek állatokat, 
ha a gazdasági felügyelőséget erre megbízzák.

A miniszter szükség esetén az 1914-ik évi 
50. törvény alapján az alispán felterjesztésére 
hajlandó megadni a felhatalmazást a személyes 
szolgáltatás elrendelésére és a közerő kiren
delésére,

A vetőmagra nézve a miniszter megbízta a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezetét (Budspest V., 
Alkotmány utca 29/, hogy árpa, zab és tengeri 
vetőmagvakból nagy készletet szerezzen be s azt 
megrendelésre szállítsa.

Minthogy az államháztartás mai megterhe
lése mellett mindenki által megérthető okból nem 
adhat a kormány vetőmag beszerzésére állami 
kölcsönt vagy előleget, leghelyesebb, hogyha el
háríthatatlan szükség esetén a törvényhatóság 
vagy a községek nyújtanak alapjaikból előleget, 

; vagy azok vesznek föl ily célra I évre kölcsönt.
A kapálás, kaszálás és aratásra nézve cél

szerű lesz a lehetőség szerint megfelelő gépekről 
gondoskocni. Az Omge és a .Magyar Gazda
szövetség a gépek rendelésén kívül az alispán is 
a közönség rendelkezésére áll.

A gazdasági teendők ellátásában méltán el
várhatja az ország különösen azok közreműködé
sét, akik a mezőgazdaságban való nélkülözhetet
lenség címén kaptak fölmentést a katonai szol
gálat alól, továbbá akik segélyben részesülnek.

Végül fölhívja a miniszter az alispánt, hogy 
a folyó évi termés biztosítása érdekében meg
induló munka egyes mozzanatairól és azoknak 
kiváló közérdekű ténykedéseiről föl jegyzéseket 
tegyen, akik különös elismerésre teszik magukat 
érdemesekké. A békés idők elkövetkeztévei e föl
jegyzésekből össze lehet majd állítani a háborús 
esztendő gazdasági küzdelmeinek történetét és úgy 
a harctéren küzdők aranykönyvével együtt az 

utódok kezére adhatjuk majd a gazdasági mun
kák hőseinek aranykönyvét is«.

Prémet a katonáknak. A téli háború borzal
mai elten katonáinknak prémre van szükségük. 
Akinek van, küldje azt e címre: Hadsereg segélyző 
nivatal Budapest, Váci-utca 38. — A küldeményt a 
posta ingyen szállítja.
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Értesítés.
E hó 15-én bevonulok. Midőn meg

köszönöm a n. é. közönség eddigi nagy
becsű pártfogását, egyben értesítem, hogy 
cipész-műhelyemet tovább folytatom meg
felelő szakképzett üzletvezetővel.

Ennéfogva továbbra is fogom kérni a 
n. é. közönség pártfogását.

Mély tisztelettel 

Kolossá János 
cipész-mester

TTIEGHIVÁS.

d mbRASZOMBATI TAKARÉKPÉNZTÁR
NEGYVENEGYEDIK 

f^ENDE3 ÉVI KÖZÖSÜLÉSÉT 
1915. évi február hó 28-án délután 2 órakor

fogja Muraszombatban, az intézet helyiségében megtartani, melyre a társulat részvé
nyesei azon figyelmeztttéssei hivatnak meg, miként a közgyűlésre részvényeiket 

— illetve meghatalmazásaikat — magukkal hozni szíveskedjenek.

1rekedtség, 
elnyálkásodás, 

» V hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izü czukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

A vasúthoz járó 
ut vi 1 ágitási

ügye — sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
Heliophor Gold-Export* 

jól világító villamos

A közgyűlés tárgyai:
1. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.’)
2. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése, a mérleg előterjesztése 

és az osztalék megállapítása.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak az 1914. évről adandó végleges 

felmentés.
5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak 3 évre leendő megválasztása.
6. Az alapszabály 85. §-ának módosítása: Az igazgatóság 12°» jutalékának 

l5 ’»-ra leendő felemelése.
7. Esetleges indítványok tárgyalása.
Muraszombat, 1915. február hó 5.

Kováts István,
elnök-igazgató.

*) Tekintettel arra, hogy a nagyszámú részvények folytán a határozatképesség megállapítása 
igen sok időbe kerül, felkére nek a t. részvényesek, hogy részvényeiket a közgyűlést megelőzőleg, 
február 15-től, az üzleti órák alatt az intézet pénztárába letenni szíveskedjenek.

zseblámpát!
Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a -Heliophor elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat PLACSEK VENCEL
Oroszország, Szerbia és
U* Európa háborús * 4 

órás és aranyműves Muraszombat, 
az ág. evangel kus templom tzomszédságában.

TÉRKÉPE.
Különféle nagyságbansárban kapható

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Használjunk 
HADIPÓSTABELYEGET I

BUDAPEST es KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat

! UJ KIADÁS !
= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA =
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

HsrgQny-Syrup. Sarsaparlllae
compos.

Vértisztltőszer. Üvegje: kor 3.60 es 7.50.

Hanpy-LiniíiiM SS 
a Horgony - Patn-Expeller pótléka.

Fájdalommentes be.iörzsíilés bölcseknél. rbeuniénál, 
köszvénynól stb.

Üvegje: kor. —BO. 1.40, 2.—. 

HorgcnyTénes-kenöcs 
rendkívül ideges!IIapi tó száraz és nedves 

kiütéseknél stb.
T-g.■ b U.r. 1.—■__________________

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


