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A rokkant kérdés.
Nagyon megszivlelésre méltó tanul

óit irt dr. Katona Béla a rokkant kér
di megoldásáról. Ennek a tanulmánynak, 
mi t Katona Béla mondja, két célja van 
Az egyik, hogy a rokkant kérdés rend
kívül bonyolult alkotó elemeit rendszerbe 
foglalja és a megoldás főbb szempontjait 
megvilágítsa. Másik célja az, hogy olyan 
társadalmi szervezet kialakulását egyen
gesse. mely az ügyhöz méltó komolyság

éi vállalhat szerepet és végezhet munkát 
a. icdményes megoldás érdekében. A rok
kant kérdésben való tájékozódást meg
nehezíti az a körülmény, hogy a kormány
nak összefoglaló munkálata vagy törvény
tervezete nem került nyilvánosságra. Gróf 
Tisza István némely mcidentaliter nyilat
kozata ugyan tisztázza a kérdés legfonto
sabb részét, hogy t. i. a rokkant ellátás 
égisz terjedelmében állami feladat, ámde 
a megoldás irányát, úgyszintén az ellátás 
mértékét illetőleg csak találgatásra vagyunk 
utalva.

Katona Béla ezután azzal foglalkozik, 
hogy a rokkant kérdés megoldása tekinte
teben milyen feladatok várnak az államra, 
milyenek a társadalomra és mik azok a 
feladatok, amelyeket az államnak a társa
dalommal együtt kellene elvégeznie. Az 
állami feladatok tekintetében áttörhetlen 
elvül állítandó fel, hogy a rokkant kato
na1 ról való gondoskodás és e gondosko
dó iák különösen segélyezési része egész 
i : dehnében kizárólag állami feladat, 
se törvényhozási utón rendezendő. A 
kvó a arányában Magyarországra eső költ
se k fedezetéről az állami költségvetésben 
k gondoskodni, még pedig oly módon, 

gy az összes felmerülő terhek viselésére, 
jövedelmi adóhoz progresszív kulcs sze

rint igazodó külön rokkant adó vetessék 
ki. mi által elkerülhető, hogy a fogyasztási 

lókkal amúgy is leginkább sújtott gyenge 
psö és alsó néposztályok terheltesse- 

ik eg.
okkantság eseteinek és mértékének 

gyakorlati megállapítása döntő tényezője 
ivén az egész kérdés helyes megoldása
ik, feltétlenül szükséges, hogy ez ne tör- 

t njék a most érvényben levő jogszokás, 
t i. a felülvizsgáló bizottságok által az 
zek részére kiadott és elavult utasítás 

szerint, hanem külön bizottságok által és 
magán a tárgyaláson fölszólaló joga legyen 
az illető rokkant kezelő orvosának is. Az 
évjáradék kiszabásánál a rokkantság és 
keresetképtelenség fokának megállapításán 
kívül figyelemmel kell lenni a családi álla
potra. Különbség teendő a kézi munkások 
és a szellemi foglalkozásbeliek járadékának 
megszabása között. Itt elvetendő minden 
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oly szándék, mely a járadék összeget 
csakis a rokkantság bekövetkezésekor vi
selt katonai rangfokozat szerint kívánná 
megállapítani, viszont a járadék megszabá
sánál figyelembe veendő a rokkantnak 
hadbavonulása előtti rendes keresete, még 
pedig felfelé degressziv kulcs szerint, midőn 
is megállapítandó az alapul vehető jövede
lem legfelsőbb határa. Ugyancsak tekin
tetbe veendő a rokkantsegély megállapítá
sánál a rokkant képzettségi foka is, külö
nösen magasabb kvalifikáció esetén. Az 
egyetemi képzettséget kívánó pályákon a 
hadbavonulás idején, tehát legtöbbször az 
illetőnek a pályája kezdetén fennállott ke
resete rendesen még nem akkora, mint a 
mekkorra tényleges gazdasági veszteség 
érte rokkantsága következtében. A maga
sabb járadék kulcsának megállapításánál 
mint a főiskolai végzettség, mint a közép
iskolát vagy ezzel egyenlő rangú iskolát 
végzett, vagy egyenlőértékü szakvizsgát 
tett rokkant képzettsége is veendő figye
lembe Végül figyelembe veendő a lakhely 
által megadott élet-standard. Ami már most 
a járadék összegét illeti, ennek a meg
szabás időpontjában akkorának kell lenni, 
hogy az a keresetképesség elszenvedett 
csökkenését pótolja.

A kiskorúak járadéka 16-dik életévük 
betöltése után is jár, ha továbbtanulást, 
vagy pedig a kiskorú testi vagy szellemi 
elmaradottságát igazolják. Fontos nemzeti 
szempontok indokolják, hogy a rokkantak 
családalapítása elősegittessék. Ez okból 
kimondandó, hogy az a nőtlen rokkant, ki 
időközben megnősül, bekövetkező családi 
állapotához képest a megfelelő rokkant
segély kategóriába lép.

A törvényes feleséggel a segély dol
gában egy tekintet alá esik az a nő, akivel 
a rokkant hadbavonulás előtt huzamosabb 
idő óta közös háztarlásban élt (házasság
szerű együttélés).

A törvényes gyermekekkel egy tekin
tet alá esnek azok a házasságon kivül 
született gyermekek, akiket a rokkant utó
lagos házassággal törvényesít vagy örökbe 
fogad; továbbá, akik házasságszerii együtt
élésből születtek.

Mindezeken felül elvül volnának még 
kimondandók a következők; a) A rokkant
nak és családjának az évjáradéktól 
függetlenül — ingyen orvosi kezelésre és 
gyógyszerre van joga s e célból díjmentes 
tagjai a betegpénztáraknak, illetve az or
szágos gazdasági munkáspénztárnak, vala
mint a bányatársládáknak. b) A beteg, de 
orvosi beavatkozással egészségessé, illetve 
munkaképessé tehető rokkant, nemcsak a 
rokkantság bekövetkezése idején látandó 
el ingyenesen a rokkantságot enyhítő és 
csökkentő műszerekkel, hanem ilyenekkel 
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romlás vagy elhasználás után is mindenkor 
költségmentesen — ugyancsak a fent- 
említett rokkantadó terhére — ellátandó.

A munkaképes rokkantnak meg van a 
munkához való joga. A társadalomnak itt 
fontos kötelessége, hogy a munkaképes 
rokkantakat e jogukhoz segítse. Hogy ez 
a törekvés minél célirányosabb és eredmé
nyesebb legyen: a munkaközvetítést az 
állam kell hogy a kezébe vegye. Egyúttal 
sürgősen meg kell valósítani a munkanéli- 
ség ellen való biztosítást. Addig is, amig 
a munkaközvetítést országosan rendezik, 
haladéktalanul fel kell állítani a központi 
rokkant nyilvántartási és elhelyező irodát. 
Az oktató- és foglalkoztató-műhelyek fel
állítása helyesen egészíti ki a munkaközve
títés akcióját.

Fontos megjegyzése a szerzőnek, hogy 
még idejében gondoskodni kell arról, 
hogy a rokkantak munkaereje ne legyen 
felhasználható az egészséges munkások bé
rének leszorítására vagy a munkafeltételek 
egyéb irányú gyengítésére. Hosszasabban 
foglalkozik Katona ama rokkantak sorsá
val, akiknek a háboru előtt a mezőgazda
ság adott kenyeret. Ezek nagyrészét ugyan
csak a mezőgazdaság kell hogy befogadja. 
Okos telepítéssel kellene ezeket kenyeré
hez juttatni, kívánatos lévén, hogy minden 
arra alkalmas mezőgazdasági foglalkozás
beli földhöz jusson, szükséges, hogy kis- 
birtok-rendszeren alapuló telepítés történ
jék a rokkantak bevonásával. Miután pedig 
igen széleskörű telepítés nagyobb kiterje
désű földterületeket követel, teljes kártala- 
nitás ellenében kisajátítási jog statuálandó 
e célra a holtkézen lévő és egyéb külter
jesen miveit nagybirtokkal szemben. A tár
sadalom egy országos szervezet utján 
segítse, gyámolitsa a hadi rokkantakat és 
árvákat.

HASZNÁLJUNK

HADIPOSTABÉLYEGET!

Vármegyénknek gyásza van. Vasvármegye 
legnagyobb fiát siratja. Az ország részvétébe 
reményt vesztve zokog bele vármegyénk jogos 
panasza, mert a vasi föld legjobb fiát veszítette 
benne. A szomszéd Szentgotthárd viruló fejlődése 
élénk példája annak az odaadó gondoskodásnak, 
mellyel irigylésre méltó buzgalommal választó
kerületéről gondoskodott. Élete nemcsak a magyar 
kötelességtudás, hazaszeretet legszebb példája, 
hanem például állítható azoknak, akik a nép bi
zalmát kérik s élvezik. Szentgotthárd, Szombathely 
fejlődése e nagy ember életével szervesen össze-

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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függ. Országos gondjai mellett mindig volt ideje, 
hogy szeretett vármegyéje gondját viselje.

Széli Kálmán, Magyarország volt pénzügy- 
mhrfyztere, é$ volt miniszterelnöke, a Magyar 
Jelzálog Hitelbank kormányzója, rálóti birtokán mun
kában eltöltött dicsó élet után csendesen elhunyt. 
Még a tavaszi’ ülésszakon utoljára látogatott el a 
Házba és nem látja többé'a Magyar Jelzálog 
Hitelbank sem kormányzói székében, amelynek 
alapításában, most pedig vezetésében oly nagy 
lelkesedéssel vett részt. Széli Kálmánnal eltávozott 
politikai életünk egyik legjelentősebb léríia. Deák 
Ferenc szellemét képviselte egész pályáján és 
Deák vezérmotivumain épült fel egesz politikai 
működése. Amikor az ország.politikai és pénzügyi 
viszonyaiban zavarok állottáit elő, Széli ’ Kálmán 
volt az. aki mint Deák Ferenc hivatott utóda 
kivezette válságából az országot. De, amikor azt 
hitte, hogy elvei, nézetei, gazdasági politikája nem 
időszerűek és nem alkalmasak arra, hogy a poli
tikai élet nehézségeit leküzdjék, a maga egysze
rűségével állt félre az útból és vonult el rátőti 
birtokára, ahonnan továbbra is figyelemmel kisérve 
gazdasági és politikai életünk minden mozzanatát, 
alakulását, várta készen a pillanatot, amidőn az 
ország ügyei őt újból előtérbe szólították. És 
amikor az országnak szüksége volt rá, az ö mun
kássága, ítélete, éleslátása mindig a köz rendel
kezésére állott.

Vezető és mindig munkás államférfit! volt, 
hetven esztendejéből majdnem ötvenet a köz
pályán töltött, jog és igazságszeretete jellemezte 
minden koncepcióját. A harmónia és a békés 
munka embere volt, akár a hatalmon, akár az 
ellenzéken szolgálta az országot. Nemcsak nagy 
koncepciójú politikai és gazdasági ténykedését, 
hanem társadalmi, népjóléti munkásságát is a bölcs 
belátás és a nyugodt munka jellemezte.

Sok sikerben, harcban, fáradtságban és küz
delemben volt része. Ezekből tevődött össze nagy
szabású élete, amelynek hálás és szép emléke 
sokáig élni fog.

HÍREK.

Szent István.
Magyarok királya Te hozzád fordul 

aggódó tekintetünk. A Te szentségcs béke 
müved felé száll sóhajunk, most amikor 
népünk százezrei ontják vérüket a mi ha
zánkért. Máskor veröfényes nyári napon 
büszke kegyelettel tekintettünk nagy em
lékedre s most, háború zivatarában tele 
reménységgel szállunk feléd. Adja a ma
gyarok Istene, hogy az ezeréves magyar 
haza, melyet Te alapoztál meg békére, 
győztesen vívja meg világtusaját, hogy 
legyűrje minden ellenségét. A magyar vi
tézség csudákat miveit idáig. Szent István 
napja csak buzdítás, csak lelkesítés lesz 
azoknak, kik vérüket ontották a hazáért. 
Nagy királyunk, Te hozzád fordulunk s a 
Te emlékezetedre fogadjuk hogy győzni 
fogunk.

A király 85 éves. A magyar nemzet min* 
(Jenkor ünnepnapjának tekintette legalkotmányo
sabb apostoli királyának, I. Ferenc Józsefnek szü
letésnapját. Soha nagyobb várakozás és lelkesebb 
készültség nem fogadta ezt a dátumot, mint most. 
Nemcsak azért, mert koronás fejedelmünk a 85-ik 
évfordulóval hála a Gondviselésnek ! a 
patriárkális kor egy lépcsőfokán jutott magasabbra, 
hanem mert dicsőséges uralkodásának ennél a 
határkövénél úgy trónjának, mint nemzetének és 
népeinek hatalmát, fényét emelte soha el nem ért 
magasságra. Az apostoli király születésnapját 
ünneppé avatta Vasvármegye közönsége is, mely
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érzelmeinek a megtartott vármegyei rendkívüli 
közgyűlésen hozott egyhangú és lelkes határoza
tával adott kifejezést. A muraszombati járás la
kossága is meleg alattvalói hűséggel és szeretet
tel. vette ki részét az ünnepből. A katholikus és 
izraelita templomban megtartott istenitiszteleteken 
a hatóság teljes számban megjelent s az össze
gyűlt hívők hálát rebegve imádkoztak az öreg 
király hosszú boldog életéért.

— Kinevezés. Ö felsége a király 
Saáry István, a inödlingi akadémia kiváló 
tehetségű hallgatóját a 35. tábori tüzér
ezredhez hadnaggyá nevezte ki.

Haza szabadságról Dr. Orandpierre Jenő 
kir. járásbiró szabadsága leteltével ismét átvette a 
kir. járásbíróság büntető osztályának vezetését.

Mi lesz a polgári iskolával ? Közeledik az 
uj iskolaév s a polgári iskola falai még mindig 
égnek merevedve várják az alkotó kezeket. Az 
építkezés teljesen megakadt, úgy. hogy alig van 
remény, hogy az iskola tanulói az uj épületbe 
bevonulhassanak. Tisztázni kell már egyszer azt 
a kérdést, ki és mi az oka ennek a huza-vonának, 
mert hogy ez nem természetes állapot, hogy itt 
valahol hiba és mulasztás történik, az bizonyos. 
Tudjuk, hogy háború van, tudjuk, hogy vis 
major van, azonban azt is tudjuk, hogy ennek 
dacára a privát emberek épületei szépen épül
nek, csak a középület érzi a háború viszon
tagságát. Lgy tudjuk, a vállalkozó hajlandó az 
építkezést folytatni, csak munkabérkülönbözet 
okozza a kérdés nehézségéi. Az iskolára szeptem
berre szükség van, igy tehát a járás közönsége 
joggal várja el, hogy azok, akik az építkezés 
ügyét kezükbe vették, mindent el fognak követni, 
hogy az építkezés mielőbb befejezést nyerjen.

Idyll a vicinálison. A hét egyik napján a 
mi jő öreg vicinálisunkon utaztam. Aggasztó kér
dés, hogy mit lehet a vicinálison való utazásban 
idillikusnak találni s akit rossz gondolata tán 
valami alaguti idill sejtésére készteti, nagyot csa
lódik. Ez a kis történet egy óvónőnkről szól s 
annak négy tyúkjáról. Az eset talán naiv, talán 
egvszerü, de van benne valami meghaló, ami 
szinte feliidili vérzivataros csatákhoz edzett szi
vünket. Valahonnét a járásból utrakelt egy óvónő, 
egy fiatal lány, hogy özvegy édesanyját megláto
gassa. Hogy a viszontlátás öröme nagyobb legyen, 
vett a faluba négy csirkét s azokra gondosan 
vigyázott egész utón A dávidházi állomáson, hol 
a vicinális oly sokat késik, kiemelte a csirkés 
kosarat s a vasút melletti tóba vitte s ott meg
itatta őket. Itatás közben az egyik csirke meg
ugrott gazdája kezéből s már-már lemondó szív
vel hívogatta kendermaggal a kis óvónő a csirkét, 
de im egyszerre egy nagy ugrással nyakon ra
gadta a hűtlen csirkét s lelkendező örömmel hozta 
vissza a vonatba. L’gy-e, naiv kis eset ? De arra 
mégis alkalmas, hogy az e ifi bér utazás közben 
nagy unalmában elgondolja, hogy milyen jő lélek 
lakozhatik abban, aki oly szeretettel gondol any
jára s viszi neki a nagy városba, ami most ott a 
legdrágább, a legkedvesebb, milyen szeretettel 
gondozhatja a gondjaira bizolt gyerekeket az, aki 
ime egy kis csirke megmentéséért is oly lelkesen 
fárad, csak azért, mert tán annak az özvegy 
anyának ott a városba talán gondot is okozott 
volna, ha hijja lett volna a beígért csirkének. 
L’gy-e naiv kis történet ? tán meg is neheztel érte, 
akiről szól, de hát Istenem, mikor igy a vonatban 
egyedül ültem, valahogy eszmetársulás vagy mi 
okozta, de én is az anyákra gondoltam, akik 
szintén várnak most valakit haza, várnak valakit, 
kinek fehér csontjai ott porlanak tán messze 
Galicia televényes talajában s anyák csak vár
nak, várnak . . .

Segédjegyzó választás Pataky Géza szarvas
laki segédjegyzőt a rábafüzesi körjegyzőségben 
segédjegyzővé választották.

Vasvármegye a felvidéki falvak felépíté
séért. Az Est i kezdeményezésére Debrecen város 
által megindított mozgalom vármegyénk törvény
hatóságában is élénk visszhangra talált. A vár; 
megye rendkívüli közgyűlése a felvidék megsegí
tése érdekében az alábbi határozati javaslatot 
fogadta el :

Vasvármegye törvényhatósági bizottsága 
pártolja Debrecen szab. kir. város határozatát, 
hogy szomorúsággal gondol azon pusztulásra, 
melyet a minden emberi érzést megtagadó ádáz 
ellenség okozott és nagy részvétet érezve a 
sok szenvedést és károsodást szenvedeti lakos
ság iránt, elhatározza, hogy szintén segédkezet 
nyújt ahhoz, hogy a felvidéki falvak újból fel
támadjanak, hogy az olt lakó idegen ajkú lakos
ság mindenkor hálával és szeretettel gondol
hasson magyar tesvéreire és megerősödve a 
magyar állameszméhez való ragaszkodásában, 
házi oltárt találjon hazaszeretetének.

A törvényhatósági bizottság ezen célja 
megvalósítási módjának előterjesztésére a vár
megye főispánjának elnöklete alatt egy bizott
ságot küld ki azon megbízással, hogy az orszá
gos segítő bizottsággal is érintkezésbe lépve, 
dolgozzon ki egy, a célnak megfelelő javaslatot 
és azt terjessze be a törvényhatósági bizottság 
szeptember havi rendes közgyűlésén.

Az akció megindítására alakított bizottság tagjává 
járásunkból Pósfay Pongrác választatott meg.

Köszönet. A közkorházban, mint az or
szágos Vörös Kereszt egyesület megbízott intéze
ténél ápolt sebesült katonák részére Pósfay Pon- 
gráczné Sinkovich Ida úrnő 17 kilogr. búzalisztet, 
23 kilogr. meggyet és egy nagy kosár körtét, 
Csizsek Klára lendvaerdői lakos 1 kosár alma és 
I és fél liter mákot. Hári Józsefné tótkereszturi 
lakos egy kakast. Barbarics Katalin battyándi 
lakos 6 drb csirkét, Éberl Róza muraszombati 
lakos egy csomag süteményt, Berke Mártha mu
raszombati lakos egy kosár almát voltak kegye
sek adományozni, melyért hálájukat és forró kö- 
szönetüket jelentik a sebesült katonák.

A Vörös Kereszt a foglyokért. A mura
szombati Vörös Kereszt megbízásából értesítem a 
járás lakosságát, hogy az egyesület titkári hivatala 
mint eddig, ezentúl is teljesen dij- és portómente
sen végzi az eltűntek és hadifoglyok tartózkodási 
helyének felkutatását, a velük való minden leve
lezést. Alább közlöm a tudakozódási lap mintáját, 
amelynek adatait a lehetőség szerint velem kö
zölni kell :

A kérdezett neve, rendfokozata, csapat
leste (ezrede, százada), születési helye és éve, 
tábori postája, melyik harctéren volt legutóbb, 
mikor irt utoljára, milyen hir érkezeti felőle ?

A kérdező neve, lakhelye, megye és 
utolsó postája.

A Vörös Kereszt ez által a járás lakossá
gának ilyen és ehhez hasonló ügyekben mindig a 
legnagyobb készséggel áll rendelkezésére. Dr. 
Vályi Sándor a Vörös Kereszt titkára.

A Vörös Félhold jelvényei A Vörös Fél
hold művészi kivitelű ielvenvei iránt országszerte 
nagy érdeklődés mutatkozik. Miután technikailag 
lehetetlen minden egyes érdeklődőnek az általa 
kívánt példányt postán elküldeni, ennélfogva az 
Országos Bizottság, mely Budapesten az Ország
házban székel, kéri vidéki városaink hazafias ke
reskedőit, hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a 
bizottság utján beszerezvén, ők vállalkozzanak 
azoknak kiszolgálására, akik a török-magyar test
vériségnek ezt a szép jelvényét feltiizni óhajtják. 
A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban bér
mentve küld jelvényeket mindenkinek, aki a kért 
mennyiségnek darabonkint egy korona árát előre 
beküldi.

A hadifoglyokkal való levelezés. A mura
szombati Vörös Kereszt, úgy mint eddig, ezentúl 
is a legnagyobb készséggel látja el a hadifoglyok 

.és hozzátartozóik közti levelezést. Bárkinek lapunk 
szerkesztősége is a legnagyobb készséggel segít
ségére van s szívesen kutat lapunk is és szerez 
legmegbízhatóbb értesülést az eltűntek felől telje
sen díjmentesen. *

Fölvétel a budapesti bírói internátusba. 
A bírói internátusba fölvételnek az 1915 16-iki 
iskolai évre egyetemi hallgatókon kivül IV-Vili; 
osztályú középiskotai tanulók is, akik tanulmá
nyaikat a budai főgimnáziumban, főreáliskolában, 
avagy felsőkereskedelmi iskolában akarják végezni. 
Ellátási dij egy iskolai évre 950 korona. Ezért 
az összegért nemcsak teljes ellátást és lakást ad, 
hanem egyúttal a német, francia és angol nyelv
tanítást is nyújtja. Felvétetnek oly ifjak is, kiknek 
szülői az. Országos Bírói és ügyészi Egyesület 
kötelékébe nem tartoznak. Prospektust küld az 
intézel, I., Ráth György-u. 20.
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Tagdíj befizetés A magyarországi mun- 
~ .k rokkant és nvugdijegyesülete muraszombati 

lkjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
íjait, hogy nyugdíj járulékaikat minden- hónap 
só vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
iik József Magyar király- vendéglő e célra 
tartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
tetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 

kaplak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
ásnak eleget, mert mulasztás esetében tneg- 

tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is

ADAKOZZUNK

kÖS KERESZT“-nek!

(;l 1915. szám
Ar /abaly eleimi cikkek hatósági mcgallapitasárol.

Marhahús I kor. Boriuszelet 4 kor.
B, többi része 3 kor. 60 fill. Sertés hús ! 

Burgonya kilogramonként 10 fill.
\ , hagyma darabja 02 fill. Foghagyma
darab:.t 04 fill. Kelkáposzta egy fej 8 10 fill
Fejes káposzta egy fej 10 — 15 fill. Csirke 
.rántani való párja 2 kor. Csirke sütni való 
pária 3 kor Tyuk darabja 2. 2.50 kor.

.2 2 50 kor. Liba darabja
i kor Tejfel literje 80 fill. lej 

! 24 fill. Tűrő kilogramja 80 fill. —
\ a kilogramja 3 kor 20 fill lojás darabja 
(eg / évre) 10 fill. Szárított vargánya literje 
48 fillér.

Fent felsorolt cikkek árai a belügyminiszter 
ur 5600. 1014. eln, számú rendeletén alapulnak. 
Magasabb árakat követeim vagy ígérni 15 napig 
terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel fenyithető kihágást képez. Az árak 

mbati járás területen fvlebbezésre való 
tekintet nélkül azonnal eleibe lépnek.

Muraszombat, 1915 augusztus hő 6-án.
ifj Horváth Pál, 

főszolgabíró.

Rezet a hadseregnek!

-zerkesztésért felelős; Dr. Vályi Sándor.

■ Horgony-thymol-kenbcs.
R&nnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 

sebeknél. Adag: kor. —.80.

< Horgony-Llniment. a*
a Horgony-Paln-£xpeller pótlékai 

notiMnaotea bedör«»ftlA» hűtéseknél,rhaumAnát, 
kOssvénynél stb 

ÜTenje: kor. —.00. 1.40, 2.—.

0*1^^

L
ony-vas-albuminat-festvény.

1 í-rMegónykégnél *• nApkórnkl. 
CvoRje- knr. 1.40.

, ti legtöbb gyógymecrtérban vagy közvet
lenül beszerelhető

- lickttr .JU iriuj ertuttüo". cíaztll. «»«■ á 
_ inrltfíBM, frtgi I, Ellirtilhlruu 5.

tesek a kiadóhivatal czimére küldendők.

Van szerencsém a n. érdemű hölgy 
közönség becses tudomására adni, hogy 
bármily

kézimunkát, = —-
====== előnyomást
legjutányosabban elvállalok.

Amidőn a nagyérdemű hölgyközönsé
get a legszebb és legpotosabb munkáról 
biztosíthatom.

Becses pártfogásukat kérve

Kohn Samuné,
Szápáry-utca 68.

Köhögés
rekedtség, 

elnyálkásodás, 
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 ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

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

papir-szalvétát
akármily mennyiségben cim- 
nyomással vagy anélkül, a 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Friss túró
| naponként Kapható a mezővári tejcsarnok

ban kilogrammonként

60 fillér.

Bútorosom ag olásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 
MURASZOMBAT.

Egy jobb házból való fiú 
ruházattal és teljes ellátással 

tanulónak
felvétetik

Mayercsák Béla vegyeskeres
kedésében Csáktornyán.

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, igen erős, elsőrendű 

minőségű, kapható
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA =
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola Hl. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ara 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A
Fogadó czimü lapból vesszük át az alábbi köz

leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárási azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt ..Bortörvény fontosabb rendeletéi" fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jó akaratulag hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogy a fenti 
rendeletel tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat 1 koronáért 
kapható.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járásbirósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató
Muraszombatjárás községeinek

== névjegyzéke -
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

Ara vissza kilométerekben, a község
10 melyik körjegyzőséghez tartozik

és annak utolsó postája, lakosai- 
flllér nak száma. A bírósági kiküldött 

és végrehajtó napi’ dija és uta
zási illetménye kilométerenkint.

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

OLASZORSZÁG
Kr* HÁBORÚS TÉRKEPE

kapható BALKÁNYI ERNŐ üzletében, Muraszombatban.

VIGYÁZZON 

= egészségére I = 
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igaretta-hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.
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BENZOLIHE
a benzint teljesen pótolja.

MOTORTULAJDONOSOK!
Sikerült gyártmányomat annyira tökéletesíteni, hogy nem szükséges többé:

1. benzinnel vagy aetherrel való befecskendezés;
2. nem szükséges a gyújtófej melegítése;
3. nem kell a levegő hozzájárulását megszorítani, hanem

Benzoline minden rendszerű motorhoz egyöntetűen a motoron való minden változás 
nélkül, kiválóan alkalmas.

Benzoline használatánál a motor könnyen indul.

Benzoline használatban rendkívül olcsó, átlagban 400 gramm kell óránként egy lóerőre.

Hogy ezt bizonyítsam, gyáramban a következő rendszerű motorokat állíttattam fel cs tartom
az érdeklődök részére állandóan üzemben :

1. Climax, 6 Polke,
2 Lux. 7. Warchalovsky,
3 Lángén és Wolf, 8. Benz,
4 Osers és Bauer, 9. Pohl,
5 Daímler. 10. Mayer.

Oly egyéneknek, kik magukat hatósági bizonyítvánnyal, mint komoly érdeklődőket, igazolni 

tudják, még pedig községenkint legfeljebb három személynek, Bécsbe való utazás költségeit 

megtérítem.

P\ Benzoline ára egész waggonvételnél ............................... 110'— K
.. fél waggonvételnél....................................... 115’— K
„ kisebb vételnél.......................................................125'— K

hely bécsi gyáramból vashordókban szállítva, készpénzfizetés ellenében.

Utánvételes rendeléseket nem eszközlök.

M. ELFER
Wien, I., Krugcrsl rasse Nr. 3.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


