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Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség
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fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér.
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<\l KANY! RNO címére Muraszombat küldendők.

szombati járás hőseinek 
emléke.

van még csupán egy-két törvény- 
: az országnak, melynek közgyűlése 

el atározta volna, hogy a népek most 
föl gigászi harcában elesett megyebeli 
hó ; ck emlékét méltóképpen fogja meg
örökíteni.

A vármegyék kegyeletén kívül a leg
több kisebb város és falu is módot fog 
arra keresni, hogy a harctéren elesett fiai
nak méltó emléket állítson Ennek az ér
dekeben a Hősök emlékét megörökítő 
országos bizottság azt a kegyeletes célt 
tűzte maga elé, hogy a mai hőstettekben 
és egyéni cselekedetekben olyan gazdag 
és dicsőséges háború lezajlása után művészi 
szépségű, maradandó emlékeket igyekszik 
emelni, illetve emeltetni Magyarország vá
rosaiban és községeiben azoknak a dicső
séges emlékű hősöknek, akik a harctéren 

■Hesülésűk vagy betegségük kö
ve. cghaltak. Az emléktáblák és
emlékművek művészi színvonalának bizto
sításai-... Je másrészt azért is, hogy ez al
kalommal istápolja a Magyar Képzőművé
szek egyesületét, a Magyar Iparművészeti 
társulatot, a Magyar Építész és Mérnök 
egycsiiletet és a Magyar Építőművészek 
szövetségét, arra kérte, hogy tagjaikat kér
jék 1 )i emléktáblák, önálló emlékművek 
tervezésére s az ekkép egybegyült anyagot 
saját kebelükben elbírálván, a megfelelők
nek Ítéltekét a hősök emlékét megörö
kítő országos bizottság rendelkezésére bo
csáss ,ik.

z már meg is történt. Ily formán a j 
mag\ r hősiességet hirdető és dicsőítő 
enii müveket kizárólag magyar művészek 
és gyár iparosok fogják készíteni.

bben az ügyben a belügyminiszter a , 
n bán leiratot intézett Vasvármegye 

<y1 jához azzal a felszólítással, hogy az 
a i hívja fel a vasmegyei járási fő- 
s bírák, községi és körjegyzők és köz- 

iőljárók figyelmét arra, hogy ameny- 
a községek a háborúban résztvettek 

<‘1’ nek ily módon való megörökítésével 
f" óznak, a hadi emlékművek meg- 
Sz' e és mindennemű tájékozódás cél- 
jábo a Hősök emlékét megörökítő orszá
gos izottsághoz (Budapest, IV , Hajó u 

) forduljanak. A bizottság az érdek- 
-íek a legnagyobb készséggel meg

küld az emlékművek képmását. A leg- 
Szel’ emléktáblák és emlékművek aránylag 
’bCr. olcsón megszerezhetők.

Biztosra vesszük, hogy Vasvármegye 
Minden községe azon lesz, hogy elesett 

fiainak emlékét méltóképen meg
örökíthesse.

A mi járásunk vezetősége be se várta 
£zt a felhívást. Lapunk legutóbbi számá
ban megpendített eszme testet ölt immár. I 

felelős szerkesztő : Dr. CZIFRÁK JÁNOS, 
főmunkatárs . STERN HUGÓ.

Kiadó:
A Vendvidék! Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Ifj. Horváth Pál főszolgabíró csütörtök dél
utánra értekezletet hivott össze hivatalába, 
ahol a megjelentek a legnagyobb lelkese
déssel határozták el, hogy az egész járás 
területére kiterjedő mozgalmat indítanak a 
járás elesett hősei emlékének méltó meg
örökítésére.

Most folynak az előkészítő munkála
tok, a bizottságok megalakítása, majd a 
kedden Muraszombatban megtartandó’jegy
zői értekezlet után mely a kérdéssel 
szintén foglalkozik — meg fog alakulni a 
bizottság, mely a mozgalmat megindítja s 
hihetőleg fényes eredményre viszi. Joggal 
számítunk ezúttal is a járás lakosságának 
áldozatkészségére, melynek fényes példá
jául jegyezzük fel, liojy a gyűlésen Árvái 
Henrik nagykereskedő 300 koronát, Hart- 
ncr Géza orsz. képviselő 100 koronát 
adtak a felállítandó emlékre.

Legyen nemes adományuk buzdító 
példa arra, hogy amily bátorsággal telje
sítik dicső véreink ott a harctéren köteles
ségüket, ép oly önzetlenséggel kell az itt
hon levőknek dicső hőseink emlékezetéről 
gondoskodni.

Rezet a hadseregnek!

A tüdőbeteg katonákért.
Seregeink diadalmas szárnyon repülnek előre 

s az öröm ünnepi pillanatban már szinte elfelejt
jük azokat a téli borzalmakat, amelyeket bős 
katonáinknak el kellett viselniük, mikor a Kárpá
tok élein védelmezték a haza földjét. A sok fagyott 
lábú hős nyomorúsága és szörnyű szenvedése 
beszél idehaza a téli hadjárat rémségeiről, de se 
a sajtóban, se a nyilvánosság előtt lefolyt moz
galmakban nem esett szó arról, hogy a téli harc
terekről hány hős került vissza a tüdővész rom
boló csirájával mellében. A hadikórházakban ápo
lás alá került belbetegek legnagyobb számát 
tüdőbetegek tették ki s a háboru továbbmenőleg 
is egyre produkálja a tuberkulotikus betegeket.

Tudvalevő, hogy a tüdővész gyógyítására 
speciális gyógyító intézetek, szanatóriumok szük
ségesek. Nagy szövetségesünk, Németország, már 
a béke évtizedei alatt több mint száz szanatóriu
mot létesített, úgy hogy Németországban a tüdő
vészes katonák gyógykezelése nem okoz, gondol. 
Minálunk e téren még nagyon kezdetlegesek az 
állapotok. Négy szanatórium van mindössze Ma
gyarországon, amelyek tüdőbetegek gyógyításával 
foglalkozik. Ezekben ma nagyobbrészt tüdőbeteg 
katonák kezeltetnek.

A rendkívül nagyszámú tuberkulotikus esettel 
szemben nagyon kevés az ilyen speciális rendel
tetésű intézmény és a hadügyminisztérium már 
tárgyalásokat is kezdett egy tüdővész ellen véde
kező társadalmi egyesülettel, a József kir. Herceg 
Szanatórium Egyesülettel, hogy katonai támoga
tással tödőbeteg gyógyító intézményeket létesítsen 
a harctéri tüdőbetegek részére.

A tüdővésznek, mint fertőző betegségnek a 
katonák közt való terjedése azonban erősen érinti 
a rokkantkérdést is, mert a tüdőbeteg hősök közül 
sokan válnak rokkantakká. Ezeknek gyógyítása és 
megmentése talán fontosabb, mint a rokkantkér
désnek sok más problémája, miután ez a kérdés 
a tüdővésznek, mint népbetegségnek mindig aktu
ális kérdésével kapasolatos. A harctérről tüdő- , 
betegen visszatérő hősök uj gócai a tuberkolózis

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.
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többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.
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nak. feltétlenül el kell helyezni tehát a tüdő
beteg katonákat a megfelelő intézetekben. Ez egy
részt kötelességünk azon nagy áldozattal szemben, 
amelyet hazájuk ügyének hoztak, másrészt véde
kezés abban az irányban is, hogy ne terjesszék 
maguk körül a tuberkolózist. Ha a tüdővészes 
katonák visszatérnek családjuk körébe vagy e’öbbi 
munkakörükbe a nélkül, hogy teljesen meggyó
gyultak volna, a tüdővészes fertőzések egész lán
colatának lesznek kezdő láncszemei.

A József kir. Herceg Szanatórium Egyesület 
mint tüdővész ellen védekező országos szervezet 
azt tűzte maga elé feladatul, hogy tüdőbeteg rok
kant katonák részére gyógyító intézetet emel s 
erre a célra adománygyűjtést indít. A háboru 
szerencsétlen tüdőbeteg áldozatai már siralmas 
feljajdulásokban kérik megmentésüket. Szivet ren
ditők a hősök jajkiáltásai! A nemzet, az ország 
közönségének kötelessége, hogy segítő kezet nyújt
son feléjük. Gondolja meg mindenki, hogy nem
csak a szenvedő hősökről van szó, ami me- 
mentonak egymagában is elég — hanem mind
annyiunk egészségéről, családjaink, egész társa
dalmunk biztonságáról. A tüdőbeteg rokkant ka
tonák megmentése tehát a nemzet egészséges 
jövendőjének nagy kérdése és mindenkinek köte
lességévé teszi, hogy tehetsége szerint áldozzon a 
szent célra

Az egyesület - kéri, hogy a nagylelkű adako
zók adományaikat legyenek azok akárcsak fillér- 
nyiek is, a József kir. Herceg Szanatórium Egye
sület központjába (Budapest, V., Sütő-utca 2. sz.) 
küldjék.

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

Lázár László a harctérről.
Lapunk kiváló munkatársa, Lázár László, 

ki a szerb hadjáratot dicsőséggel küzdte végig, 
most az olasz harctéren van s onnét irta Mura
szombatban lakó szüleinek az alábbi hangulatos 
levelet.

Dél-Tirol, 1915. julius 15.
Kedves jó Szüleim

Itt vagyunk 1600 méter magasságban a 
lövészárkokban és farkasszemet nézünk a hegyen 
túl levő olaszokkal. A gyalogsági harc egyelőre 
szünetel, csak nehéz ágyúink bömbölnek és lövik 
szét az ellenség állásait.

Éjszakánkint patroul csatározások vannak, 
sűrűn ropog a fegyver és süriin kerül kézre a 
talián is, akiket bakáink reggelenként nagy dia
dallal hoznak dekungjainkba. Vannak olyan fog
lyaink is, akik a sötét éjszaka leple alatt szöknek 
át hozzánk és kérnek, vegyük őket pártfogásunkba, 
mert ők nem akarnak a magyarokra lőni, akik 
közölt oly sokáig keresték a kenyerüket. Az ilyen 
foglyoktól aztán sok érdekes dolgot tudunk*meg. 
amit természetesen értékesítünk is.

Védelmi vonalunk gyönyörűen van kiépítve. 
Egy, szinte merőleges Ívben lehanyatló völgy 
felett, 1600 méter magasságban vannak lövész
árkaink. Túlsó hagyen az olasz, de át nem jöhet 
hozzánk, mert ha le merészkedik a völgybe, hát 
porrá löjjük.

Tüzérségünk gyönyörű munkát végez. Nem
régiben pl. az olaszok egy megfigyelő állomást 
építettek. Nagyon hosszan dolgoztak rajta. Táv
csövemmel figyeltem a szegény taliánok izzasztó 
munkáját. Az állomás elkészült és két teli találat 
gránátunk elpusztította a megfigyelő állomást, a 
benne levő tiszteket ős tollas kalapos bersagliere- 
ket is. Igen, a bersaglierek! Érdekes fajtája az 
olasz hadseregnek, lengő tollakat aggatnak érdé- 



MURASZOMBAT, 1915. MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE JULIUS 25.

kés formájú kalapjukra, hogy annál nagyobb célt 
mutathassanak. Meg is adják az árát.

Különben az életünk elég érdekes itt a föld 
alatt. Nekem a legényeim egész kis lakást vájtak 
a hegybe. Van Íróasztalom, sőt a konyha edé
nyek (csajka, tea főző, tejes ibri tek) számára még 
külön szépen megfonott állványom is. Tejes ibri
kekre nagy szükség van, mert a szakaszom négy 
elárvult kecske boldog tulajdonosa amelyeket ge- 
freiter Széli minden este és reggel nagy lelki
ismeretességgel megfej, hogy legyen jó tejes kávé 
és maradjon még fölösleg a palacsinta sütéséhez 
is. Mert hát palacsintát is sütünk, ha a mérges 
szájú ágyuk elhallgatnak. Az én szolgám pl (aki 
különben Báránd, biharmegyei község bírája és 
az iskolaszék elnöke) oklevelet érdemelne a sza
kács tudományból, olyan kecsketurös palacsintát 
süt néha vacsorára, hogy nem igen emlékszem, 
mikor ettem jobbat. Szóval ne féltsenek kedves jó 
Szüleim, ha valami bolond gránát ide nem téved 
szép kis szobámba, akkor tovább is oly jól fogom 
érezni magamat, mim eddig. Tudatom még, hogy 
brigadérosunk zászlóssá léptetett elő.

üdvözlöm Vályi dr. urat, mutassák meg neki 
levelemet, öt, mint újságírót érdekli az ilyen harci 
élet és küldjék a Muraszombat és Vidékét, hogy 
halljak egy kis hirt szükebb hazámról is.

Válaszukat nehezen várja és sok-sok csókot 
és ezt a két havasi gyopárt küldi szerető fiuk

Laci.

HÍREK.
Boda János c. kanonok, egyházmegyei 

főtanfelügyelő hivatalos ügyekben kedden Mura
szombaton tartózkodott Szlepecz János esperesnél.

Szabadságon. Dr. Grandpierre Jenő kir. 
járásbiró folyó hó 19-én kezdte meg 4 heti 
szabadságát.

Hivatalvizsgálat Dr. Fehérpataky László 
kir ügyész, a szombathelyi ügyészség vezetője, 
csütörtökön a muraszombati kir. járásbíróság fog
házát és számadásait vizsgálta meg.

Iskolaszeki kinevezések. Békássy István 
Vasvármegye főispánja a muraszombati polgári 
iskola gondnokságának elnökévé ifj Horváth Pál 
föszolgabirót, az állami elemi iskola gondnoksá- 
nak elnökévé dr, Czifrák János ügyvédet nevezte 
hi. Őszinte örömmel vesszük a hirt a kél kineve
zésről, mert mindkét kinevezettnek működése biz
tos garanciát nyújt arra, hogy a vezetésük alatt 
álló intézetek tekintélyét és életrevalóságát a 
tőlük megszokott agilitásukkal és hozzáértésükkel 
fokozni fogják.

Kitüntetett zeneszerző. Molnár Mihály jó 
nevű budapesti zeneszerző, aki mint zászlós har
col a 48-asoknál, most kapta meg a nagy ezüst 
vitézségi érmet. A Négy fekete lő zeneszerzőjét 
nálunk is jól ismerik és sógora Geiger Arthur dr. 
muraszombati ügyvédnek Örömmel adunk hirt 
a jó nevű zeneszerző kitüntetéséről, kinek művészi 
hegedű játéka élénk emlékezetébe van azoknak, 
kik a keresztény nőegylet pár év előtti estélvén 
öt hallgatták. Lapunk méltó büszkeséggel számol 
be Molnár Mihály fényes sikeréről, mert lapunkat 
is többször kereste fel mindig ötletes írásával.

Áthelyezés A vallás és közoktatásügyi 
min. Lázár Ilonka óvónőt Barkóczra helyezte át

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 díj- 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 wkell:

A kérdezeti neve, rendfokozata, csapat
teste (ezrede, százada), születési helye és éve, 
tábori postája, melyik harctéren volt legutóbb, 
mikor irt utoljára, milyen hir érkezett 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. 
Vályi Sándor a Vörös Kereszt titkára.

Halálozás Mély részvéttel vettünk

Dr.

j. . - -------- -------- hirt
Győrffy Aladár zalalövői vasúti tisztviselő fiatal 
feleségének tragikus elhunytéról. Egy ritka boldog 
házaséletnek vetett véget a könyörtelen halál és 
borított gyászba egy fiatal férjet, kis árva fiacs-

melyben 
alábbiak

káját és kiterjedt rokonságát. A temetésen az egész 
község lakossága megjelent s mély részvéttel ki
sérte utolsó útjára az élte derekán elhunyt asszonyt. 
A zalalövői. zalaegerszegi állomás és a körmendi 
mozdony- és vonatvezetők koszorút helyeztek sír
jára. Haláláról a család az alábbi gyászjelentest 
adta ki :

Alulírottak úgy a saját, mint az összes 
rokonság nevében megtört szívvel jelentik, hogy 
a legjobb feleség és édes anya, Győrffy Aladárné, 
született Hurváth Annus, virágzó életének 27-ik, 
boldog házasságának 4-ik évében hosszas szen
vedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele 
után folyó hó 23-án d. u. fél 4 órakor az 
L'rban elszenderült. Feledhetetlen drága halot
tunk temölése folyó hó 25-én, vasárnap délután 
fél 4 órakor lesz. Az engesztelő szent miseáldo
zat folyó hó 23-án lesz bemutatva. Zalalövő. 
1915. julius 23. Angyal kellett az Istennek s 
magához vette öt. Győrffy Aladár férje. Győrffy 
Miklós gyermeke, özv. Horváth Ignácné édes 
anyja, Özv. Győrffy Béláné anyósa.

Köszönet. Főtisztelendő Klekl József nyug, 
cserföldi plébános ur, szerkesztő, 70 koronát volt 
szives Novine gyűjtéséből a ■ sebesültek ápolá- 
lására hozzánk juttatni. Fogadja ezen nemeslelkü- 
ségeért az ápoltak nevében igaz köszönetünket. 
A muraszombati cs. és kir. tartalék fiókkórház 
vezetősége.

Vendek orosz fogságban Hirschl Ferenc, 
a Muraszombati Takarékpénztár könyvelője, tar
talékos hadnagy, ki maga is hadifogságba került, 
levelet intézett Kleinrath József úrhoz, 
jelenti, hogy járásunkból vele együtt az 
vannak hadifogságban :

Pertóczy József Muraszentes 
Mikola János Muravárhely 
Fükas Lipót Dombalja 
Skrabán János Dombalja 
Vérén István Bodóhegy 
Krzsankó Péter Csekefa 
Poczak József Gödörháza 
Trsztenyák István Halmosfő 
Roth Károly Halmosfő 
Miháiics Ferencz Károlyfa 
Sterták Ferenc Alsócsalogány 
Vörös István Kisszerdahely 
Gedér Lipót Királyfa 
Lippay Vince Nagytótlak 
Grabar Sándor Nagytótlak 
Kiánecz Sándor Nagytótlak 
Menczigár István Perestó

Ezek a foglyok kérik kozzátartozőikat. „ 
műkre : Antipicha, bei Tschita, Sibirien a Sibirische 
Bank Tschita utján pénzt küldjenek.

Mi van a tojásokkal ? Ifj Horváth Pál 
főszolgabíró körültekintő gondossággal látott hozzá, 
hozzá, hogy Muraszombat község lakosságának 
tojásszükségletét a normális áron hosszabb időn 
át biztosítsa. E tárgyban kifejteit fáradozásainak 
meg is lett az eredménye, sőt az első transport 
meg is érkezeti a községbiróhoz. Az ember azt 
hinné, legalább a józan ész úgy diktálja, hogy 
Muraszombat lakossága sietett kiváltani azokat a 
tojásokat, melyeket ki-ki már a körözött ivén le
jegyzett. azonban nem igy történt, hanem egyesek 
elmentek a községbiróhoz s a nagv válogatásban 
össze törtek egy pár tojást s végre konstatálták, 
hogy a tojás kicsi s nem vették át, mások ellen
ben mit se törődve azzal, hogy becses nevüket az 
ivén aláírták s igy formális kötelezettséget vállaltak 
a tojások átvételére, oda se mentek s ott maradt 
a tojás, ugv hogy a hatóság kénytelen volt a 
tojást vendéglősöknek, kereskedőknek eladni. Nem 
akarjuk még ezúttal az eset tanulságait levonni, 
nem akarjuk még azt mondani, hogy Muraszombat 
közönsége nem érdemli meg, hogy a közélelmezés 
ügyével itt valaki törődjék, egyelőre csak kérjük 
a város lakosságát, különösen azokat, akik az 
iveket is aláírták, hogy jelentkezzenek a község- 
birónál a tojás átvétele végett, mert a közön
ség indolens eljárása méltán elfogja keseríteni 
azokat, akik a közönség érdekét önzetlenül igye
keztek szolgálni

Áthelyezés az adóhivatalhoz. Terplán Sán
dor adótisztnek az államnyomdába történt át
helyezése folytán a szombathelyi kir. pénzügy
igazgatóság Kuslits Ferenc celdömölki adótisztet

hoRv ci-

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

a muraszombati adóhivalhoz he-ideiglenesen 
lyezte át.

Deák O.thcr. f.irnternitus Szombathelye-. 
Vidéki tanulók kellemes otthont találnak teljes 
ellátással, állandó fegyelmi és tanulmányi fő 
ügyelettel. Az intézel állami felügyelet alatt áll 
Tessék tájékoztatót kérni: Deák Otthon Szombat
hely. Kőszegi-utca 46. Telefon szám 440.

A liszt maximális ára. A hivatalos lap 
közli a kormány rendeletét a liszt maximális árá
nak megállapításáról. A rendelet szerint a liszt 
maximális ára a Duna jobb partján, tehát Vas, 
Baranya. Fehér, Gvör, Komárom, Moson, Somogy, 
Sopron. Tolna, Veszprém és Zalavármegyékben : 

búza : finom liszt és dara 77 K 50 f, főző
liszt 59 K 50 f. kenyérliszt 41 K 47 í, korpa és 
mindennemű őrlési hulladék 18 K.

rozs : liszt 42 K 24 f. korpa és mindennemű 
őrlési hulladék 18 K.

Gondaljunk sebesüljeinkre. Járásunk lakos
sága eddig is példát adó módon karolta fel a 
sebesültek ügyét Most van a betakarítás ideje, a 
szorgalmas kezek által megműveli édesanyaföld 
megadta termését s bőviben van a gazda most 
mindennek. Mo a nagv bőség idejében gondol
jon mindenki azokra, akik a hazáért szenvedtek. 
Hozza el mindenki ismét adományát a sebesültek 
részére, adjunk gabonát, élelmiszert a Vörös 
Kereszt utján a Muraszombatban ápolt sebesül
teknek, adjunk ismét dohányt, újságot, olvasni 
valókat, hogy azok, kiket a sors körünkbe hozott, 
jól érezzék itt magukat. Teljesítse mindenki köte
lességét, mert csak igy róhatjuk le hálán
kat irántuk.

Pályázatok If. Horváth Pál főszolgabíró 
a vashidegkuti jegvzöségben nyugdíjazás folytán 
megüresedett körjegyzői és a muraszombatvidéki 
segédjegyzői állásokra a pályázatot kiirta.

A hadifoglyokkal való levelezés. A mura
szombati Vörös Kereszt, úgy mint eddig, ezentúl 
is a legnag' óbb 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 felöl telje
sen díjmentesen.

Szerkesztői üzenet.
T. urnák Klsszomnat. Köszönjük hazafias sorait s 

azoknak lehetőleg lapunk jövő számában helyet is szorítunk, 
de e számot még kisebb terjedelemben kellett kiadnunk, jövő 
számunk azonban már a régi terjedelemben fog megjelenni.

A szerkesztésért felelős . Dr. Vályi Sándor.

Értesítem a t vendéglős urakat, hogy

Isoó Ferencz ügyvéd ur 
alsólendvai (Szentháromság

hegyi)

összes BORAIT 
megvettem s azt a napi 
árak mellett ELADOM.
Eladás csakis nagyobb kvantumban.

BADER HERMÁN
ALSÓLENDVA.

Horgony-thymol-kenücs.
Könnyebb sérüléseknél, nyitott 69 égési N

■ebeknél. Adag: kor. — .80
Hf Kö

< Horgony-Liniment. x?. "N
» Horgony-Paln-Expeller pótléka:

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegény aégnél és gépkörnél.

Üvegje: kor. 1.40.

legtöbb gyógyszertárban vagy közvet
lenül leszerelhető

F<kjdeL mmente« bodöresfllóe hüIé»eknél.rhenmAnál.  
köecvÓDynél stb.

Üvegje: kor' ‘
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