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uraszdmbatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁR;

" sor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
„tési és hirdetési pénzek és reklamácziók . 
xYI ERNŐ cimérc Muraszombat küldendők.

Hol az aprópénz?
, .mos a panasz ismét az aprópénz 

hiány miatt. Lelkiismeretlen s tudatlan 
emberek kik azt hiszik, hogy a pénz az 
c, \c:íc1 földi jó, ami boldogít, ismét a 
lati i > > > /árják a pénzt, azt hívén, hogy 
ezzel . púknak kincset halmoznak össze.

A .litópénz elégtelensége, hiánya a 
háboríts állapot folyamán súlyos kalamitás- 
ként jelentkezik az üzleti forgalomban. Ez 

•. ix<zas<;u még most sem akar enyhülni, 
: már befordoltunk a háború második 

ozk'iidejébe es egyébként gazdasági éle- 
t;. : ben az eleinte tapasztalható nyugtalan- 
s idegesség és az egész vonalon a re- 

■ cs bizakodásnak adott helyet 
ópénz-érmek szaporítása iránt 

m 'í a háború kitörése után megtör- 
t i. rm-tcbányai pénzverde teljesítő
képességének korlátlan kihasználásával a 
s/i;f.Mj.'s intézkedések, ami azonban még- 

tt véget a mizériának, mivel az
- ,i. okosságának egvrésze a váltópénz- 

t iikkvt elrejti és azokat ily módon a for
gás »mb i kivonja Ezt a hallatlan ostoba
ságot pedie nemcsak a háborús idők kez
detén kivették ei ezren meg ezren, hanem 
még nmst is folytatják. Teszik ezt részben 
tirlptlanságból. részben megriadva egyes 
le rcretlen, közveszélyes embereknek a 

ek elértéktelenedéséről terjesztett 
hazug híresztelésein.

gy tovább tűrni nem szabad. A 
közöns- . : észre kell téríteni, fel kell min
den ároe , gositani, hogy eljárásával minő 
kart ok i > oknak a közérdeknek a nél
kül, hogy abból a maga részére valaha 
hasznot láthatna.

H <. minő oktalanság a váltópénznek 
eidngdosása, kitűnik a következőkből:

A mi váltópénz-érmeink tudvalevőleg az öl
■ i- kél koronás és egy koronás ezüst-énnek, 

2o c i() filléres nikel-érmek, továbbá a bronz
pénzek.

Az ötkoronások 0 io ezüstöt és Vto rezet 
tartalmazó ötvözetből készülnek. Egy kilogramm
ból 41- darab ölkoronást vernek, melyeinek 

i ennélfogva egyenkint 24 gramm. Ebből 21 6 
tmm az ezüst. 2 4 gramm pedig réz.

A kétkoronásokat 835 ezredrész ezüstöt és 
ezredrész rezet tartalmazó vegyülékből verik. 

• kilogrammból 100 darab kétkoronás készül. 
' < kél koronás súlya tehát 10 gramm, melyből 
b gramm ezüst, I 65 gramm réz.

Az egvkoronások készítésére szintén 835 
ezredi.ezüstöt és 165 ezredrész rézből álló ve- 
gyiilvket használnak. Egy kilogrammból 200 drb 
egy koronást vernek. Az egyes pénzdarab súlya 
5 gramm, melyből 4 2 gramm ezüst, 0<S gramm 
pedig réz.

A nikel érmeket tiszta nikelből verik. Egy 
kilogrammból 250 darab 20 filléres, illetőleg 333 
darab 10 filléres készül.

Felelős szerkeszti. Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Főmunkatárs STERN HL'üO.

K iadó.
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

MF.OJE! F.NIK MINDEN VASÁRNAP.

Ha már most azt vesszük vizsgálat alá, 
hogy mennyi az egyes váltópénz-érmeknek 
belértéke a bennük foglalt fémanyag sze
rint : arra az eredményre jutunk, hogy az 
ezüst és a réz jelenlegi ara mellett ez a 
beiérték semmiesetre sem haladja tul a 
forgalmi érték 60 százalékát. Vagyis a 5 
koronás belérteke alig üti meg a három 
koronát, a két koronásé az 12 K-t, az I 
koronás váltópénz 60 fillér. A nikelpénzek 
közül a nikcl jelenlegi ára szerint a bel
érték a 20 filléreseknél a forgalmi értéknek 
körülbelül 35, a 10 filléreseknél mintegy 
55 százalékára rúg.

Hogy a közönség egy része mindezek 
dacára a váltópénzt visszatartja, elrejti és 
csökönyösen vonakodik azt ismét bank
jegyekre felcserélve forgalomba hozni, az 
nyilván arra vezethető vissza, hogy ezek
nek a mániákusuknak a fejében egyre az 
a gondolat motoszkál, hogy a bankjegyek 
devalvalváiódhatnak, mostani értékükből 
veszíthetnek.

Ez a rémlátás azonban, speciálisán a 
mi viszonyainkra való tekintettel, semmivel 
sem indokolható, az ilyen irányú aggoda
lom igazán minden alap nélkül való. Ami 
a jelent illeti, megállapítható, hogy a mi 
bankjegyünk épen olyan jó és biztos, mint 
a háború előtt Ha fel is függesztettük a 
háború tartamára a kötelező 40 százalékos 
ércfedezetet, bizonyos, hogy a forgalomban 
levő bankjegyek igen tekintélyes kvótája 
van ma is érccel fedezve és hogy megvan 
a kitűnő fedezete minden egyes bankjegy
nek az ércen kívül leszámítolt váltókban, 
zálogba vetett értékpapírokban stb. Az 
állam részére kincsári jegyek Ioinbardiro- 
zásával vagy más alapon folyósított átme
neti kölcsönök pedig időnként rendezést 
nyernek.

Ami gazdasági és ezzel kapcsolatban 
állampénzügyi viszonyainknak a jövőben 
való alakulását illeti, ugyancsak teljesen 
kizártnak tekinthető, hogy a fejlemények a 
váltópénz gyűjtőknek a legcsekélyebb mér
tékben is igazat adjanak. Hisszük és remél
jük, hogy a háború tagadhatatlanul óriási 
költségeinek legalább egyrésze kedvező 
békefeltételek utján megtérül. De még ha 
ez irányban nem teljesülnének is egészen 
várakozásaink, akkor is simán leszünk 
képesek elintézni a háború péníigyi likvi- 
dációját.

Magát a tőkét — mint a két hadi- 
kölcsön sikere igazolja minden nagyobb 
nehézség nélkül elő tudjuk teremteni, a 
kamatteher céljára szükséges fedezetet pedig 
szintén meg fogjuk találni egyrészt az 
egyenes adók, másrészt a fogyasztási adók 
terén létesíthető reformokban, néhány na
gyobb forgalmi cikk állami monopolizálá- 
sában, az indokolatlan vasúti refakciák el

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

Hirdetési dij : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fii', 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyllttér sora 50 fillér.

törlésében stb , főként azonban abban, 
hogy gazdasági erőforrásainkat a háború 
után teljes erővel fejlesszük, hasznosítsuk, 
nemzeti termelésünket fokozzuk, aminek 
nyilván meg lesz a hatása abban az irány
ban is, hogy a népesség az állam igé
nyelte közszolgáltatásoknak fokozott teher
bírással felelhessen meg.

Aki lludapestre utazik, nézze meg 
a Pasaréti lövészárkot! - .Az ország
egyetlen hadi látványossága.

Ki ő?
Gyermeteg lelkének csendes, édes álma 
Hímes pilleszárnyon el-el tűnve, játszva, 
Álmatlan éjeken ami elkísérte : 
Ifjú életének sok eltűnt emléke ;
S kinek csókját sokszor sóvár ajkkal várta : 
Gyermekdedül gonosz, szöszke kicsi lányka — 
Már csak régi álom, elmosódó emlék . . .

De mikor az esték 
Halk muzsikaszóval 
Uj életről, dalról, virágról regélnek : 
Mintha minden hangja ennek a zenének 
Csodás sejtésekből, nagy bánatból állna . . . 
És az ifjú lelke
Mindent elfelejtve
Szebb és jobb életnek véghonába száll ma : 
Nemes tűz hevétől lángra gyűl az arca : 
Lelkesedve rohan dicső, hősi harcra,
Dicső hősi harcra. nagy, bús, szép halálra . . .

. . S csata végén mintha ifjan most is élne, 
Mintha ajka most is tavaszról mesélne : 
Elhunyt lelke talán most is csak öt várja . . .

Lázár Alajos.

HASZNÁLJUNK

HAD1POSTABÉLYEGET!
HÍREK.

Mire a levelek lehullanak . .
Tavaly is ilyenkor volt körülbelül, 

mikor a nagy német linperator kimondta 
katonáinak a vigasztaló igét: mire a levelek 
lehullanak, minden német katona békés 
olthonába tér. S azóta lehullottak a levelek, 
halk susogással sok millió ember harcos 
testét takarták be, végig szántott azóta az 
őszi szél sorvasztó szele, végig száguldott 
a hűvös téli éjszakák háborgó orkánja, 
dalt susogott a tavaszi szellő andalító 
zenéje, elmúlt a nyár s ime újra sárgulnak 
a levelek, zörög a haraszt s újra zokog az 
őszi szél, lehullanak újra a levelek s az 
elhagyott békés otthonok még mindig csak 
várnak, várnak. Egy esztendő véres viszon
tagságai után az emberiség sorsa még az

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megáujitsát.
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ágyuk dörejében, fegyverek ropogásában 
dől jobbra-balra, a felbukkanó békevágyra 
egy-egy nagy kaliberű ágyú bömböíése 
felel. Ellenségeink még mindig úgy hiszik, 
hogy meg vannak ugyan verve, de leverve 
még nem. S ez a balga őrület, ez a szem
fényvesztő hit ki tudja még hány nemes 
életbe kerül.

A mi katonáink vitézsége példát mu
tatott a történelemben, a mi hadviselésünk, 
a mi tisztult erkölcsi felfogásunk párját 
ritkító módon jelenik meg a háború véres 
piacán, ez a tudat megadja a lehetőséget, 
megadja a jogot arra, hogy rendületlenül 
bízzunk a végső győzelemben !

S ki tudja, tán ez évre mégis valóra 
válik a nagy Imperator jóslata. Még per- 
zselön ragyog a napsugár, még érlel a nap 
melege, a szorgos emberek még a nyár
ról álmodnak, ki tudja, tán még valóra 
válhat a buzgó vágy: Mire a levelek le
hullanak . .

— Batthyány Tamás gróf orosz 
fogságban Batthyány Tamás gróf, József 
királyi herceg szolgálattevő kamarása, orosz 
fogságból levelet irt egy hozzá közelállónak, 
akinek tudomására hozza, hogy fején két 
gránátszilánk, vállain és térdein pedig több 
golyó érte. Hasonló híradás érkezett szintén 
sebesülten orosz fogságban sínylődő hűsé
ges tisztiszolgájától. A gróf mint József 
királyi herceg szolgálattevő kamarása köz
ismert és közkedvelt egyéniség, s igy álta
lános megnyugvást fog kelteni, hogy a ha
lottnak hiresztelt gróf, bár súlyosan megse
besülve, él és a kievi katoni kórházban 
ápolják.

— Előléptetés. Ö felsége a király 
Junkiincz Sándor állatorvost, ki jelenleg az 
olasz harctéren teljesít katonai szolgálatot, 
november 1-i hatállyal főállatorvossá ne
vezte ki.

Hősi halál A legszebb halál, 
amit földi ember kívánhat, érte el Pfiszter 
Antal 18-adik honvéd gyalogezredben tize
dest Vitézül harcolta végig a kárpáti téli 
harcokat, hol súlyosan megbetegedett s 
súlyos bajával a muraszombati közkórházba 
került. A' leggondosabb ápolás se tudta 
máraz életnek megmenteni s vasárnap meg
halt. A haza egy derék katonáját, ismerősei 
a becsületes munkás embert, becsületben 
megőszült apja, Pfiszter Ignác barkóci bir
tokos családja a legjobb hozzátartozójukat 
siratják benne. Temetése kedden dé.után 
4 órakor volt nagy részvét mellett. Teme
tésen a nagyszámú rokonságon kivül a 
helybeli összes sebesült katonák, a kórház 
és a vörös kereszt vezetősége jelentek 
meg és sírjára koszorút 'helyeztek.

Búcsú a szülőföldtől Kardos Sándor 
kiadóhivatalunk derék segédje még alig hagyta itt 
az ólombetűk harcos birodalmát, már is búcsúzik 
tőlünk s megy a harctérre. Szép levele példája 
az ifjúi hazafias lelkesedésnek. Itt közöljük szer
kesztőségünkhöz intézett búcsú levelét:

Karánsebes. 1915. VIII 23
Mélyen tisztelt Doktor ur!

Tudatom, hogy a mai nap folyamán el
megyünk Karánsebesről a harctérre ím már itt 
kell hagynunk a jó .képű román lányokat . . .
No de hát miután oly vígan fogunk távozni 
innét, tán könnyen is felejtjük eme bánatunkat. 
Déli és esti bevonulásunkkor állandóan énekel
tünk S7ebbnél-szebb harci dalokat oly fennen, 
hogy csak úgy rengtek a karánsebesi hegyek !

Ilyenkor számos szép leány közeledett 
felénk kendő lengetéssel s igv hát nem volt 
nehéz feladat egy leánnyal megismerkedni . . . , 

A lakosság pedig a menetszázadot gyakran gyü
mölccsel és szép virággal halmozta el. Isten 
fizesse meg eme hazafias cselekedetüket! Lán
goló lelkesedéssel és vígan sietünk az igazság 
mezejére és melléjük állni azokhoz a dicsősége
sen harcoló testvéreinkhez, hogy velük együtt 
harcolhassunk az ellenséggel és együtt vérezzük 
el ifjú vérünket szeretett magyar hazánk jövője 
dicsőségére ! És azon vagyunk, hogy a mi nagy 
lelkesedésünk ne csak szalmaláng legyen, hanem 
hogy a mi feladatunkat és kötelességünket 
példaképén teljesítsük is! Az se baj, ha a golyó 
talál, harctéren szép a halál!

Minden jót kívánva, maradok hazafias 
üdvözlettel Kardos Sándor.A menekült halála Kaligárisz Rozália 76 

éves foglianői illetőségű, monfalconei járásbeli 
menekült a muraszombati közkórházban augusztus 
22-én este végelgyengülésben meghalt. Egy szo
morú bánatos öreg asszony idegenben, távol fel
dúlt családi hajlékától, lehunyta fáradt szemét s 
pihenni tért. Egyedül volt itt, idegen. Családja ott 
maradt a harcos földön, hol kőtörmelék hasítja a 
kemény koponyákat, ő meg jött, menekült, mint 
a fáradt, pihegő madár s aztán kiadta lelkét. 
Legyen csendes itt a mi földünkben nyugalma s 
majd ha elül a vihar s az olasz szellő barátsá
gosan suttog, hirt visz róla gyermekeinek . .

Az egyházmegye a rokkant katonákért 
Augusztus 8-án a vármegyei katholikus papság a 
rokkant katonák javára gyűjtést rendezett, amely 
járásunk lakossága körében is fényes eredmény
nyel járt. Adakoztak : Mártonhely 160 K, Mura
szombat 354'25 K, Csendlak 114 K, Felsőlendva 
50 K. Péterhegy 29 K, Felsőszéntbenedek 65 30 K, 
Vizlendva 50 K. Vashidegkut 44 50 K, Szent- 
sebestyén 126 65 K.

Adomány a hadifoglyok javara Nemes 
jótékonysággal gondolt a péterhegyi ev, gyüleke
zet azokra a szegény katonákra, aki messze ide
genben eszik a hadifogság keserű kenyerét. A 
péterhegyi gyülekezet elhatározta, hogy havonként 
5 koronát juttat a Vörös Kereszt utján a hadi
fogságba jutott katonáink részére s már 10 koro
nát a gyülekezet érdemes gondnoka, Kercsmár 
Sándor át is adott e célból a muraszombati Vörös 
Keresztnek A szép elhatározás sok követőt 
érdemel.

Polgári iskolánk tanári kara. Az uj iskola 
év nem sok változást hoz polgári iskolánk tanári 
karában. A háborús helyzet folytán az ideiglenes 
állapot tovább tart Az igazgatói teendőket ezután 
is Zágoni János látja el, visszatér az intézethez. 
Tóth Kálmán tanár is. Ezenkívül a vallás és köz
oktatásügyi miniszter Mitterholczer Ágost modori 
rajztanár-jelöltet nevezte ki a polgári iskolához.

Vasár Muraszombatban. Kedden volt az 
országos vásár, a békés idők nagy augusztusi 
vásárjaihoz viszonyítva, alig volt forgalom észlel
het, különösen a marha felhajtás volt szokatla
nul kevés s az árak is elég alacsonyak voltak. 
Egyébként egy pár korcsmái kurjongató*, egy pár 
vásári lopás, ez volt a háborús vásár.

Adomány a sebesültek javára özv Turza 
Péterné Seregházáről 5 koronái küldött a Vörös 
Kereszt utján a sebesüllek javára, mely dohány 
bevásárlásra lelt fordítva.

— A polg. isk. megnyitása. A muraszombaii 
áll. polg. fiúiskolában az 1915 16. tanév szept.
l-én veszi kezdetét l-én délelőtt 9 órakor javitó- 
vizsgálatok. 2., 3. és 4-én délelőtt 8 12-ig be
iratások. A beiratásnál minden tanuló szülőjével 
vagy annak helyettesével tartozik megjelenni s az 
igazgatónak bemutatni a múlt iskolaévi-, születési- 
és ujraoltási bizonyítványt. Fizetendő dijak a vall 
és közokt. min. 56.600 1915 VI a. sz. rendelete 
alapján : tandíj 20 K. felvételi dij 3 K, értesítő 
I K. könyvtári dij I K, kirándulási dij I K, ősz- 
szesen 26 K. A tandíj két részletben fizethető, t 
mely esetben 10 K a beiratáskor, 10 K február 
l-én esedékes. Indokolt esetben tandijmentességet 

kaphatnak azon tanulók, akiknek tavalyi bizonyít
ványukban legfeljebb egy elégséges -ük van. Ily 
esetben a beiratáskor kell benyújtani kérvényt, 
csatolva hozzá az iskolai és szegénységi bizonyít
ványt. 5-én ' Veni Sancte s 6-án rendes tanítás 
A beiratások a muraszombati állami elemi isko
lában tartatnak meg. Az igazgatóság.

Friss túró naponként kapható a mező
vári tejcsarnokban kilogrammonként 60 fillérért.

A vasárnapi munkaszünet A kereskede
lemügyi miniszter rendeletével értesítette a vár 
megye alispánját, hogy további intézkedésig az. 
ország egész területén az ipari és kereskedelmi 
árusítás es az elárusított cikkek házboz szállítása 
a törvényes munkaszünetnapokon, tehát Szent 
István napján is déli 12 óráig, a napi élelmezési 
cikkek árusítása pedig a tulnyomólag ezek árust, 
fására berendezett üzletekből ezen felül este 6 
órától kezdve végezhető. Ezzel tehát Muraszom
baton is életbe lépett a munkaszünet, amit az 
alkalmazottak évtizedes óhaja nem tudott valóra 
váltani, ime meghozta a háború. Ezzel megszűnt 
Muraszombat kivételes helyzete a vasárnapi 
munkaszünet kérdésében. S az üzletek" itt is va
sárnap délben bezáródnak.

A búza egy koronával olcsóbb. Az ér
vényben levő buza-áruciklus szombaton lejárt. 
Vasárnap, augusztus hó 22-én, uj hatósági búza
árak léptek érvénybe, még pedig a tarifa negye
dik oszlopában felsorolt I K-val olcsóbb búzaárak, 
mig a többi cikk ára most nem változott.

Köszönet nyilvánítás. Kuzma István, Lejko 
János, Varga Alajos. Pertóczi János, Rajbár 
Ferencz murafüzesi, illetve várhelyi lakosok a 
Vörös Kereszt közkórház katonáinak fekhelye 
részére egy szekér szalmát voltak szívesek be
szállítani, melyért nekik a katonák és a közkőrház 
köszönetüket nyilvánítja.

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 portómeníe- 
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
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. Dr. 
Vályi Sándor a Vörös Kereszt titkára

A hadifoglyokkal való levelezés. A mura
szombati Vörös Kereszt, ugv 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.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

Nyilttér.*)

Aktuális életbiztosítási
Az Első Magyar Általános Biztosító Társa

ságnál 43 50 éves népfölkelők pótdij nélkül
háború esetére életbiztosítást köthetnek. Bővebb 
felvilágosítással szolgál

Ascher B és Fia Muraszombat 
az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

járási ügynöksége.

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.
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A Muraszombati Mezőgazdasági Bank R.-T.
• •• • FF

1915. szeptember 1-től kezdve
az eddigivel szemben fekvő (Dr. Sőmen-féle) ház 

földszinti sarok helyiségébe

(^helyeztetnek át.
Rezet a hadseregnekI

1915. El. XII. B. 11. szám

Árlejtési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság hiva

tali és fogházi helyiségei 1916. évi fűtésére [ 
séges tűzifa szállítására pályázatot hirdet 

s az abban részt venni óhajtókkal közli:
I. A kir járásbíróság és fogház 1916. 

évi laszükséglete 151 erdei köbméter bükk 
hasábfa.

2 Ezen tűzifa fele 1915. évi decem- 
hi ;<> 1. napjáig, másik fele pedig 1916. 
évi szeptember 1 ig szólítandó a kir. járás
bírság udvarába a szállító veszélyére s 
k ’ égén.

3. Az ajánlatok

'15. évi október 6. napjának
'I 9 órájáig adhatók be a kir. járás

ig vezetőjénél, a mikor is az ajánlati í 
alás meg fog tartatni.
\z árlejtésre vonatkozó részletes fel- 
.< a kir. járásbíróság vezetőjénél a 
ios órák alatt megtekinthetők.

1 Az odaítélés iránti határozat a ver- 
rgyalástól számított 4 héten belül fog 
etni az érdekeltekkel, joga van azon- 

ba jóváhagyó felsőbb hatóságnak ezen 
időt icghosszabbitani, a miről az érdekeltek 
értesítést fognak kapni.

Murszombat, 1915. augusztus hó 25.
Dr. RADU ROMULUS kir járásbiró.

ADAKOZZUNK
a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

3 korona 50 fillérért szállít 
kosár és szállítólevél árával 
postakosarankint csemege 

szöllöt Gallai Lajos Alsólendva.

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb ■ArüléBaknél. nyitott 6a égéal 

aebeknél. Adag: kor. —.80

lirgi«j-LI«lnie»t. ’Á
a Horgony-Paln-Éxpeller pótlékai *

Fi\)daloiajn«ntM b»dörx«ölé» hatéMknél.rhaufliAnA!. 
köaivénynél atb.

Öregje: kor. —.80. 1.40. 2.—.

Horgooy-vas-albuminat-festvény.
VSrsiegányaégnál 6e aápkórnkl.

Üvegje: kor. 1.40.

■LKipbuó • legtöbb gyógyao-rtárban vagy kücvet-
# lonül beszerezhető

Ál oriszltahW. ráUltt. ijíjj-
I íztrlirüil, Pra^a I, EI‘iU«Mram 5.

Egy jobb házból való fiú 
ruházattal és teljes ellátással 

tanulónak 
felvétetik

Mayercsák Béla vegyeskeres
kedésében Csáktornyán.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Pi kólónak
egy jobb házból való fiú felvétetik
KEMÉNY MÓR kávéház

Muraszombat.

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.

Pergamentpapir
befőtt bekötéséhez, igen erős, elsőrendű 

minőségű, kapható

BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.
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megtérítem.

Nyomatott Balkányi Er«ö gyorssajtóján Muraszombatban.

6.
7.
8.
9.

10.

BEHZDLIHE
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 és tartom 
az érdeklődők részére állandóan üzemben:

I. Climax,
2 Lux.
3 Lángén és Wolf,
4 Osers és Bauer,
5 Daimler.

Polke,
Warchalovsky,
Benz,
Pohl,
Mayer

mint komoly érdeklődőket, igazolniOly egyéneknek, kik magukat hatósági bizonyítvánnyal, 

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

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

hely bécsi gyáramból vashordókban szállítva, készpénzfizetés ellenében.

Utánvéteies rendeléseket nem eszközlök.

M. ELFER


