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A munka szabadsága.
(-y. -r.) Egyik ipartestület panasszal járult 

a belügyminiszterhez, a szakszervezetek 
terrorizmusa ellen kérvén annak erélyes 
fellépését s a munka, az emberi elhatározás 
szabadságának védelmét

Gróf Andrássy Gyula belügyminiszter 
beszédében többek között a következőket 
mondotta a panaszkodóknak: „A végső 
döntés természetesen a vizsgálat eredmé
nyétől függ. Az a kérdés, hogy bebizonyít- 
ható-e, hogy a szakszervezetek terrorizmust 
gyakoroltak, hogy az ellenük telt vádak 
igazak-e. Ha ezek igazaknak bizonyulnak, 
akkor a törvény teljel szigorával fogok 
ellenük föllépni. Ha azonban nem fognak 
bebizonyosodni, akkor természetesen ilyen 
erélyes lépésre nem határozhatom el ma
gamat, mert én sem a munkaadók, sem a 
munkások érdekeit külön nem képviselhe
tem, hanem csakis az oszló igazságot és 
azon vagyok, hogy a törvény mindkét fél 
érdekében szigorúan végrehajtassák. Én 
tehát tisztán ehez tartom magamat, de a 
mennyiben bebizonyosodik, hogy a szak 
szervezet terrorizmusa a munka szabadsá- ! 
gát veszélyezteti, erélyesen fogok eljárni stb.“

A munkaadó és munkás elhatározási, j 
cselekvés szabadságának tiszteletben tartása, j

az állampolgári alapjogok egyik legfontosab
bikának minden támadás, minden erőszak 
ellen való inegvédelmezése jellemzi a belügy
miniszter beszédét s állásfoglalását.

A belügyminiszter nem hajlandó a 
szakszervezetek feloszlatására, minden ok 
nélkül való megsemmitésére egyrészt, de 
nem hajlandó egyik másik szakszervezet 
által való hallatlan terrorizmus tűrésére, a 
munkás s munkaadó szabadságának a kor
látozására sem másrészt.

Tagadhatatlan, hogy a munkások száz
ezrei a szakszervezetek által fejthetik ki azt 
az erőt, azt a befolyást, melylyel érdekeik, 
különösen politikai jogaik érvényesítését 
sikerrel szolgálhatják. De ez az imponáló 
nagy hatalom, mely a szakszervezetekben 
van, mely a munkásosztálynak parlamenti 
képviseletét is - a közel jövőben — lehet
ségessé teszi, csak addig mehet a maga 
működésében, inig az egyéni jogokat, a 
cselekvés szabadságát tiszteli, terrorizmussal 
saját létérdekeit veszélyezteti s hanyatlását 
idézi elő. A belügy kormány álláspontja 
ebben a kérdésben negnyugtatólag hat 
minden alkotmányos érzületű állampolgárra, 
mert ebben az állásfoglalásban a munka 
teljes szabadságának a tisztelete s biztosí
tása foglaltatik.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

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

Nyilttér petit sora 50 fill.

A m u ra h a lm o s i m a g y a r  h it ta n . E
lapok hasábjain többször szóvá tettük, hogy 
iMurahalmoson Kondor Ferencz híres isko
lájában, ahol minden gyermek folyékonyan 
beszél magyarul, a vallástant Lenarsich 
Imre csendlaki káplán vendül tanítja. Ha
zafias örömmel jelezzük, hogy ez az állapot 
a múlt héttől kezdve megszűnt, s L en a rsich  
ln n e  im m á r  m a g y a r u l ad ja  elő  a z isko 
lában a h itta n t. Bizonyára meggyőződött 
a hitoktató ur arról, hogy növendékei ma
gyar nyelven is megértik a vallás szent 
igéit, és nem mulhatlanul szükséges az 
anyanyelven való tanítás. Kezdettől fogva 
az volt az álláspontunk, hogy a vallásos 
nevelés az iskolában feltétlenül szükséges. 
E czél elérése végett készséggel megnyug
szunk abban is, hogy olyan nyelven történ
jék a vallásoktatás, a melyet a gyermek 
legjobban megért, de ahol úgy tudnak a 
gyermekek magyarul mint Murahalmoson, 
olt igazán felesleges volt vendül tanítani. 
Akármily okok késztették egyébként Lcnar- 
sich káplán urat ez elhatározásra, feltétlen 
elismeréssel adózunk érette neki, és mind
azoknak is, akiknek esetleg részük van az 
üdvös eredményben.

Tisztelettel kérjük lapunk t. előfizetőit, kiknek 
előfizetése lejárt, annak szives megújítására.

TÁRCZA.

Mozgósítás Muraszombatban.
A válságos külpolitikái helyzet komoly hul

lámai elértek a mi kis falunk határáig is. házban 
ég az egész publikum ! Naponként égő kíváncsi
sággal lessük a hírlapokat és készülünk a hábo
rúra. Amely pedig immár elkerülhetetlen. Hiába 
tiltakozik és titkolódzik Pósfay főbíró ur a moz
gósítás küszöbön áll, mert a háborúnak meg kell 
lenni. A fehér asztal politikusai legalább igy nyi
latkoznak. Különösen crélylyel sürgeti a háborút 
dr. Schick F. Sándor kir. járásbiró, aki azt mondja, 
hogy a szerbek arczállanságát immár tovább nem 
vághatja zsebre a monarchia. Ebédutánonként a 
kaszinó piros painlagán Saáry József vezető jbiró 
ur tárgyalja az. európai politikai helyzetet s mint 
megrögzött 4S-as. e háborús mozgalomért is a 
németet, a svábát teszi felelőssé.

De bárki legyen is a hibás, a háború meg
lesz. Tán mire e sorok napvilágot látnak, már el 
is dördült az első ágyulövés, amelynek nyomában 
megszűnik és oloszlik az a rémes drukk, amely 
eddig uralta a kedélyeket. Legalább azt mondják, 
hogy csak addig félnek a katonák, amig a puska
porszagot meg nem érzik, azontúl nem. De hogy 
addig félnek, sőt remegnek, az már bizonyos.

Ami tartalékosaink már napok óla csak úgy lézen
genék, hihetetlen szurkolást visznek véghez s mi 
öregebb legények — különösen azok, akiket nem 
érint a háború veszedelme — alig győzzük ükét 
vigasztalni. A legjobban busul a mi kedves Lajcsi 
barátunk, aki épen mostanában akarta magát 
.kiszuperáltatni*, kínzó gyomorbaját hozva fel 
okul a fegyverképtelcnségre. És ime már-már az 
a remény kecsegtette, hogy ezentúl valamely kor
ház vagy magazin fö- és mellékhelyiségéhen fog 
katonai szolgálatot teljesíteni, beüt ez a bomba s 
kitör a háború. Pedig neki, mint a vitéz Honvéd
ség egyik leghatalmasHub oszlopának feltétlenül 
ott kell lenni az első harczvonalban. Valahány
szor újságot lát, megdobban a szive, ha a fő
bíróval találkozik, ál megy a másik oldalra, ha 
pedig a sürgönyhordó leány toppan be hozzája, 
akkor egyszerre kitör rajta a háború láza . . .

Dr. Geiger Artliur a másik reservistánk, nem 
különben fél. Kijelentette ismételten a Casinóban, 
hogy neki semmi baja sincsen a szerbekkel, sőt 
midőn az ezredparancsnoka ezt nem akarta neki 
elhinni, bizalmas levélben elküldte annak a szerb 
leánynak az arcképéi, akinek már Belgrádiam 
házasságot Ígért. Annyira jó viszonyban van a 
szerbekkel — irta ö bogy még onnan házaso
dik is. A tüzérezredes azonban ugylátszik nagyon 
jól ismeri az ö reservistáját, mert ugyancsak pri
vát levélben figyelmeztette öt, hogy az a hölgy 
sem nem szerb, som nem belgrádi, hanem Eper

jesen kaszirnő, meg különben is szerelem ide 
vagy oda. azzal ö nem törődik, dr. (leigernek 
menni kell. Erre egyezségi ajánlatot tett a jeles 
fiatal ügyvéd, hogy miután az irnokja sokkal vité
zei)!) ember, mint ö, nagyobb is, jobban is tud 
verekedni, 3 évig volt katona, ö meg csak egy 
esztendeig, abból is sokat volt az egyesben, hát 
az ezredes elégedjék meg inkább az írnokkal. 
Lapunk zártáig nem jött válasz a geniális ajánlatra.

A harmadik vitézünk Steril Hugó mérnök, 
akit azzal csalogat a hadvozetöség, hogy Szer
biában nincsen tenger. Ugyanis a jeles hantugráló 
barátunk kijelentette, hogy szívesen hadakozik, de 
gyűlöli a tengeri és egyáltalán a vizet. Ezt az 
utóbbi időben egyébként alaposan be is bizonyí
totta. Irtózik a víztől — tehát bort iszik. És mert 
nagyon irtózik, nagyon sokat iszik. Ellenben a 
szerbektől nem fél. E Ivl i e  n olyan vitézül csör
geti kardját s oly vitézül harczol, hogy hallgató
sága bámulva nézi öt. Micsoda hős ! Ü lesz az 
első, aki felköti a kardot, mert ö nagyon bátor 
liu. Előtte nincsen akadály és lehetetlenség. Nem
régiben egy próba mozgósítás alkalmával is be
bizonyította, hogy milyen kitűnő legény ö. 0  min
dent mer s megpróbál olyan dolgokat, amiket 
más ember még álmában sem tesz meg. De ö 
meglette — —

Vannak ugyan még reservistáink a község
ben, de azok tartózkodó állásponton vannak, sem 
jobbra, sem balra nem nyilatkoznak.

Tüdőbetegségek, hurutok, szamár
köhögés. skrofulozis, influenza
ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva

Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor 
„ K o e h e “  e r e d e t i  c s o m a g o l á s t .

f f R o s h e "
Kapható orvosi rendeletit a (tyúgyszertárak-

ban. — Ára üvegen kint 4.— koronát

»■ llnffmann.B .A E£jVl’.'c* Á  4 /'i
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Martius 15-ike Muraszombatban.
Egyetlenegy lobogó — az állami iskoláról 

lelóggó trikolov jelezte, hogy ünnep van. 
Egyébként a falu hangulatán nem látszott meg 
semmi, külső képe egészen a rendes volt. Mind
azonáltal az iskolákban ünnepeltek. Az állami és 
a róni. kalli. iskolákban igen szép ünnepélyek 
zajlottak le. Nem tudjuk, hogy az ág. ev. iskolá
ban volt-e ilyen ünnepély, mert sem értesítést 
sem tudósítást nem kaptunk, de hisszük, hogy olt 
is áldoztak a hnzaíiságnak.

Az állami iskolában d. e. 10 órakor kezdő
dött az ünnepély zászló szenteléssel. Csinosan 
kiállított trikolort avattak tél, amely ezentúl az 
iskola zászlója lesz. A felavató beszédet Takáts 
K. István igazgató mondotta. Ezután kezdődött a 
voltaképeni ünnepély a Hymnus eléneklésével. 
.Majd Molitorisz Jenő tartott igen szép beszédet a 
nap jelentőségéről. Ezután felvonultak az apró 
szereplők. A kis link és leánykák szebbnél szebb 
szavalatokkal gyönyörködtették a csekély számban 
megjelent hallgatóságot. A szülök jobban tennék 
iia érdeklődnének gyermek'ik ügyei iránt. Az 
ünnepély a szózat eléneklésével ért véget.

A r. kath. iskolában reggel 8 órakor volt a 
hazafias ünnepély, amelynek fénypontja Szlcpecz 
János plébános hatalmas beszéde volt. Csiszár 
János tanító ismertette a nap jelentőségét. A 
gyermekek itt is szebbnél szebb hazafias szavala
tokat mondottak és igen csinosan énekellek.

A város közönsége este ünnepelt. A Casino 
es a Dalárda tartották szokásos módon az ünnep
ségei. Már S óra előtt gyülekezett a közönség a 
Dobrai teremben, ahol terített asztaloknál loglalt 
helyet Mikorra már eléggé megtelt a kél terem, 
őr. Czifrák János a következő bőszeddel nyitotta 
meg az ünnepélyt.

Mélyen tisztelt társaság!
A mai napon vagy tán épen ebben az 

órabau a magyar haza minden zugában, ahol 
magyarul éreznek és gondolkodnak, ünnepi 
hangulat uralni a kedélyeket. A magyar lelkek az 
emlékezés szárnyain vissza szállanak tünemé
nyes idők, dicsőséges napok immár rég elmúlt 
világába és lelkesedve e fényes múlt hatalmas 
emlékein, megnyugvást merítenek azokból, hogy 
a sivár jelen köznapi hangulatát elfeledjék s

biztatóbbnak, szebbnek, rózsásabbnnk lássák a 
magyarság jövendőjét.

Amint látom igen tisztelt társaság Mura
szombat hazafias közönségében is él ez emlé
kek e dicső múlt iránti nemes érzék s Márci
usnak idusát, azt a napol amelyen ma öl éve 
megszületett a magyar szabadság, egyenlőség 
és testvériség, nem hagyja nyomtalanul eltűnni 
a szürke hétköznapok tömegében s a létért 
való küzdelem harcának közepette is eljött ma 
ünnepelni. Az alkalmat az ünneplésre a mura- 
szombati Casino adja, amely társulva lelkes és 
hazafias érzelmű dalárdánkkal, módot kíván 
nyújtani arra, hogy közönségünk lelkesedhessék 
nemzeti történetünk e dicsőséggel teljes korsza
káért, hogy elmerenghessen ama legendás idők 
csodás emlékein, s hazafiui lelkében felfrissülve, 
megedzödve és megerősödve nézze a jelent, 
amelyben nincsen öröm, nincsen vigasztalás, s 
amely alkalmas volna arra, hogy kétségbeesés 
szállja meg tőle a honfi sziveket, ha épen a 
múlt időkbe vetett hit nem adna bizodalmát 
arra, hogy a jövendőben talán még máskép 
is lesz.

A muraszombati Casino és a dalárda ne
vében üdvözlöm Önöket mélyen tisztelt Höl
gyeim és Uraim, legyenek üdvözölve e testüle
tek által, amelyeknek önzetlen hazafias buzgói- 
kodását Önök szives megjelenésükkel honorálni 
kegyesek voltak.

Önök igen tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
megragadták a Casino és a dalárda által 
nyújtott alkalmat és eljöttek ide meghall
gatni hazafias szólamokat, a honszeretet egy- i 
egy dalát, egy imáját, a magyarok szent ! 
fohászát, s e dalok szárnyain lelki sze- i 
meik elé varázsolják 1848 március 15-él, amikor i 
tényleg volt szabadság, volt egyenlőség és volt 
testvériség. Szóval ez ünneplés keretében a 
múltban keresik azt, ami ma már nincsen.

Mert van-e ma szabadság, van-e ma 
egyenlőség, van-e ma testvériség. Ha nem 
csukjuk be szemeinket az események elölt, 
akkor látnunk kell, hogy a politikai értelemben 
vett magyar nemzetnek nincsen szabadsága. 
Vannak intézményei és van olyan berendezke
dése, amelyek megegyeznek a müveit nyugaton 
élő nemzetek igazi szabad intézményeivel és 
berendezkedéseivel, de vollaképcn az alkotmá
nyosságnak a népképviselőiben megtestesült 
parlaincntalizmusnak, ami vollaképcn az igazi 
szabadság, ma csak torzképét látjuk itt. Távol 
áll tőlem a politizálás. Ez ünnep méltósága nem 
alkalmas arra, hogy politikai vitát kevervén 
beszédembe, kritika tárgyává tegyem egyik vagy 
másik politikai pártnak, árnyalatnak, vagy

frakciónak működését és csak a távoli szemlélő 
objektivitásával konstatálni kívánom, hogy a mi 
szabadságunk a mi alkotmányunk a papiroson 
van. Mert szabadság-e az, amidőn a nép aka
ratból úrrá lett többség nem többség és alkot
mányos-e az, a berendezkedés ahol ez a több
ség elveit és akaratát nem tudja keresztül 
vinni csak azért, mert más ellentétes érdekek 
azt nem engedik! Ez igen tisztelt társaság 
csak paródiája a szabadságnak és a márciusi 
ifjúság Petőfi Sándorral az élén nem ilyennek 
gondolta a magyar alkotmányt, a magyar 
szabadságot, Kossuth Lajos nem azért szólitotta 
harcba elődeink ezreit.

Es vájjon van-e egyenlőség! Soha nemzet 
annyira tagolva nem volt és nincsen, mint a 
magyar. Hol van az a tábor, mely 1848 már
cius 15 én egy szívvé és leiekké forradt össze, 
hol van az a nép, amely mint az egy napos 
szabad magyar haza szabad népe nem telt 
külömbséget az ur és a paraszt a szegény és 
a gazdag között, amely nem kérdezte a lelke
sedő polgártárstól, hogy milyen hiten dicséri 
Istenét. Ez az egyenlőség csak akkor volt. Ma 
uhányan vagyunk annyifélének képzeljük és 
érezzük magunkat. Egymásnál mindig többek 
akarunk lenni, ha rangban nem, hát születés
ben, ha születésben nem, hát vagyonban, ha 
vagyonban nem. hát szellemi képességekben, 
egyszóval bennünk van az a rossz tulajdonság, 
hogy különbnek akarunk látszani a másiknál, 
és idegesen fázunk attól, hogy valakivel egyen
lőnek tartsanak bennünket.

Es vájjon a testvériség érzete nem-e a 
műit ereklyéi közé tartozik szintén. Az érdekek 
e sivár harcában lehet-e még komolyan venni 
ezt a szót. látjuk-e annak nemes és fenséges 
értelmét bárhol is gyakorlatilag megvalósítva. 
Sehol. Hanem mit tapasztalunk e helyett, nem 
csak ember az embertársa ellen, de még azok 
is. akiket a vérségi kapocs közel fűz egymás
hoz, azok is agvarkodva. irigykedve nézik egy
más előre haladását és kegyetlen tülekedéssel 
igyekeznek saját érdekeiknek akár a másik 
romjain keresztül is érvényt szerezni.

Akkor régen a hazafiság szent tüzéhen 
megolvadva egyenlők voltak az emberek és 
mint igazi testvérek közeledtek egymáshoz. 
Nekünk a késő kor ivadékainak csak a história 
maradt meg. csak a mull emlékein lelkesedhe
tünk, ha van bennünk elég hit és erő, hát e 
réven bizhatunk is. Az a ludat, hogy egyszer 
volt szabadság, hogy volt idő midőn valóban 
egyenlők voltak az emberek és őszinte testvéries 
érzelemmel sietlek egymás segítségére, az jogot 
ad nekünk hinni azt, hogy lesz még a jövőben

Ellenben annál hangosabban toborozza Bod
nár Bandi a tótsági önkéntes zászlóaljat. Kétség
telen dolog, hogy a hadsereg elitc csapatja ez a 
balallion lesz. Bodnár Bandi szokatlan erélylye! 
loboroz. Majdnem mindennap szól a Bohrainál a 
a híres verbungos. Bandi énekel, dr. Vosits Zol
tán tánczolja a toborzőt s a zászlóalj tagjai 
egyre szaporodnak.

A parancsnok személyében is megállapodás 
történt már. A legkövérebb fiskális, dr. Czifrák 
János lesz a fővezér, aki a járás legnehezebb 
muraközi lován ülve, fogja a daliás csapatot 
vezényelni. A vezérkar főnöke báró Filula Mátyás 
a jeles stratéga lesz. A parancsnok szárnysegéde 
kepén Bodnár Bandi, a főszervező lóg működni. 
Az ezredtroinbitás Nemes Miklós lesz, mert hál ö 
igen jól tud trombitálni az ezred trombitán. Élel
mezési tisztül dr. Ritscher Somát választotta meg 
a zászlóalj, aki felajánlotta legkövérebb hízóját a 
csapatnak. Krenner Samukét is felvették a zászló
alj tagjai közé s vele nagy czéljai vaunak a csa
patnak. Öt előre fogják küldeni azzal a meg
bízással, hogy kérdezősködjék a szerbektől és 
mondjon nekik szellemességeket. Ezen a réven 
gondolja a tótsági csapat az egész háborút meg
nyerhetni, mert a szerbek mind elszédülnek a 
kérdéseitől. Mint aIparancsnokok dr. Szász Ferencz 
és Árvái Bernál szerepelnek, ők t. i. mindig 
együtt szoktak tartlizni, tehát együtt lógnak al- 
parancsnokolni.

Nemcsak harczosokról azonban, de egy jól 
szervezett hadsereg minden segéd szervéről is 
történik gondoskodás. így az egészségügyet kelten 
fogjak ellátni dr. Geigcr Vilmos és dr. Skrilecz 
Mihály, akiket az első haditanácson fötörzsorvo- 
sukká lógnak kinevezni. I)r. (íeiger Vilmos azon

ban fölös óvatosságból bejelentette az intéző 
bizottságnak, hogy előbb odahaza fog puhatolódzni 
a dolog irányában és a választást csak fenntar
tással fogadja cl. Melléjük lesz beosztva Junkunc 
Sándor, aki egyben a kantin főfelügyeletével is 
megbizatott.

Mert, hogy kantin is lesz, az egészen bizo
nyos, sőt kantinosnak megválasztották Ratkol 
Tivadart, de neki hivatalos esküt kell tenni, hogy 
a csapra ütött hordókban másnak is hagy valamit. 
Egyébként az ö fogadalmát fogja kontrolirozni 
Junkuncz Sándor, daczára annak, hogy még 
háborúban is áll az az igazság, hogy kecskére 
nem jó a káposztát bízni.

Árvái Henrik és Fürst Ödön fel lettek szó
lítva, hogy mint liferansok a zászlóalj mindennemű 
szükségletét szállítsák. Ámde Fürst Ödön tartalé
kos hadnagyi dicsőségének teljes díszében meg
jelent a parancsnok előtt, büszkén kardjára ütve 
kijelentette, hogy ö rendületlen ambitióval katona 
s mint ilyen nem liferálui, hanem verekedni kíván. 
Így Árvái Henrik ezúttal is concurentia nélkül 
lilerál. Öt fogja ellenőrizni Klcinrath Pepi, aki a 
zászlóalj számvivö őrmestere lett. Zászlótartónak 
dr. Pintér Miklós ajánlkozott, amit örvendve vett 
tudomásul a zászlóalj, mert legalább ha eltörik a 
zászló rúd, lesz hová rászögezni a trikolort. Ter
mészetes dolog, hogy az önkénytes zászlóalj 
hírére markotányosnök is jelentkeztek kellő szám
ban, de a parancsnok — akinek e részbeni szi
gorú elvei általánosan ismeretesek, ridegen vissza 
utasította a csinosnál csinosabb jelentkezőket. 
Bodnár szárnysegéd és Nemes trombitás ugyan 
próbáltak interveniálni, de a parancsnok hajiha
tatlan maradt és kijelentette, hogy: Beleld isi 
Befehl! Ennek következtében azután a daliás

regimentspater megüzente, hogy nem jön el az 
önkénytes tótsági zászlóaljjal.

Dr. Vratarits Ivánt ugv a hadvezetőség, mint 
a zászlóalj parancsnoksága ezúttal felmentette a 
fegyveres szolgálat alól, különös tekintettel arra, 
hogy dr. Vratarits, ámbár kiválóan alkalmas volna 
a fegyverforgatásra, mégis figyelembe vette azt, 
hogy végre-valahára néminemű olyanféle állapotok 
látszanak nála lenni, amelyek arra engednek kö
vetkeztetni, hogy szivének eddig soha nem hangzó 
húrjai is mcgzendüléoek. Vagyis aki nem értené 
ezen eléggé világos szavainkat, annak megmagya
rázzuk, hogy dr. Vratarits Ivánt azért nem hívják 
be. mert ö most kiváltképen itthon akar lenni, 
nem mintha a szerbektől félne, hanem mert itt a 
közelben van olyan beveendő vár, amelytől 
nem fel. Sőt — —

A zászlóalj szervezése pedig egyre folyik.Nem
sokára megkezdődnek a Pleszán a hadgyakorlatok. 
Micsoda pazar cxercirozás lesz az! Addig is azon
ban esténként haditanács lartalik Bohrainál, amelyre 
a zászlóalj összes tagjai ezennel meghivatnak.

Lapunk zárt- ik arról a mozga
lomról, ainelve ... ; Vilmos indítotts amely
a mozgósítás i van szorosan összefüggésben. A 
népszerű járásorvos megígérte a bevonulandó tar
talékosoknak, hogy amikor utazniuk kell, az egész 
város közönsége fogja őket zeneszóval kikisérni a 
vasúthoz, ü ti fehér ruhás lányok fognak virágot 
szórni utjokba, a doktor pedig lelkesítő beszé
det mond, mi közben mozsarak durrogása fogja 
megreszkettetni a levegőt. Az asszonyok persze 
sírni fognak, de e nélkül nem is volna tökéletes 
a parádé. A távozók nevében ifj. Horváth Pál tb. 
főbíró tart. hadnagy válaszol meghatottál).

L a p u n k  m a i  s z á m á h o z  e g y  n e g y e d  i v  m e l l é k l e t  v a n  c s a t o l v a .
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szabadság, elkövetkezend az egyenlőség kora és 
hasad még olyan időnek hajnala, amikor az 
emberek testvérként fogják egymást tekinteni.

Hisszük a költővel, hogy lesz még egy
szer ünnep a világon. Igen lesz ünnep és jönni 
fog. mert jönni kell, az idő, mely után buzgó 
imádság epedez százezrek ajakán, Hogy ez a 
biztató reménység megmaradjon, hogy ne csüg
gedjünk nemzetünk jövőjében, hogy bizzunk a 
politikai szabadság elkövetkezésében, hogy 
reményijük azt az ideális magyar társadalmat, 
amelyben meg lesz az igazi egyenlőség és a 
testvériség, mindezekért kell nekünk évenként 
a nagy március 15-ót hazafias áhítattal meg
ünnepelnünk. Hazám és népem jövendő boldog
ságában vetett erős hittel és reménnyel fejezem 
be jelen szavaimat és ünnepélyünket ezennel 
megnyitottunk nyilvánítom.

Ezután felhangzott a Hymnus, melyet a 
közönség állva hallgatott végig. Majd E ü 1 ö p 
Jenő lépett a dobogóra Szepesi László 1* e lő  fi 
s z o b r a  czimii melódrámáját adta elő. A íiatal 
tanító rendkívül jó szavaiénak bizonyult. Igen 
szépen, nagy hatást keltve adta elő a nehéz da
rabol. A melodráma zongora kíséretét S e b  n e 11 
Jánosáé teljesitetle nemes Ízléssel. Zugó taps 
jutalmazta az előadást. A műsor 3-ik pontjában a 
dalárda vegyeskara K n r n c z n ó t á k at adott 
elő nagy hatással. Majd özv. Sch, F e h é r Ilona 
lépett a dobogom s mély érzéssel szavalta el 
Ábrányinak legszebb márcziusi dalát. Az ünne- ; 
pelyt a Szózat hatalmas akkordjai zárták be. A 
karok betanítása C s i s z á r János kiváló érdeme, I 
aki fáradságot nem ismerve buzgólkodik azon, hogy í 
a dalárda mindig szebbet és jobbat produkáljon. Az 
ünnepély után a közönség még sokáig volt együtt. 1

h í r e k .
Márczius 15 Bellatinczon. A bcllalinczi 

Casino az 1848. évi márcziusi nagy napok év
fordulójának alkalmából márczius 14 én hazafias 
emlékünnepélyt rendezett, melyen szép számban 
vett részt Bellatincz és vidéke intelligentiája. Az 
ünnepélyt Haltz Aladár ur, a Casino elnöke nyi
totta meg rövid, de tartalmas beszéddel, a Hym
nus eléneklése után, mit Fekete Géza ur kisért 
harmőniummal, a nagy napot Fekete Gézáné úrnő : 
méltatta költői lendülettel és hazafias érzelmekben 
gazdag és tartalmas felolvasásával. Ezután Fekete 
Etelka urhöfgy „Az özvegy és fiai** és Szepesy 
Gusztáv ur „Márczius 15“ czimü lelkesen és i 
érzéssel előadott szavalatai következtek. Majd 
Amerikából szeretett hazájába visszatért Zrínyi 
Károly bcllalinczi plébános ur „Mi a hazaszeretet** 
czimü, eszmékben gazdag és hazaszeretettől át
hatolt felolvasása következett. Az ünnepély a ! 
„Szózat eléneklésével nyert méltó befejezést. Az 
ünnepélyt kedélyes társasvacsora követte, melyen 
az ünneplő közönség lerakta garasait a haza 
oltárára ; a mennyiben szép eredménynyel indult 
meg egy nagy, hatalmas, külsejével is imponáló 
nemzeti zászlóra, mely zászló egyes ünnepélyek \ 
alkalmával magas árboczfára felhúzva, hirdesse itt 
a határszélen, hogy „Él magyar, áll Buda még!**
A közönség késő éjjeli órákban oszlott szét.

— A  Z b o r a y  k ö n y v  előfizetői ré
széről panaszokul hallottunk, hogy többen 
nem kapták meg a megrendelt munkát, 
Lapunk utolsó előtti számában felhívtuk a 
t. előfizetőket, hogy jelentkezzenek azok, 
akik nem kapták meg. Egyidejűleg irtunk 
dr. Tonelli Sándornak, aki az egész ügy 
rendezője és kezelője volt, s tőle a követ
kező levelet kaptuk:

Igen tisztelt Ügyvéd u r !
Mindenekelőtt azt van szerencsém tudo

mására hozni, hogy az „Utolsó könyv“ előfize
tett példányai innen szélmentek. Ha valaki nem 
kapta meg. természetszerűleg kötelességének 
tartja a bizottság, hogy akár könyvkereskedőktől 
való v i s s z a v á s á r I á s utján is az illetőknek 
megküldje. Magától értetödöleg azonban ez csak 
úgy lehetséges, ha birtokunkban van azoknak a 
névsora, akik még nem kapták meg, miért is 
kérem ügyvéd urat, hogv ezt velem közölni 
szíveskedjék.

N em  k ü l d ö t t  ük meg a könyvet azok
nak, akik utánvétellel rendelték meg, azon egy
szerű oknál fogva, mert a könyvre előfizetés 
volt hirdetve és mert az előfizetők kielégítése 
után fölös példányunk nem maradt. Újabb 
utánvételes megrendelésünk pedig nincsen annyi, 
hogy az jövedelmező volna. . Ezen megrendelők 
listája ügyvéd ur ivén a következő: Junkuncz 
Sándor állatorvos, özv. Horváth Györgyné, 
Nemes Mikló: né. Török Ernöné, Kardos Jenő 
adóliszt, Molitorisz Jenő tanító.

Ami ügyvéd ur fáradozásait illeti, azt szc- 
gény Aladár nevében nagyon köszönöm. Ellen
ben, m Itóztassék elhinni, ami a kellemetlensé
geket illeti, abban saját hibánkon kívül nekünk 
sokkal bővebben volt részünk. Mégis az az egy 
dolog, hogy rövid néhány hónap alatt tízezer 
koronán felüli összeget tudtunk a gyerekek 
javára a M. ált. tkpénzlárnál letenni, az kellő j 
elégtétel az igy támadt kellemetlenségekért.

Ezt csak azért közlöm ügyvéd úrral, mert 
mint többszöri b. leveleiből látom, ön is igen 
benső viszonyban állhatott az elhunyttal, noha | 
nekem az ö életében nem volt ügyvéd úrhoz 
szerencsém.

Mondom, kérem mégegyszer azon előfize
tők névsorának közlését, akik a könyvet még 
nem kaplak meg és remélem, hogy igy az ügyet 
közmegelégedésre elintézhetjük.

Kiváló tisztelettel Tonelli.
Dr. Tonelli Sándor leveléből láthatják 

a t. előfizetők, hogy a könyvet szívesen 
megküldi a bizottság, csak tudni kell. hogy 
ki nem kapta meg azt. A múltkor közölt 
felhívásunkon 2 előfizető bejelentette, hogy 
nem kapták meg a könyvet. Ezek neveit 
közöltük a bizottsággal s ők a könyvet rö
vid időn belül meg fogják kapni. Ezúttal is 
felkérjük a t. előfizetőket, hogy amennyiben 
nem kapták meg a könyvet egy levelező
lapon közöljék ezt velünk.

— Esküvő. Boros Benő muraszombati kávé
háztulajdonos e hó 17-én d. u. fél 2 órakor tar
totta esküvőjét az izr. templomban Heimcr Mal
vin kisasszonynyal, lleimer Ignácz helybeli tekin
télyes Kereskedő leányával.

— Tatzl Antal föpinezér, szegedi lakos, 4 
koronát küldött a Vendvidéki Magyar Közműve
lődési Egyesületnek.

— Csengő a bíróságnál. A vizsgálóbírónak 
igen gyakran kell napjában a börtönörrcl érint
keznie. Mivel a bíróság mai elhelyezése szerint 
az őr messze van, mindig a kezelő személyzet 
valamelyik tagját kellett az őrért elküldeni a mi 
tetemes időveszteséggel járt. Évek óta hasztalan ; 
könyürgütt a járásbíróság, hogy ennek a csengő
nek a bevezetését engedélyezzék, de hiába. Most 
végre megszállta a költekezés szelleme a kincstárt 
és 35 mond harminezöt kemény koronákat utal
ványozott oly czélból, hogy ebből 150 méteres 
vezetéket, a villanytelcpet és a csengőt mogcsi- 
náltassék. Elrendelte továbbá a kincstár, hogy a 
fö l ö s l e g b ö l  foglalót adjanak a megveendő 
háztelekre, vessék meg az alapját egy olyan 
tökének, amelynek kamataiból a munkában olcr- 
nyedt bírák nyári üdülésre költséget kapjanak, 
csináltassanak továbbá még egy csengőt a vasúti 
bakterház és állomás összeköttetésére, fizessék ki 
a muraszombati állami alkalmazottak jövő hónapi 
fizetését, és a mindazok után fennmaradó feles
leget szigorú elszámolás terhe mellett szállítsák 
be az adóhivatalba. Kiemelendő egyébként, hogy 
a bíróság a vezetéket házilag, a börtönörök közben- 
jöttével csinálták meg, és csak a szükséges anyag 
42 koronába került.

— Köszönetnyilvánítás. A muraszombati 
mezőgazdasági bank a csendlaki iskola részére 50 
koronát volt szives adományozni, mely adományért 
hálás köszönetét nyilvánít az iskolaszék.

— Köszönetnyilvánítás. A muraszombati 
mezőgazdasági bank r.-t. 50 koronát volt szives 
ajándékozni templomépitési alapunknak, e nemes 
tettért ez utón is hálás köszönelünkot nyilvánít
juk. A battyándi evangélikus gyülekezet nevében 
Porkoláb Gyula s. k. lelkész, Zsibrik István s. k. 
pénztárnok.

— Meghívó. . A muraszombati járási ipar- 
testület 1909. évi márczius hó 25-én délelőtt 10 
órakor a r. kath. iskola helyiségében tartja 
XV. rendes közgyűlését, melyre a I. tagok tiszte
lettel meghivatnak. A gyűlés határozatképes számba

való meg nem jelenés esetén április hó 4-én d. e. 
10 órakor ugyanott tar tátik meg, mely határozat 
képes lesz.

Példátlan az egész magyar zsurnaliszti
kában „Az Újság* politikai napilap, káprázatos 
sikere. Alig 5 éves fennállása után ma „Az Újság* 
az egész ország legkedveltebb és legelterjedtebb 
napilapja. A kitünően szerkesztett és végig napról- 
napra magvas tartalmú lap előfizetési áru egész 
évre 28 korona, félévre 14 korona, negyed évre 
7 korona, havonként 2 kor. 40 fillér. „Az Újság" 
főszerkesztője, Gajári Ödön. szerkesztőtárs: dr. 
Agai Béla, fömunkalársak: Herczeg Ferenez, 
Kencdi Géza, Kóbor Tamás, Kozma Andor és 
Mikszáth Kálmán.

L e g ú j a b b .

E lje g y z é s  Lapunk zártakor vesz- 
szük a hirt, hogy dr. V ra ta r iís  Ívű n  mura
szombati tekintélyes ügyvéd, arany ifjúságiink 
e kiválóan nagyrabecsüll tagja, ma, vasárnap 
délután tartja eljegyzését K u ltú r  Ilo n ká va l. 
Kühár József földbirtokos leányával Mezö- 
várott.

K ö z g a z d a s á g .
Tenyészbika-vásár. A Vasmegyei Gazdasági 

Egyesület a tenyészbikák beszerzéséi megkönnyí
tendő, a nagyméltóságu földmivolésügyi minislerium 
támogatásával 1909. évi április hó 1-én és esetleg 
folytatva 2-án, reggel 9 órától kezdödöleg, Szom
bathelyen az állatvásártér fedett istállóiban 
tenyészbika- és kanvásárt rendez.

A vásáron csak olyan bikák kerülnek ela
dásra, melyek az egyesület kiküldöttei által elő
zetesen megvizsgáltattak. Előzetesen meg nem 
vizsgált kikák vásárra nem hozhatók.

A vásárra bocsátott bikák tulajdonosaik által 
megállapított és a katalógusban kiteli árban, alku 
ésetén esetleg ezen áron alól is bárki állal minden 
korlátozás nélkül megvehetők, mégis kötelezve 
vannak magánosok a vételárt a Vasmegyei Gaz
dasági Egyesület pénztárába azonnal lefizetni, mig 
ellenben a községek adóslevéllel biztosítják a 
vételár kifizetését.

A katalógusban kitett eladási árt a vásár 
folyama alatt felemelni nem szabad.

A községi megbízottak a mennyiben erre 
igényt tartanak, illetve eziránt a kerületi gazda
sági (állattenyésztést) felügyelőhöz fordulnak a 
szokásos fizetési kedvezmény és engedményben 
részesülnek és a megvett bikák árát adóslevéllel 
biztosítják, amely a vonatkozó rendelet értelmé
ben bélyegmentes. Hogy ezt a kedvezményt 
igénybe vehessék szükséges, hogy a községi 
megbízottak képviselőtestületeik megbízó levelét 
és a község pecsétjét magukkal hozzák.

A vásáron megvett minden bika után úgy a 
községek, valamint a magánosok által 4 korona 
istállópénz fizetendő.

A tényleg eladott bikák után külön istálló- 
pénzt fizetni nem kell, azonban az eladása ár l'/s  
százaléka az egyesület pénztárába befizetendő, 
mely befizetésből fedeztetnek a takarmányozás, 
ápolás költségei és az istállók bérösszege.

Vasúton érkező bikáknak kirakása és a 
vásártérre történő behajtásáról a tulajdonosok 
gondoskodnak.

A vásárra bocsáthatónak minősíteti bikák 
legkésőbb márczius hó 30-án Szombathelyre 

! szállilandók, kivételt képeznek Szombathely köze- 
I léből származó bikák, melyek a vásár napján is. 
j azonban legkésőbb reggel 7 órára, behajthatok.

Dijakra azonban csak azon bikák pályázhat- 
I hatnak, melyek legkésőbb márczius 31-én reggel 
j  9 órára elvezettetnek, miután a bírálat az napon 

fog megejtetni.
A vásárral kapcsolatosan, a bíráló bizottság 

j által alkalmasnak talalt bikák díjazva lesznek és 
i pedig kiosztásra kerül: I. dij 150 korona, II. dij 
i 100 korona, III. dij 80 korona, IV. dij 70 korona, 
| V'. dij 00 koroná. VI. dij 40 korona. Végül meg- 
i jegyeztetik, hogy az istállóba elhelyezett bikák 
: tűz ellen biztosíttatnak. Szombathely, 1909. már- 
] cius hó 5-én. Chernél Antal, szakosztályi elnök, 
i Böszler Károly, igazgató-titkár.
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Családi betegség miatt
örökre eladó jó forgalmú korcsma-üzlet 
Lippa községben, Zalamegye, Bellatincz 
mellett, Tkálecz István tulajdona, 1600C öl 
belsőséggel, cserépzsindelyes téglaház. Jó 
nagy vendégszobával, tágas magán lakkal, 
jó pinczével, 2 kamrával, 2 istállóval, szép 
gyümölcsössel, uj vágóhíd, szeszfőzde he
lyiséggel összekötve, pajta és pajtaszinnel.

Á r a  12 0 0 0  k o r o n a .
A vevő csakis a vételár felét fizeti most, 
a másik telét 10 év múlva csekély kamat 

mellett.

S z ö lö o ltv á n y , a m e r ik a i és h a za i 
v e s s z ő e la d á s i h ird e tm é n y .

A nagyméltóságu Földmivelésügyi Ministerium 
<J0ÍMX)/18ÍW». számú szokványrendelete szerint 

válogatott első osztályú sima és gyökeres
Ripária-Portalis, Rupestris-Monticóla és Vitis-Solonis
amerikai vadvcsszö, valamint ugyanily alanyokra ncmesi-
tett. fenti rendeletnek mindenben megfelelő a legkiválóbb 

bor és csemegefaj u
gyökeres fás és zöldoltványok

úgyszintén hazai sima és gyökeres vesszők kerülnek nálunk 
ezen évben nagymennyiségben eladásra.

B a d  á c s  o n y  v i d é k i  S z ö l ő t e l e p  
ke ze lő sé g e ,

TAPOLCZA (a Balaton mellett).

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

r--------------- ^Tűzifa eladás.
Van szerencséin a n. é. közönség 

becses tudomására hozni, hogy Mura
szombatban

tű z ifa  ra k tá rt
rendeztem be.

Bükk- és gyertyán hasábfa
m é t e r ö l e n k é n t  3 4  k o r .

Midőn ezt a n. é. közönség szives 
tudomására hozom kérem nagybecsű 
megrendelései!.

Tisztelettel
KÁZÁR IMRE.

W---------------------J
Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Meghívó.

A  S z a rv a s la k v id é k i T a k a ré k p é n z tá r  
R é s z v é n y tá rs a s á g

I. évi rendes közgyűlését
1909. év április 4-én délután 3 órakor

Szarvasiakon az intézet saját helyiségében 
tartja meg, melyre a t. részvényesek azzal 
hivatnak meg, hogy alapszabályaink értel
mében részvényeiket — illetve megbízásai

kat — magukkal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető 

és a jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes 
megválasztása.

2. A közgyűlés határozatképességének meg
állapítása.

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1908. 
évi jelentése, a mérleg előterjesztése és a tiszta 
nyeremény felosztása iránti határozat.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság ré
szére 1908. évre a végleges felmentvény megadása.

5. Az alapszabályok 17. §-a értelmében be
érkezett indítványok tárgyalása.

Muraszombat, 1909. tnárczius hó 16-án.
Gróf Batthyány Zsigmond s. k.

elnök.
JEGYZET. Az igazgatósági jelentés és zárszámadá

sok a keresk. törvény 198. §-a értelmében a közgyűlést 
megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek 
téve és azok a részvényesek által betekinthetök.

Kivonat az alapszabályokból. 12. $. Minden egyes 
részvény a közgyűlésen egy szavazatra jogosít A szavazati 
jog személyesen vagy más. részvényes, mint meghatalma
zott által gyakorolható Ötven szavazatnál többet akár 
saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján senki 
sem gyakorolhat

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési 
joggal biró részvényes, akár férfi, akár nő, gyakorolhatja, 
de megkivántatik, hogy részvényesi minősége a közgyűlést 
megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen

Jogi személyek, kiskornak és gondnokság alatt állók 
csak törvényes képviselőjük által, habár azok nem rész
vényesek is, képviseltetnek.

Meghívó.
A P éte rhegyv idék i T a k a ré k p é n z tá r  

R észvénytársaság
1. évi rendes közgyűlését

1098. évi április hó 7-én délelőtt II órakor
Péterhegyen, az intézet saját helyiségében 
tartja meg, melyre a t. részvényesek azzal 
hivatnak meg, hogy alapszabályaink értel
mében részvényeiket — illetve megbízásai

kat — magukkal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető 

és a jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes 
megválasztása.

2. A közgyűlés határozatképességének meg
állapítása.

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1908. 
évi jelentése, a mérleg előterjesztése és a tiszta 
nyeremény felosztása iránti határozat.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság ré
szére 1908. évre a végleges felmentés megadása.

5. A felügyelő-bizottság 1 rendes tagjának 
megválasztása 2 évre.

6. Az alapszabályok 17. §-a értelmében be
érkezett indítványok tárgyalása.

Péterhegy, 1909. márczius hó 16-án.
Gróf Batthyány Zsigmond s. k.

elnök.
JEGXZET. Az igazgatósági jelentés és zárszámadá

sok a keresk törvény 198. §-a értelmében a közgyűlést 
megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki tesznek 
téve és azok a részvényesek által betekinthetök.

Kivonat az alapszabályokból. 12. §. Minden egyes 
részvény a közgyül. ' . > ,-zawizatra jogosít. A szavazati
jog személyesen . .*y más. részvényes, mint meghatalma
zott által gyakorolható. Ötven szavazatnál többet akár 
saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján senki 
sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési 
joggal biró részvényes, akár férfi, akár nő, gyakorolhatja, 
de megkivántatik, hogy részvényesi minősége a közgyűlést 
megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvben igazolva legyen

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók 
csak törvényes képviselőjük által, habár azok nem rész
vényesek is, képviseltetnek.

í Battyándi tégla. A helyi érdekű vasúttal összekötő 
iparvasut megnyíltával a

k itűnő  nyers  anyagú s jó l  é ge te tt
fali-, kút- és cserép- tégla bármely  vasúti  á l lo m á s ra  

olcsón szállítható.
A  muraszombati állomáson külön raktár

és rakodóhely.

M a g á n tá v b e s z é lö  B a tty á n d d a l.

Bővebbet: R atkol T ivadarnál Muraszombat.

Ezelőtt szenvedett
valaki elrontotta a gyomrát, elvesztette étvágyát vagy székszorulásban 

ebből kifolyólag gyomorégésé, gvomorfájdalma, vagy fejfájása 
niadt, vagy nagyon elhízott, kényiclen volt az undorító izfi kövéreket, piculákat, teákat 

vagy keserűvizet használni, melyekei igen gyakran gyomra nem tűrt meg s azokat ki is hányta.

Most szükségtelen magát sanyargatni, mert az

I N D A- C U KOR KA
ize a legkellemesebb, hatása pedig minden eddig létező hashajtó és gyomorjaviló készít
ménynél sokkal jobb. Nem csak felnőttek, de a gyermekek is igen szívesen beveszik s 
még csecsemőknek is adható. Ha evés előtt megeszik 1 vagy 2 darabka Inda-cukrot akkor 
bármily erős székrekedése is van. azt görcsök és erölködesi fájdalmak előidézése nélkül 1 
vagv i  óra alatt megszünteti. Ha pedig evés után bevesz 1 darabka Inda-cukrot, akkor 
gyomra kitünően fog emészteni s  étvágya hatalmasan fog gyarapodni és székszorulása 
sohasem lesz Ha gyomorégést savanyu felböfögést érez, 1 darabka Inda-cukor azonnal 
megszünteti azt Azok. kik túlságosan elhíztak és karcsúbbak akarnak lenni, egy bizonyos 
nleíg használják rendszeresen az Inda-czukorkát s rövid idő alatt tapasztalni fogják anuak 
kitűnő hatását Szóval az Inda-cukor a legjobb gyomorszabályozó Minthogy pedig egész
ségünk al pját a gyomor rendes működése képezi, mert ez veszi fel a táplálkozásra szánt 
. teleket es italokat s azokat megemésztve, vér alakjában a testbe juttatja, azért használjunk 

állandóan Inda-cukorkát s akkor gyomrunk mindig rendben lesz

K a p h a t ó  m i n d e n ü t t !
Á ra  e g y  te k e rc s n e k  (10 d r b )  4 0  f i l lé r .

Készili: sepsiszentgyörgyi Korona gyógyszertára és székelyföldi gyógyter-
BALAZSOVICH SÁNDOR "lékeket feldolgozó szaklaboratóriuma, SRPSISZBNTGYÖRGY. 
K ö z é p p o n t i r a k tá r :  B u d a p e s t, V ili., J ó z s e f-u tc z a  3 5  —37.

LEGNAGYOBB-SZQLŰOLTVÁNYISKQLÁ
AZ fllkAMI FELÜGYELET MEILETT LÉTESÜLT

BILLENNIÜK
TELEP•usrfisz
t o r o n t á l  m

TÉR JEIIEIME 500 KÁT. HOLD 
készlet sok millió 
ÁRJEGYZÉK INGYEN

MILUNHIUMTEIEPEN-VETTEH MILIENNIUMTEIEPEN-VETTEM

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


