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Egyes szára ára 10 kr.
M pénzek és reclanintJók a kiadóhivatalhoz

iutézendók.

Szerkeszti és kiadja .
A m u r a sz o m b a ti g a z i .  f ió k e g y le t .

A szerkesztésért felelős :
II ORV ÁT II G Y Ö R G Y .

K é z ira to k , leve lek  s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

H ird e té s i  dij ; 1 hasábos p e titso r egyszeri h irde tésné l 10 k r 
többszöri h irdetésnél soronkin t 6 kr. B élyegdij 80 kr. 

N y ll t té r  pe titso ra  25 kr.

Adjuk meg Istennek ami az Istené, de 
a magyar nyelvnek is a magáét.
E lap 36-ik számában „Magyar nyelvű 

jsteni tiszteletünk" c/.iiu a la tt olvastam azon 
kérvény szövegét, melyet a muraszombati plé
bánia katli liivei azon czélból fognak megyés 
püspökünk Öméltóságához felterjeszteni, hogy 
a magyar ajkú hívek számára minden negye
dik vasárnapon m a g y a r  isteni tisztelet is 
legyen.

Hosszú évek iudoleiitiáját, bűnös mulasz
tását látszik e mozgalom jóvá tenni, — de 
csak látszik, mert a kissé mélyebben gondol
kodó előtt nyilvánvaló, hogy e mozgalom si
kere után is, amiben pillanatig sem kételke- 
d ni, — a magyar nyelv jogán és méltóságán 
ejtett sérelem megszüntetve nem lesz. Mert 
amily dicséretes e mozgalom kezdeményezése, 
ép oly sajnálatos, hogy a nemes és hazafias 
intendő lényegéről teljesen megfeledkeztek.

A kérvény szerint a katli hívek azt ké
rik, hogy minden ujliold vasárnapján, magyar 
szent beszéddel egybekötött magyar isteni 
tisztelet tartassék, mely isteni tisztelet 11 
órakor vegye kezdetét, inig a vend isteni tisz
telet tél 10 órakor kezdődnék. Ebből tehát az 
következik, hogy a vend isteni tisztelet ez
után is csorbítatlanul fenmarad minden ünnep 
és vasárnap s hogy továbbra is a vend is
teni tisztelet lesz, még annak a negyedik va
sárnapnak is a fő jellege, inig a magyar is
teni tisztelet csak mint ráadás fog szerepelni. 
Ebben van a szarvashiba.

Több mint bizonyos, hogy a muraszombati 
plébánia katli híveinek legalább negyed része 
magyar nyelvű, tud magyarul is; igy legke
vesebb, amit e hívek kérni nemcsak jogosak, 
de hazafias kötelességük, hogy minden negye

dik vasárnap kizárólag csakis magyar isteni 
tisztelet legyen, a vend teljes mellőzésével.

Kevés a mi előrelátásunk, gyönge a mi 
magyarságunk, ha itthon, saját hazánkban is 
megelégszünk annyival, amennyit számunkhoz 
képest egy idegen ország nem magyar püs
pökétől is méltán kieszközölhetnénk. Mi azon
ban Magyarországban vagyunk, hozzá egy oly 
parányi nemzetiség között, melynek nyelvét 
nem ápolni, de ellenkezőiig e népet a ma
gyar kultúra számára teljesen megnyerni 
akarjuk. Ez részben sikerült is, — s csak 
kevés hazafi is jóakarattal, teljesen is sike
rülni fog.

Ne feledjük, hogy nekünk a templomban 
magyar kuliurmissiót is kell teljesítenünk; 
igy nem lehet czéluuk egyedül arra szorít
kozni s már a jog- és viszonosság szempont
jából is annyival megelégednünk, hogy a ma
gyar hívek lelki szükségéről némileg gondos
kodva legyen. Nekünk az iskola és templom 
között oly érintkezési pontokat, kapcsokat 
kell keresnünk, melyek lehetővé teszik, hogy 
a magyar nyelvet elsajátított fiatal nemzedék 
e szerzeményét az elkallódéitól megóvjuk E n
nek legtermészetesebb **s biztosabb módja pe
dig az, ha a fiatalság, egyszóval a magyarul tu 
dók, a magyar nyelvet a templomban is hasz
nálhatják. Enélkül hiába működik az iskola s 
soha meg nem fogjuk érni, hogy a mi vend 
népünk magyarul dicsérje az Urat

Csak egy pillantást vessünk hazánk nem
zetiségeinek teudeiitiozus törekvéseire, mely
ben pü.spökjeik papjaik viszik a vezérszerepet, 
úgy napnál világosabban láthatjuk, hogy a mi 
kívánságunk a szerénység netovábbja.

A kérvényben hivatkozás történt az ág. 
evangélikusokra, kik minden harmadik vasár
nap csakis magyar istentiszteletet tartanak;

hivatkozás történt továbbá azon körülményre 
is, miszerint járásunkban a nyelvi viszonyok 
a magyar nyelv javára tetemesen megváltoz
tak. E hivatkozások csak még jobban meg
erősítik álláspontomat. Az ág. evangélikusok 
úgy Muraszombatban, mint Bodchegyen a jel
zett módon valóban elősegítik a magyarosodás 
folyamatát; lehetővé teszik, hogy a nép több
ször hallja, megszokja a magyar nyelvet s 
azt még az Isten házában is nélkülözhetlen- 
nek tartsa. Ezt követeli a magyarosítás józan 
politikája s a magyar nyelv méltósága.

A muraszombati katholikusok egy kis rá
adás-féle magyar istentisztelettel meg nem 
elégedhetnek, mert azt határozottau állítha
tom, hogy azon a 11 órai inagyaristentiszte- 
leten még a magyarul jól beszélő vendjeink 
sem fognak részt venni, — igen természeles 
okoknál fogva; s igy a uép magyarosodá
sára absolute semmi befolyással nem lesz.

Még nem késő, hogy a muraszombati plé
bánia katli. hívei a magyar isteui tisztelet 
dolgában akkora lépést tegyenek, mint mek
korát az ág. evangélikusok évekkel ezelőtt 
megtettek s amekkorát a változott viszonyok 
közepette tőlük joggal elvárhatunk.

Adjuk meg Istennek ami az Istené, de a 
magyar nyelvnek is magáét!

— r. — ez.

A kőszegi királynapok.
Közöltük, hogy a király szeptember havában 

II. Vilmos német császárral találkozik Kőszegen 
az ottani hadgyakorlatok alkalmával.

A fejedelmek ez a találkozása e hó 17-ikén 
meg is történt és nagyon szívélyes volt. A német 
császárt a szász király és számos német főtiszt 
kisérte A két uralkodó találkozásának czélja, hogy 
a német császár, ki tudvalevőleg nekünk ez idő 
szerint szövetségesünk, meg akarta tekinteni had-

Melyik volt boldogabb?
— Ueszélv. — (Folytatás.)

Irta: Seperné Nagy Kornélia.
0  nem volt úgynevezett „ideális" szépség, 

de ideálja volt a megtestesült földi szépségnek ; 
olyan volt, aki mindenkinek tetszett és tetszthe- 
tett is. Mozdulataiban, modorában természetes és 
nőies, valamint gondolkozásában komoly s hig
gadt. jellemébe i tiszta, nemes és szigorúan er
kölcsös, érzelmeiben pedig mély odaadó, állhata
tos, lm, változatlan. Ilyen volt Emma.

És Olga? — Ő meg majdnem ellenkezője 
volt nővérének, a mennyiben annak szépségét fe
lerészben sem bírta. Barna volt ő is, de arcza — 
babár meglehetős szabályos — nem bírt azzal a 
ragyogó szép viruló szilinél, a un Emmát úgy 
kiemelte, arc '.szilié sötétebb is volt és minden pir 
nélküli balványsággal bírt. mi érdekesnek igen, 
de szépnek éppen nem volt mondható.

Ami arc/.ában leginkább feltűnt, az az élénk 
átható tekintetű szempár volt, mi úgy égetett, 
mint a tűz, és vékony finom metszetű ajkáu az a 
mosoly volt, mi rendesen az úgynevezett „szép 
lelket* szokta elárulni. És aki őt első pillanatra 
látta, mindenkinél azt a hatást tette, mit a nem 
«zép, de szellemdús uők teiiui szoktak, kik ren
desen kellemesek is, bájosak is : hogy vouzatva 
érzék magukat általa á csakugyan Olga rendkí
vül élénk természetű, szellem dús leány volt, kiuek

modorában, lényében annyi kellem és kedélyesség 
volt, hogy valóban mindenkit elbájolt, épp úgy, 
mint nővére szépségével Pedig alakjára sem volt 
oly kUs'ikus növésű, mint Emma. 0  nem volt 
magas, liánéin csakis közepieriuelii, habár elég 
arányos telt idomokkul s könnyű ruganyos moz
dulatokkal. — Kedélye vidám, társalgási modora 
él -vén, élc/.es, szikrázó, szellemdus; érzelmeire 
ué/.ve pedig sangviuikus az ábrándozásrabajlásig; 
a látszat után felületes, gúnyoros, változékony ; 
de a valóságban nehezen lebilincselhető; szintén 
állhatatos és hű; jellemében igaz, becsületes és 
ingatballau ; szigorúan erkölcsös.

De uem is lehetett csodálkozni, hogy Olga 
még nem bírt azzal a komolysággal, mi Emmát 
oly tiszteltté tévé, mert hisz. éveik száma igen 
különböző volt. Emma már *<24, Oiga pedig csak 
még 16 éves vala. E'. fejté meg a kedélyük és 
világnézeteik közti nagy különbséget. S igy ter
mészetes, miként Oiga még nem is bírhatott az
zal a higgadt, megfontolt gondolkozással, amivel 
nővére őt az éleire előkés/itgeté. És különben is 
vaunak egyének, kiket sem az idő, sem a keserű 
tapasztalatok, csalódások úgy lehangolni uem 
bírnak, hogy kedélyük gyökeresen átváltozzék ; 
megmaradnak mindig ha nem is kellemesnek, de 
legalább türhetóuek vagyis nyájasnak, előzékeny
nek, jóakaratának.

Vilmosról is szóljunk.
Szendrői Szendrey Vilmos, a megyebeli közép

nemesi családok elejéhez tartozván, mind vagyo
nára, mind műveltségére megállta köztük a helyét, 
sőt sok tekintetben ki is vált közülök. — O nem 
űzte a vadászatot szenvedélyből, sportból, sem a

kártyázást és ivást, hanem csak épen nagyritkán, 
üres idejében, baráti körben, ha vendégei voltak, 
azok szórakoztatásának kedvéért és az utóbbit — 
az ivást — még abból sem ; és sok mindent uem 
tett meg időtöltésből sem, a mit a megyebeli 
arany-ifjiiság tenni szokott, de amit az illem min
dig, néha meg a szemérem, erkölcsi érzet és még 
a lelkiismeret is tilt megtenni.

Hanem szenvedéllyel gazdálkodott birtokán 
s a közeli városban ügyvéileskedett és a megyei 
élet küzdelmeiben is élénk részt vett, amit a többi 
fiatalság nagyrésze neiu tett meg sem időtöltés
ből, sem életszükségből, sem nemesebb ambitióból. 
S igy természetes, hogy Szendrey Vilmos kiváló 
fiatal ember volt a maga megyéjében. Azon túl 
pedig derék, szép, férfias alak is volt. Magas, 
szőke, szép ábrándos kék szemekkel, dús korsza
kán - és bajuszsza!. Modora szelíd, csendes, hig
gadt, de elég férfias; jellemére uézve kifogástalan 
geutleniau.

Mi természetesebb, mint hogy két ily kiváló 
teremtés, minő Emma és Vilmos volt, kik egymás 
boldogitására látszottak születve lenni, megértvéu 
egymást, kölcsönös tartós vonzalomra gerjedtek.

Eljegyzésük már betek óta előkészületben 
lévén, elérkezettnek látszott az idő, hogy meg is 
történjék s rá rövid hónapok után az esküvőjük 
is meglegyen, a mit Vilmos különösen óhajtott. 
Mostani látogatása is azért volt. És ezúttal czél- 
ját is érte, mert a kézfogó végbe is meut. Az 
esküvőt meg három hó leforgása utánra tűzték 
ki, azaz szüret utánra. Azonban „ember tervez, 
l-steu végez!- — Vilmos és Emma nem lehettek 
egymáséi. _________ (Folyt, köv.)



seregünket, hogy vájjon csakugyan lehet-e fűzni 
hozzá olyan várakozást, a minőt a német diplo
maták táplálnak.

A kőszegi eseményekről az alábbiakban refe
rálunk:

A vonatból kiszálló német császárt, a ki 7-ik 
sz. osztrák-magyar huszárezredének ezredesi egyen
ruháját viselte, ó felsége a legmelegebb barátság
gal ismételve megölelte és megcsókolta, mire a 
felségek viharos éljenzés közt a diszszázad meg
szemlélésére mentek.

Ezután ó felségeik, a német császár jobbról, ő 
felsége balról kocsira ültek s az utczákat ellepő 
közönség folytonos lelkesült éljenzései s a nők 
kendólobogtatásai közt a városba hajtattak. Az ut 
mentén a házak mind szőnyeg- és zászlödiszben 
pompáztak. Három diadalkapu várta a fejedelme
ket. Közel a pályaházhoz Vasmegye diadalkapuja, 
a melynek pompás drapériáját ezernyi apró zász
lócskából állitották össze. Nem messze a honvéd - 
kaszárnyától emelkedett a magasba a város első 
diadalkapuja eleven fenyőgaly díszítésével Két ol
dalt Kőszeg czimerét tartó aranyozott Hungáriák, 
mig tönt a király óriás aranyozott gipsz mellszobra. 
A diadalkapu egyik oldalán ez a felírás volt ol
vasható :

Királyát hódolattal üdvözli 
Kőszeg városa.

Mig a másikon, a város felé eső részén :
A nemzet együtt érez királyával, s ez teszi nagy- 

gyá és boldoggá a hazát.
A város második diadalkapuja a tejedelmi la

kások utczai bejáratánál volt, a hol a bevonulás 
a fóutról letérve a reáliskolának vezetett- A pá
lyaudvart zászlós póznák díszítették, eleven fenyó- 
lombfüzérekkel és velenczei lampionokkal. Az ud
vari szállás északi szárnyán, a hol a német császár 
lakott, kitűzték a porosz lobogót, mig a másik 
szárnyon ahol királyunk lakott, az osztrák lobogtó.

A szász királyt nyomban megérkezése után 
meglátogatták Albrecht és Vilmos főherczegek, a 
német császár pedig beadta látogatójegyét. Öt óra 
10 perczkor ő felsége nem várva be az udvari fo
gatot, közönséges bérkocsiba ült és minden kisé
ret nélkül a szász király lakására hajtatott, ahol 
15 perczig időzött. A közönség a felség ottidőzése 
alatt odacsoportosult s a távozó királyt zajosan 
megéljenezte.

A fejedelmek tiszteletére a főhadiszállással 
szemben fekvő hegyen tűzijáték volt. Számtalan 
röppentyű, kartácszápor, a vár égését jelző görög 
tűz egy vár ostromlását jelezték. A kellemetlen 
viharos idő gátolta, hogy a tűzijáték pompájában 
érvényesüljön.

Az udvari ebédnél a kis teremben a sok meg
hívott alig fért el. Az ebéd alatt kedélyes hangu
lat uralkodott. Pohárköszöntés nem volt. Azonban 
ó felsége koczczintott a német császárral, ki jobb
ján ült és a balján ülő szász királylyal. Ebéd után 
cerkle volt.

A külföldi fejedelmi vendégeken kívül ott vol
tak fóherczegeink, a főméltóságok, egyháziak, fő
ispánok, a küldöttségekben megjelent képviselők, 
az uralkodók kísérete s a tábornoki kar.

Az estély 8 - 9  óráig tartott. Azután a felsé
gek visszavonultak és a vendégek eltávoztak.

Ugyancsak vasárnap, kevéssel Vilmos német 
császár megérkezése előtt a vasmegyei küldöttsé
geket fogadta a király.

A kath. papság küldöttségének beszédére, me
lyet Zalka püspök, tartott, ekkép felelt a király:

„Örömmel fogadom a magyar katholikua klérus e 
küldöttségét és vegyék őszinte köszünetemet megjelenésük 
és hűségük biztosításáéit. Ismerem a katholikus papságnak 
mindenkor tanúsított hú érzelmeit és reményiem, hogy az 
jelenleg is buzgőan fog közreműködni azon czélra, hogy 
az állam és az egyház méltóságának megóvása mellett”a 
közérdekek és az olyannyira kívánatos vallási béke az 
országban ne szenvedjenek. Hízzunk az Isteubeu és az ég 
áldani fogja a közjóra irányuló törekvéseinket.“ (Lelkes 
éljenzés.)

A dunántúli ref. egyházkerület küldöttsége 
nevében Pap Gábor püspök mondott üdvözlő be
szédet, a melyre ó felsége a következőleg válaszolt:

„Kedvesen fogadom a dunántúli evangélikus refor
mátus egyházkerület hódolatát, melyet önök a kerület ösz- 
szes tagjai nevében oly hűséges és hazafias érzelmektől 
áthatott szavakban tolmácsoltak. Atyai jóindulatom irá
nyukban változatlan marad s hogy azt jövőre is kiérde
melni óhajtják, örömmel veszem tudomásul. — Fogadják 
egyébiránt személyemet illető jó kívánságaikért is őszinte 
köszünetemet.* (Zajos éljenzés.)

A dunántúli ágostai hitvallásuak küldöttsége 
részéről Karsay püspök üdvözlé ó felségét, a ki 
igy felelt:

„Örömüknek és hálájuknak hddolatteljes nyilvánítá
sát őszinte megelégedéssel fogadom, ugyszinte azon óhaj
tásaikat, melyekkel reátn es a királynéra a .Mindenható 
áldását kikérik, biztosítsák küldőiket, hogy jóakaró oltal
mamra mindenkor számíthatnak “ (É!éuk éljenzés.)

Ezután a városban jelenlevő tábornoki kar 
tisztelgett l tánna a törvényhatóságok küldöttsé
gét fogadta ó felsége llieronymi belügyminiszter 
jelenlétében, ki a következő küldöttségek fogadá
sánál is jelen volt Radó főispán volt a szónok, a 
kinek ó felsége a következőleg válaszolt:

„Őszinte megelégedéssel és köszönettel fogadom oly 
számos törvényhatóság küldöttjeinek hódoló tisztelgését. 
Legyenek meggyőződve, hogy amint nagy örömmel tapasz
talam mindenkor a  trónhoz éa személyemhez való hii ra

gaszkodás jeleit, ép olyan forrón óhajtom az ország szel
lemi és anyagi jólétének fejlődését és gyarapodását. Ezen 
czélra a törvényhatóságok a közigazgatás^ feladatainak 
teljesítésén kívül, mint a közszellem tényezői azzal is hi
vatva vannak közreműködni, hogy a népet ámító jelszavak 
és meddő ígéretek befolyásától megóvjuk s a békés egyet
értés és hasznos munka magvát ápolják. Tágas tért enged 
mindezekre azon alap, melyen kedvelt Magyarországom 
az utóbbi évtizedekben oly örvendetes felvirágzásnak in
dult s melyi ok mint kétoldalú megállapodásnak meginga
tása úgy a fennálló törvényes állapotban való hitet csök
kentené, valamint az ország és az egész monarchia valódi 
érdekeivel s ennek folytán uralkodói kötelmeimmel is ha
tározottan ellenkeznék Számítok abbeli közreműködésükre, 
valamint önök is ily törekvésben számíthatnak jóakaró 
támogatásomra és kegyelmemre.* (Lelkesült éljenzés )

Végül az izraelitákat. — Bernsteiu szombat
helyi főrabbi vezette, akinek beszédére ó felsége 
a következőleg válaszolt:

„Megelégedéssel látóin a dunántúli izraelita hitközsé
gek küldötteit is azok sorában, kik itteni idézésemet at
káimul vették hódolaiuk bemutatására, b midőn hűséges 
érzelmeiket hangoztatják, szívesen bízom azok ős/.iutesé- 
gében s mint nem kétlem — soha sem fognak alkalmat 
nyújtani arra, hogy megvonjam kegyelmemet és oltalmamat 
hűséges izraelita alattvalóimtól.* (Lslkes éljenzés )

A fogadtatás után a törvényhatóságok kül
döttségei a miniszterelnöknél s a minisztereknél 
tisztelegtek főispánjaik vezetése alatt.

A hadgyakorlatok helye magában foglalta a 
Balaton és Fertőtava közt elterülő vidéket körül
belül 20 — 25 ezer négyszögmértföldet. amelynél 
alkalmasabb talaj hadászati czélra alig kívánható

A hadgyakorlatoknak hétfőn volt az első napja. 
A három fejedelem a legnagyobb érdeklődéssel kí
sérte a huszárok attaque-ját, mely a laikus néző 
közönséget elragadta.

Vilmos német császárnak, a szövetséges feje
delemnek alkalma nyílt megismerkedni az osztrák- 
magyar hadsereg harczképességével és gyönyör
ködni azokban a bravúr mozdulatokban, ütköze
tekben, galopokban, melyekben a magyar huszárság 
különösen nagy és kiváló.

A császár nem is késett leguagyobb elisme
rését kifejezni Szögyény - Mancit László berlini 
nagykövetünk előtt.

A nagy hadi-szinjáték, amely a német császár 
jelenléte következtében európai jelentő-égü lett, 
legszínesebb jeleuete hétfőn játszódott le amaz 
óriási háromszögben, a melyet a Kőszegtől délre 
eső Nagy-Csömöte, Puszta-Cső és Paty községek 
képeznek. Az óriási szintéren itt-ott lombos er- 
dócskék húzódnak végig, biztos búvóhelyet adva 
az ellentelek 2 nap óta czirkáló lovas és gyalogos 
portyázó csapatainak. Az a grandiózus jelenet, a 
melyről említést tettünk, a nagy lovas-attaque 
volt, amelyben a Kőszeget megszállva tartó északi 
és az ellene nyomuló déli hadsereg előre tolt lo
vas hadtestei egymással harczoltak. A harczok 
sorozatát voltaképen ezzel a mérkőzéssel kezdték 
meg — Az eredmény az volt, hogy az északi fél 
lovashadteste eszeveszett futásban kénytelen volt 
visszavonulni.

A harmadik hadgyakorlati napon megtörtént 
a nagy ütközet, amelyen mindkét hadsereg teljes 
erejével vett részt. A két hadsereg összes ereje 
hozzávetó becslés szerint 120000 emberből'és
15.000 lóból állott. A harczvonal 10 — 12 kilomé
ter volt és nem volt áttekinthető Miután ezen felül 
a harcz reggeli 9 órától délután 1 óráig tartott 
és teljes döntéshez vezetett, ezen ütközet megkö
zelítőleg egy nagy csata képét mutatta, aunál is 
inkább, mert mindkét rész mind a három fegy
vernemet a harczba vitte. A harcz a nagybaromi 
magaslatok körül forgott amelyek a szombatlmly- 
kőszeg-soproni országutat egy fontos ponton uralják.

Más örvendetes vonása volt e hadgyakorlatok
nak. hogy még a külföldi katonai szakemberek 
szeme sem tudott a harcz közben a közös hadse
reg és a magyar honvédség csapatai közt felötlő 
különbségét felfedezni. A honvédség sem a nyu
galom és rend, sem az ütközetben való magatar
tás és a tüzfegyeiem tekintetében nem marad a 
közös hadsereg csapatai között.

Hogy óvakodjunk a tüdövésztől.
—. (Folytatás.)

Mint már az imént mondám, úgy az orvosok, 
mint más gondolkodó emberek, régen gyanították 
azt, hogy a gümókór, vagyis annak leginkább is
mert és legjobban elterjedt alakja a tüdógümösödés 
es az ebből eredő tüdóvész szintén a ragadós, az 
egészséges embert fertőzés utján megtámadó beteg
ségek közé tartozik. Nem régiben pedig a tudósok 
felfedezték azt a parányi élő lényecskét is, mely 
a gümókór mérgét képezi.

Ez a tüdóvész baczillusa.
Ha ez olyan ember testébe jut, mely befogadja 

önmagába nem veti ki magából, akkor abban ré
milő módon elszaporodik és előbb-utóbb, hol rö- 
videbb hol hosszabb betegeskedés után azt a testet, 
mely neki tanyát adott, megöli.

A betegség ragadós mérge legerősebben abban 
a köpben van elszaporodva, melyet a tüdővészbeu 
szenvedő, az ő beteg lélegző csöveiből kiköhög. A 
köpben vau a millió, meg millió baczillus Még 
pedig nem csak a nagyobb darab köpökben, hanem 
azokban is, a melyeket alig láthatni meg s a me
lyek a köhögés közben a kifújt levegővel repülnek 
ki a beteg szájából.

A tüdővészes ember köpje azonban csak ak
kor íertózteti meg az embert ba nedvességét el
veszti, tudniillik ha megszárad és poralakuvá válik. 
Akkor szabadulnak ki belőle a gümő bac/illusok, 
melyek aztán millió meg millió számra a levegőbe 
jutva, lélegzés közben a levegővel együtt az egész- 
séges ember tüdejébe kerülnek.

Az egészséges ember ép teste a ragadós be
tegségeknek mérgével sokszor képes daezolni. Arra, 
hogy az ember a tiidövészt megkapja, kell bizo
nyos hajlandóság, azaz kell a testnek, különös pe
dig a lélegzés utainak olyau gyenge beteges álla
pota. melynek következtében az ezekbe jutott ia- 
güdós méreg hatásának nem képes a test ellent 
állani; nem dobja ki a mérget magából, hanem 
uralkodni engedi azt

Ez a hajlandóság, különösen a lélegzés utai
nak ez a gyenge, beteges állapota az. mit a tüdő- 
vészben szenvedő emberek gyermekei szüleiktől 
többnyire örökölnek, miuek következtében aztán 
könnyebben beleesnek e rettenetes bajba, mint az 
egészséges emberek ivadékai.

Azonban ez a hajlandóság a tüdóvészre kifej
lődhetik az emberben, ha a legegészségesebb test l el 
születelt is, ha helytelen életmódot folytat

A légzés utainak ilyen gyenge, beteges álla
potát előidézi igen sokszor az, ha ezek a csövek 
gyakran hurutosak. De előidézi nagyon sok em
bernek a foglalkozása, a mestersége is Az. a ki 
poros levegőben kényteleu dolgozni, örökös, államló 
hurutot szerez gégéjébe, légző csöveibe.

Ezért a hurutot nem kell csekély betegségnek 
tartani, hanem őrizkedni kell annak elhanyagolá
sától. A ki testét erős meghülésuek teszi ki, a ki 
testének táplálását, friss levegővel ellátását elha
nyagolja. az mintegy utat nyit minden ragadós be
tegségnek. tehát a tüdóvésznek is. A szoba rósz 
levegője, a piszkos, szemetes, nem szellőztetett, 
tehát bűzös lakás, a rósz vagy kevés élelem, a 
kicsapongás a mértéklel len élet, az éjszakázás: 
mind előmozdítja a tüdóvészre való hajlandóságot.

Igen gyakran megtörténik, hogy valaki sokáig 
szenved gyomorbetegségben és ennek következté
ben nem képes testét kellőleg táplálni. Az ilyen 
emberben is könnyen kifejlődhetik a tüdővész s 
gyakran az lesz a megélője.

Azt is sokszor tapasztalják az orvosok, hogy 
nagy vérvesztesség, a test túlságos megerőltetése, 
kimerülése, asszonyoknál a gyakori gyermekszülés 
következtében áll be a tüdővész. Igen, mert a ki
merült, elerőtlenedett, kevésvérii ember teste nem 
képes ellent állani a gümókór ragadós mérgének.

(Folytatása következik.)

Hírek és különfélék.
— Magast látogatás. Vilmos német csá

szár kedden délelőtt gyönyörű négyesen Horpácsra 
kocsizott, hogy az ott lakó és beteges gróf Szé
chényi volt berlini nagykövetet meglátogassa. Dél
után ismét Kőszegre tért vissza.

— .Miniszterek Szombathelyen. Ked. 
den szeptember hó 19-én d. e. l l  órakor Wekerle 
Sándor miniszterelnök, gr. Tisza Lajos. llieronymi 
Károly belügyminiszter és R-is/ig Ede államtitkár 
külön vonaton ide érkeztek. Az egész társaság 
délutánra Széli Kálmánhoz liátótra volt hivatalos. 
A vasútnál Török Sáudor polgármester üdvözölte 
a minisztereket, akik a pályaudvarról a megye
házra hajtattak. — A megyeház nagytermében a 
miniszterek a küldöttségek tisztelgését fogadták. 
Első sorban a megyei tisztikar küldöttsége tisz
telgett, melyet Károlyi Antal alispán vezetett. 
Majd a törvényszék, a járásbíróság, az ügyészség 
és az ügyvédi kamara küldöttségei következtek 
Laky Kristóf törvényszéki elnök vezetése alatt. 
— A gymuáziumi tanár-testületet Kőfalvy Vidor 
igazgató, a péuzügyigazgatóság küldöttségét Kas* 
say pénzügyigazgató vezette. A beszédekre We
kerle Sándor miniszterelnök felelt. Bemutattatta 
magának a küldöttségek tagjait és hosszasan be
szélgetett velük a helyi viszonyokról. Később a 
város megtekintésére indultak, s aztán elutaztak.

— Uralkodók elismerése. Vilmos né
met császár a magyar kormáuy tagjait a követ
kező kitüntetésben részesítette : Wekerle Sándor 
miniszterelnök a vörös sasrend nagykeresztjét, gr. 
Tisza Lijos a vörös sasrend első osztályát, Hie- 
ronymi a korouarend első osztályát, báró Fejér- 
váry honvédelmi miniszter a vörös aasrend ttagy- 
kere>ztjét, paraucsőrtisztje S-iiiter százados pedig 
a harmadosztályú korouarendet kapta. Továbbá 
ltidó főispán a korouarend második osztályát, 
Károlyi alispán a korouarend harmadik otztályát, 
Tarkovies államtitkár pedig a vörös sasrend má
sodik osztályát, Tipka Ferenc/, polgármester a 
porosz királyi korouarend harmadik osztályát, 
S in/.er Nándor csendőr-ezredes a vörös sasrendet, 
Matekovics Csendőr-százados a fekete hasrendet, 
Sáudor László a porosz királyi korouarendet, Bol
dizsár Andor csendőr-tiszthelyettes a porosz hadi 
érmet kapta. Gróf Scltl jelien főhadsegéd, & német 
vezérkar főnöke a német császár megbízásából e 
hó 2l-éu nyújtotta át báró Beck táborszernagy
nak, a vezérkar főnökének, a fekete sasrend jel
vényeit azzal a megjegyzéssel, hogy a német csá
szár ezt a kitüntetést nemcsak a jelenlegi had
gyakorlatok alkalmából, h&uem főleg mindazokért



,  Milliós és nftfíy érdameiért adomái,yoT.ta „ me. 
lyukét báró B-ck naw  aráuyu katonai tevékeny
egével tulajdonképpen a német Heng kiirlil is 
„ .„ .Itt. -  Királyunk « felsége R„d,i Kálmánt, 
Vssvírmegye tíispanjat valdságos belsfl titkos 
tanácsossá nevezte ki. A kitüntetés kirét várme
gyei körökbe......... örömmel fogadták Vasmegye
hatásága és lakosságának a tapasztalt példás rend 
és áldozatkészségéért, a hadsereg fogadása, külö
nösen as utak. hidak és kutak jiíkarbnn tartásá
ért megelégedését és elismerését 6 felsége a fő
ispánhoz intézendő leiratban fogja kifejezni

— ,t leg saeh li ......... le r í* .  ,Radó, itteni
főispán, kinek igen köszönöm ezen szép fogadta
tás rendezését !• mondd ő felsége, amidőn főispá
nunkat a német császárnak bemutatta és általiban 
a király minden lehető alkalommal kitüntette őt.

—  A  v a a in rg je l  gazdasági egyesület által 
kitttzö't jutalmakra pályáz,! faiskolák vizsgálata 
eredményeként közölhetjük, hogy ez I. dijra Kon
dor Ferencz halmosi faiskolája, a II. dijra Steier- 
lein Gábor kőszegi faiakolája, a III. dijra Káger 
János njfalnsi faiskolája s a IV. díjra Slankovics 
János ottiíbázi faiskolája ajánltatott.

— V a s a i ig ) ’. A cs, kir. kereskedelemügyi 
minisztérium Reitter János, Radk-rsburg város 
polgár mesterének, a Kadkersburg állomástól líel- 
latincz-A Isii-Letolva irányában Steiermark határig 
vezetendő szabványos nyomtávú vasútra adott elő
munkálati engedélyek érvéoyót további hat bóra 
niHgliosF/.abbi tóttá.

— 4a varért péuaewIArtája. A kőszegi 
hadgyakorlatokra induló egyik ezred pénzesládá- 
ját, melyben 80.000 frtnyi készpénz volt, Kaczor- 
lak község határán elvesztették. A ládát Koltay 
Alajos kaczorlaki földbirtokos a maga szántóföld
jén megtalálta. Azonnal befogatott és elvitte a 
ládát. Hahóira a-, ezred éjjeli szállására. Ott már 
a tisztikar roppant zavarban és izgatottságban 
volt, a láda elveszése miatt. Természetes, hogy 
Koltayt óriási örömmel fogadták. Valóságos ová- 
czióban részesítették és reggelig elmulattak vele.

— K zernégyszA z éve* « iro k . Paksról
Írják, hogy Czikó tólnamegyei község határán a 
mait hetekben ásás közben véletlent!I egy csont
vázra akadtak s ekkor Vosinszky Mór apari plé
bános, aki régészettel foglalkozik, a lelet helyén 
saját költségén ásatásokat kezdett. Az ásatások 
m-glepó eredményre vezettek, mert körülbelül 
300 sirt bontottak fel. melyekben az ásatií régész 
véleménye szerint, hun harczosok holttestei feküd
tek.— A harczosok lovaikkal együtt voltak elte
metve, lovon és lovason teljes hadi felszereléssel. 
Valamennyi halott arczczal napkeletnek volt fek
tetve. Vosinszky azt hiszi, hogy ez a hely ezer- 
négyszáz évvel ezelőtt hun harczosok temetkező 
hnlye lehetett. A plébános a holttesteket újra el- 
ásatta. n talált régi tárgyakat pedig felküldi a 
múzeumnak.

Tiwzta a n g o l fa j ii 1'> éves tenyészkan, 
valamint hat hetes angol fajmalaczok kaphatók 
Csorna Jenő szolgabiró urnái Muraszombatban.

— V a sv á r  m eg y e  árva liA zA nnk  I I .  é r 
te sítő je  m e g je le n t .  Az árvaháznak, Vasvár
megye ezen gyönyörű intézetének történetét tag
lalja az 1878-től 1893. évi július 31-éig. A nagy 
gonddal összeállított és 184 lapra terjedd uiuukát 
Gerlits Sándor, az intézet szakképzett jeles gond
noka állította össze. A legkiterjedtebb módon s 
hivatalos adatok alapján csoportosítva vau a muu- 
kában miud az, ami közérdekű 15 év alatt az ár
vaházra vonatkozólag előfordult. Hű képe a munka 
a/, intézetnek szellemi és anyagi tekiutetbeu s alig 
képzelhető oly részlet, mely abban hű és teljes 
megvilágításra ne találna.

— Kiveszett. Pénteken e hó 22-én délelőtt 
11—12 óra között a r. k. templomtéren elveszett 
egy ezüst óraláncz tüzoltóéremmel. A megtaláló 
kéretik azt a tulajdonosnak Wiltinger Károly ta
nító urnák kézbesíteni.

— Az a p ró p é n z  h l  Anya. Nincsen apró
pénz : forintos, ötös, tizes és ötvenes. A kinek 
pedig ezresei és százasai vannak, azok csak nagy 
fáradsággal válthatják fel pénzüket, hogy kisebb 
fizetéseket tel jelölhessenek. Legtöbb kis papírpénz 
volt eddig forgalomban, természetes, hogy arány
talanul nagy mennyiségben ömlöttek az egyesek, 
ötösök és tízesek részint pedig az osztrák magyar 
bankhoz vissza, mig ellenük uj jegyeket uem 
bo/tak forgalomba. Napról napra nő a zavar a 
nagyobb pénztáraknál, sőt olyan magánosok, kik
nek sürgős fizetnivalójuk van, készséggel űzetnek 
a papírra még ázsiót is, csakhogy nagy pénzükért 
apróbbat kapjanak. A koronára szóló bank-utal
ványok és államjegyek kibocsátásával meg fog 
8‘zünui ez a viszás helyzet, csak hogy erről még 
8/ó sincs, ellenkezőleg a mi uj arany-valutánkra 
oly óriási ázsió terhe nehezedik, hogy a már 
forgalomba került 20 koronás aranyokat fizetés
képen nem is lehet használni. Akinek ilyen arany 
pénze vau, az a szekrényben tartogatja emlék- és 
jutalomérmei között.

— H ire l i  X alA böl. Zalamegye közigazg. 
biv.otts. gyűlésén a légrád-bukoveczi török útvonal 
védmunkálatainak foganatosítása elrendeltetett.— 
Bethlen András földül, miniszter a balatonmelléki 
hoinoktelepeu 7 gondos, szorgalmas és uiunkaked-

velő telepe, közt 300 korona jnUlomdijut ontott 
7- yoii* czéljnből a budapesti nő-

o *" borászati tnlaőbb tanfolyam halliratói 
meg a d a t ta k  a baóacouy:, kaaztbelji, íonvódi 
.ŐJŐMepoket, — Adó is Hitték czimén a megye 

területen augiisztu. Iióbau 302,514 frt gyűlt be. 
— Dagonya-Tárnáét pu.ztán Hajdinyák István 
yeletlenaegbnl agyonlőtt- c-elédtár.át, Lippai Já- 
nőst. — Zala Egerszegen kisdedóvónóvé Szigelhy 
Elvira, el. isk. tani tónővé Tikk Mariska, Naqy- 
Kanxzsánelemi isk. tanítónővé Mautuano Annii, 
Mura- Viden pedig közs. tanitóvá Ríntes Menyhért 
választatott meg. _  Wlassits Gyula, a Csák
tornyái választó-kerület orsz. képviselője. Ischlben 
difteritisz.be esett s üdülés czéljából Balatou-Fü- 
redre meut. — Keszthelyen két uj iskola nyílt 
ueg ; egyik az irgalmas nénék zárdájában, polg. 
leányiskola két osztálylyal, a másik az alsó-fokú 
keresk. iskola első osztálya. — Szahola Imre za- 
la-egerszegi postatiszt agyonlőtte magát. — A 
keszthely-b.-füredi vonalon a balatoni gőzhajózást 
beszüntették. — Dráva-Sz.-Mihály muraközi köz
ségben 5 ház melléképületeivel s az összes ter
mény- és takarmánykészlettel leégett. — Hornig 
Károly veszprémi püspök e hó 26- és 27. napjain 
Sümegen bérmálni fog. |i\ Á.

. Ul**A« M föld központja felé. 
Björustjerna hírneves norvég tudós oly biztos ada
tok birtokába jutott, melyek Verne Gyula .Utazás 
a föld közepébe® czimU regényét valószínűvé te
szik, ha nem is végig, de legalább az izlandi 
Hekla nevű vulkán kráterébe való leszállást. Björu
stjerna a helyszínén tanulmányokat tett és arra a 
meglepő eredményre jutott, hogy legalább kétezer 
méternyire le lehet szállni a föld belsejébe; szá
mításainál egy pisztoly dörrenésének visszhangját 
vette alapul. Grossemaiin nevű szolgáját is rábírta 
már, hogy ez útjára kísérje el őt, mely összesen 
5 napot vesz igénybe Hegymászó botokkal, kötél
hágcsóval, villantó* lámpákkal és a szükséges tu
dományos eszközökkel indulnak útra a vulkán 
belsejébe. Élelmiszerül az 5 napra nem visznek 
egyebet mint kétszersültet és valódi Esterházy- 
cognacot, mint oly szert, mely egyaránt táplál és 
oltja a szomjúságot. A kráter nyílásánál egy 4000 
méter hosszú erős zsineg lesz egy könnyen mozgó 
hengeren felcsavarva, melynek egyik végit ma
gukkal viszik u mélybe s mely a merész utasokat 
vissza vezérli a ttizháuyókegy sötét kráteréből a 
föld felszínére.

nxA iii 1111I4lioz van mellékelve a 
Pesti Hírlap előfizetési felhívása; ajánljuk i. ol
vasóink szives figyelmébe!

Vegyes rövid hírek.
A megyéből. /I szombathely egy hm. r. k. 

tanító-egyesület folyó hó 14-én Szombathelyen évi 
közgyűlését tartotta meg. — Gróf Széchenyi Mik
lós jaáki apát ó méltósága, ki eddig a primási 
udvarban a levéltárosi tisztet töltötte be : mint ő 
eminencziájáuak, a bíboros berczegprimásnak egy
házi ügyekben előadója, titkári minőségben a fő
városba küldetett. — Kőszegen az odavaló zsidó 
hitközség szerény iinuepre készül. Nemsokára 500 
éve lesz unnak, hogy Kőszegen zsidók laknak. 
Zsigmoud király engedte meg Gara Miklósnak, 
hogy e határszéli városban zsidókat letelepíthes
sen- — Szept. t>-án ilorvátfalván Mayer Ferencz 
házboutás alkalmával a kidült fal által agyonuyo- 
mutott. — Tárcsán a fürdőévad végéig közel ezer 
fürdővendég fordult meg.

A liazAhól. Csáky Lóra gróf kisasszonyt, 
gróf Csáky Albiu vallás- és közoktatásügyi mi
niszter leányát, e napokban Szepes-Mindszenten 
eljegyezte dr. Uerteletidy László, kulturminiszteri 
iogüluiazö. — Csáktornyán és vidékén a m. héten 
megtartott hadgyakorlatok alkalmával a katona
ság által a mezőkön okozott károk becslés eljá
rása befejeztetvén, az összes kár 1746 frtbau ál
lapiitatott meg. Ebből 1736 frt az uradalomra, a 
többi a kis gazdákra esett. A kárt a katonaság 
nyomban kifizette. — A borossebesi hadgyakorlatok 
első uapján két huszár szerencsétlenül járt. Mind
kettő vágtatás közben lebukott a lováról. Az egyik 
agyrázkódást szenvedett, a másik több helyeu a 
lábát törte. A király, a mikor értesült a baleset
ről, az egyiknek magán pénztárából 100, a má
siknak 30 frlot ajándékozott. — Az orosz czár 
neveuapja alkalmából, nagyobbfajta zavargásokra 
készültek a belényesi oláhok a magyarok elleu. A 
zavargásoknak azonban elejét vette a Nagyvárad
ról idejekorán kivonult két század katonaság.

A kútfőidről. Uj - Kasztiliában (Spanyol- 
ország) óriási vihar és árvíz volt. — Lesseps Ká
rolyt, a Panama - botrány egyik bősét, Lesseps 
Ferdinánt fiát szabadon bocsájtották. — Odesszában 
erős földrengés volt, mely 13 mperczig tartott. A 
földreugést Jassyban is érezték, hol a lakosságban 
nagy pánikot okozott. A fölreugést reggel 6 óra
kor Bukarestben is érezték, de csak kis mértékben.

Irodalom.
— A „Képest Irodalom történet** kl- 

lenrzertik füzete. Az Athenueum kiadásában 
megjelenő s Beöthy Zsolt által szerkesztett képes 
magyar Irodalomtörténetből most kaptuk a k.leu-

czedik füzetei, mely a vallásos irodalom korával 
es az ezen korbeli magyar iskolázással foglalko
zik. bzechy Károlynak, a kolosvári egysem jeles 
tanarauak. a katholikus visszahatás koráról irt 
czikke e füzetben befejeződik s ezt követi a .Páz
mány Péter és köre® czimü fejezet, mely "nem 
kisebb embert dicsér szerzőjéül mint Fraknói 
yi most, aki kétségkívül leghivatottabb ezen iro- 
dalmilag oly kimagasló férfin jellemzésére és iro
dalmi hatásának tárgyalására. A czikkhez adott 
íllusztrácziók közt találjuk Pázmány Péter kitűnő 
arc/.képét, a Magyari István-féle polemikus munka 
czimlapját, a gráczi egyetem épületének, melyben 
Pázmány mint, tanár működött, korhű rajzát, a 
Kalauznak, a Prédikáczióknak és még három hí
res és ritka muukájának cziinlapjait hű hason
másokban, az ő nagyszombati palotáját s az esz
tergomi főtemplomot díszítő márványszobrának 
sikerüli képét. Az illusztráczióknak ezen gazdag
sága, mely különben a munka eddigi füzetein 
mindvégig tapasztalható, lehetetlen, hogy hatását 
eltévessze. — Felelevenedik előttünk a régi idők 
irodalmi élete és akár csak gazdag könyv- és 
képtár állana rendelkezésünkre, lépten-nyomon 
kisér bennünket az irodalmi kincsek kiapadha
tatlan gyűjteménye, mely magyarázza, élénkíti s 
ez által mintegy közelebb hozza a honi irodalom 
régi munkásait, kikuek a nemzet oly sokat kö
szönhet. A Pázmány-czikket követi a .Régi isko
lázás® czimü, Felméri Lajos kolosvári egyetemi 
tanár tollából eredő, szintén vonzólag megirt és 
érdekes illusztrácziókban bővelkedő czikk kezdete. 
A kilenczedik füzet 18 szövegképen kívül még 
két külön mellékletet is tartalmaz, az egyik Hol
tai krónikájának czimlapja, a másik Zay*Ferencz 
.Landorfeyrvár elveszése® czimü munkája kézira
tának első lapja kitüuő hasonmásban. Mindkét 
melléklet finom hollandi merített papíron van 
uyomatva.— Ismételten felhívjuk hazánk művelt
jeit ezen mű pártolására, mely dísze, tartalmi és 
alaki előkelő volta tekintetében felette áll min
den eféle külföldi vállalatnak. Az uj füzetből 
örömmel értesülünk, hogy a mü nem fog 18—20 
füzetre összeszorittatni, a mi csak a legfontosabb 
irodalmi korszakok mostoha tárgyalását jelentené, 
hanem 25 — 28, a tárgymutatókkal legfeljebb 30 
füzetből fog ál lan í, oly terjedelme lesz tehát, me
lyet kezdettől fogva helyesnek és szükségesnek 
ismertüuk fel. Az egyes füzetek (á 40 kr.) min
den könyvkereskedésben kaphatók. — Előfizetést 
10—10 füzetre 4 írttal elfogad szintén minden 
hazai könyvkereskedés és a kiadóhivatal (Athe- 
naeum köuyvkiadóhivatala Budapest, Fereucziek 
tere 3. sz.) — Jökai JMör regényeinek képes 
diszkiadása a 13. füzetig haladt előre. A Magyar 
Nábob már vége felé közeledik a már megjelent 
füzetekben, melyek fényes kivitelű aquarell-ké
pekben és szebbnél szebb szövegrajzokban eléggé 
bővelkednek. Csak a franczia irodalom dicseked
hetik egyes kiváló regényeinek ily fényes és elő
keld kiadásaival, a Nábob jelen diszkiadása ezek
kel is kiállja a versenyt. Mint értesülünk, Jókai 
e kiadáshoz külön előszót ir, melylyel ezt jubi
láns emlékké avatja. A füzetek egyeukint (á 40 
kr.) kaphatók és megrendelhetők minden könyv
kereskedéstől, valamint a kiadótól (Athenaenm 
könyvkiadóhivatala, Budapest, Ferencziek-tere 3.)

— Értékes házi könyvtárt létesíthet 
magának az. ki a .Képes Családi Lapok*-at reu- 
deseu járatja. Es pedig a ki csak 1 negyed évre 
és 20 kr. csomagolási dij beküldése mellett elő
fizet, az egy regényt, aki 40 kr. csomagolási dij 
beküldése mellett félévre előfizet, az már két re
gényt, aki pedig 80 kr. csomagolási dij beküldése 
mellett egész évre előfizet, az 4 regényt kap kü
lön jutalomkép ingyen és bérmentve díszes borí
tékba fűzve. Minthogy továbbá p.z ingyenes re
génymelléklet is minden évfolyamban még leg
alább 4 regényt tartalmaz ; ezekkel együtt min
den előfizető legalább 8 regénynek jut birtokába, 
nem is említve azt, hogy maga a főlap is még 
azoukivül legalább 4 kitüuő regényt közöl egy év 
alatt. A külön lenyomatit regények értéke egymaga 
8 frt, úgy, hogy a lap egész évre ingyenbe ma
rad. A .Képes Családi Lapok®-at az iróikar leg
jelesebbjei támogatják, 11. m. : Jókai Mór, Tolnai 
Lajos, Komócsy Jószef, Lanka Guszt., Ruduyánszky 
Gyula, Benilzky Bajza Lenke, Harmatb Luiza, 
Nagyvárady Mira. K. Beuiczky Irma, V. Gaál 
Karoliu stb. A .Képes Családi Lapok* tehát nem
csak a legjobb, haueiu a legjutányosabb illustrált 
szépirodalmi hetilap, melynek érdekes és változa
tos tartalmánál, és iráuyáuál fogva egy család
asztalról sem szabad hiányoznia. Előfizetési ára: 
egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 
50 kr. Mutatványszámokat ingyen küld a kiadó- 
hivatal mindazoknak, kik levelező-lap utján hozzá 
forduluak. Kiadóhivatal : Budapest, Nagy-Koroua 
utcza 20. szára.

— A Pesti Hírlap mint rendesen, az idén 
is rendkívüli kedvezményt nyújt előfizetőinek. Még 
azok is, a kik csak most az év utolsó negyedére 
fizetnek elő, teljesen díjtalanul és bérmentve kap
ják karácsonyi ajándékul a .Pesti Hírlap* nagy 
képes naptárát az 1894-ik esztendőre. Moudaui 
sem kell, hogy ez a naptár felülmúl minden más 
karácsonyi mellékletet, mert egész éven át hasz-



nát veszi az előfizető, nemcsak addig, mig ki nem 
olvasta. S aztán a leggazdagabb és érdekesebb 
szépirodalmi tartalom mellett — Jókai Mór, Mik
száth Kálmán, Muray Károly, Bársony István, 
Borostyám Nándor, Kenedi Géza, Kada Elek, 
Kozma Andor, Kóbor Tamás stb. stb. dolgozatai
val — igen hasznos tájékoztató közlemények is 
foglaltatnak e naptárban (czimtár, fővárosi ut- 
rautató. ügyvédek, orvosok lakjegyzéke, vásárok 
stb., nagy vasúti térképpel.) Egész sereg kép tar
kítja a szöveget, köztük jeles hazafiak 8 a legüu- 
nepeltebb művésznők arczképei. Ha tudjrk, hogy 
emellett maga a „Festi Hírlap* a leggbzdagabb 
tartalmú, élénken szerkesztett lap, jó tározókkal, 
jól megválasztott regényekkel, sok mulattató köz
leménynyel, — csakugyan melegen kell ajáulauunk 
a t. olvasóközönség figyelmébe, mint oly újságot, 
mely ma a lapok közt elsó helyen áll, legbővebb 
tartalmú s igy az előfizetési árát (negyed évre 3 
frt 50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr.) valóban leg
jobban megéri. Egyébként aki a kiadóhivatalhoz 
fordul (Budapest V. nádor-utcza 7. sz.) egy hétig 
mutatványszámot kaphat, teljesen díjtalanul és 
minden kötelezettség nélkül.

— Magyarország városai. Minden modern nemzeti 
politika arra törekszik, hogy az ország kultúrájának, ipa
rának, keieskedelmének necsak egy központja legyen, ha
nem a főváros mellett az ország nagyobb városai teremt
senek czeutrumot, amelyben elet pezsegjen, amely irányt 
szabjon egész környékének. Magyarország városai dicsére
t e  buzgalommal versenyeznek, hogy társadalmi vagy po- 
lic kai ulou egy arányban fejlődjenek a fővárossal, hogy a 
megyék fővárosai a 3zó legigazabb értelmében fővárosok 
legyenek, amelyek magukba gyűjtik az erőt, a képességet, 
a talentumot, a megye erkölcsi és anyagi tőkéjét. Különö
sen fontos ez a jelenség most, a mikor a magyar nemzet 
a honfoglalás ezredik évfordulóját, a milleniumot készül 
megünnepelni. A városok mutatják majd az ország igazi 
k -pét, fejlődésük lesz a mi euerzsiánk fényes bizonyítéka. 
]).; vájjon ki ellenőrizheti a városok polgárainak lázas, 
de zajtalan munkáját, hogyan ismerheti ineg Budapest, az 
ország szive a keletkező apró fővárosok képét, mi ismer
teti meg a városokat egymással, hogy jőtókouy — eleven 
.iramlat lüktessen mindenütt, a hol munkás kezek dolgoz
nak a jövő demokratikus Magyarország megteremtésén ? 
A Pesti Napló vállalkozott arra a nehéz, de szép feladatra, 
hogy az ország városait a magyar közönségnek bemutassa. 
Időközönként egy-egy magyar város kimerítő monográfiá
ját közli, nem annyira a város történetét Írva le, mint 
inkább jelenlegi képét, eleven, szemléltető formában, hogy 
a monográfia egyszersmind kellemes olvasmány is legyen. 
Bemutatja a városok kulturális intézményeit, egyesületeit, 
hatóságait, iparát, kereskedelmét, irodalmát, embereit és 
társadalmát, egy szóval értékét és szerepét az ország éle
tében. De kiterjednek a Pesti Napló monográfiái azokra 
a kívánalmakra is, a melyeket egy-egy város polgársága 
érez s felhívja a városok érdekeinek megvédésére, jogos 
követelményeinek kielégítésére, pártfogásukra és támoga
tásukra a kormány figyelmét. A közönség nagy szimpá
tiával kiséri a Pesti Napló vállalalát s figyelmével, érdek
lődésével munkájában elő is segíti. Talán még soha egy 
magyar újságot se támogatott a közönség olyan feltűnő 
módon, mint a Pesti Naplót, amióta formát cserélve, tar
talmával és szellemével a magyar sajtót dominálja. Ezt 
az érdeklődést és támogatást megérdemelni lesz ezután is 
fúczélja a Pesti Naplónak.— Felhívjuk olvasóinkat lapuuk 
mai számában közzétett hirdetésére.
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H I R D E T É S E K .

Nyilttér.
Egész selyem mintázott Foulardok*^'^
különböző fajban), méterenként 85 krtól 3 frt 65 krig 
— valamint fekete, fehér és színes selyemszöveteket 4l 
krtól 11 frt 65 krig szállít — sima, koczkás, csikós, 
virágos, damaszolt minőségben (mintegy 240 féle disposi- 
tió és 2000 különböző szin és árnyalatban) szállít posta- 
bér- és vámmentesen Heinieberg Ó. (cs és kir. udvari 
szállító) selyeingyárn Zürichben. Minták postafordulóval 
küldetnek. Svájciba czimzett levelekre 10 kros és levelező
lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 2

' á r i a c z e l l i
■ Gyomorcseppek

nagyszerűen ha tnak  gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és álló- 
lánosan Ismeretes házi és nep 'zer.

om orbeteit'eg tünetei: étvágytalanság, gyomorgyengtseg.
....................  i felböflögés, hasmenés, gyomo-

!ás. sárgaság, undor és hányás.

A gyomo . . . ___  ..
bútös lehelet, teltujtság. savanyu _____ . . . .
régés, telesleges nyálkaklválasztás, sárgaság. 
gyomorgOrcs. szűkülés.

Hathatós $ns tm ek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben
.......  ................ ......... azott. gyomortulterhelésnél ételekkel és
italokkal, giliszták, májbajok és hSmorrholdáknál.

Em lített bajoknál a Haríaete/n gyouiorcsritiirk
évek óta k itűnőknek bizonyultak, a  m it száz m eg száz 

— bizonyítvány ta n ú s ít  E gy  kis üveg ára
használati u tasítással együtt 40 kr., nagy

S á ,a  7 kr.Magyarországi főraktár:
T ő r ö k  J o z n e f  gy ó g y szertá ra  

B u d a p e s t. K irály utcza 12 sz.
A védjegyet és a láírást tüzetesen tessék 

m egtekinteni)! Csak oly cseppeket tessék 
elfogadni, m elyeknek bu rkolatára  zöld 
lag van ragasztva a készítő aláírásával <<' 
Brady) és ezen szavakkal: „V alódiságát l.i- 
zonyitom “.

/  S)Z~7T7i t  W o i 'la e te H / gyom orca tw tek  va
lodian kaphatók.

Muraszombatban B ö l c s  Béla 
gyógyszertárában.

Rivldltett levél- vagy sürgdnyczln :

O A Z D  A 3 A O I  G E P O Y A K  B U D A P E S T .

E L S °  M A G Y A R

GAZDASÁGI GÉPGYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSULAT
BUDAPESTEN.

G y á rte le p : K ülső v ácz i-ú t 7. szám.

*

Minden gazda, aki a legelőnyösebb 
sz -rkezetü vetőgépek  beszerzése iránt 
érdeklődik, kimeritö felvilágosítást nyer
het gyárunk igazgatóságánál.

Terjedelmes Árjegyzékekkel a gazdaság 
összes ágazatában szükséglendö gépezetekről 

díjmentesen szolgálunk,

Előfizetési felhívás! a PESTI NAPLÓ
naponkint kétszer m egjelenő p o lit ik a i napilapra.

A Pesti Napló Migyarországon a legolcsóbb, legtartalraisabb ét legszebben kiállított napilap, meg
jelenik mindennap reggel legalább 16—24 oldal és délután 4—8 oldalnyi terjedelemben, fölvágva és lap

jai egymásba ragasztva.
A Pesti Napló főszerkesztője és kiadótulajdonosa: if j. Á b rán y i Kornél.

Felelős szerkesztője: Barna Izidor.
A Pesti Napló szerkesztősége maga köré gyűj

tötte az ország legjelesebb újságíróit.
A Pesti Napló bel- és külföldi tudósításai fris

sek, eredetiek s a legmegbízhatóbb fonásokból ered
nek. Ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági rovatát 
kitűnő szakírók szerkesztik. Bel- és külföldi tőzsde- 
rovatai mindig a legpontosabbak és a legmegbíz
hatóbbak.

A Pesti Napló nagy gondot fordít szépirodalmi 
rovatára, hol miudig a legkiválóbb Írók neveivel 
találkozik az olvasó.

Regénye és tárczái élénkek és érdekes olvas
mányt uyujtanak.

A Pesti Napló minden vasárnap „A gyermek- 
szobából* czirnü rovatában Móka bácsi kedvelt me
séit közli a gyermekek részére.

A Pesti Napló legközelebb egy rendkívül érdekes regény közlését kezdi meg. 
A Pesti Napló minden hónapban 2 városnak monográfiáját közli, mely örökös 
irodalmi becscsel bir és az előfizetők, akik ezeket összegyűjtik, azok Magyaror
szág városainak hű történetét birják.

E l ő f i z e t é s t !  f e l t é t e l e k :
A l'esti Napló reggeli kiadásának, mely az előző napou beérkezett összes hiieket magában foglalja, 

tehát a teljes Pesti Napló-nak előfizetési ára Budapesten és a vidéken korán és pontosan a házhoz juttat \a
az esti lap küldése nélkül: ! esti és reggeli lap együtt, egyszerre küldve a vidékre :

Egész évre 14 frt. | Negyedévre 3 frt 50 kr. Egész évre 18 frt. | Negyedévre 4 frt 50 kr.
Fél évre . 7 frt. | Egy hóra 1 frt 20 kr. jj Fél évre . 9 frt. | Egy hóra 1 frt 60 kr.
Naponkint k é tsz e r , reggeli s esti kiadásban kUlönkülön házhoz vagy postán küldve:

Budapesten: |) Vidéken:
Egész évre 18  frt. | Negyedévre 4 frt 50 kr. Egész évre 20 frt | Negyedévre 5 frt — kr.
Fél évre . 9 frt. | Egy hóra 1 frt 60 kr. || Fél évre . 10 frt. J Egy hóra 1 frt 70 kr.

A Pesti Napló esti lapjára külön is elfogad előfizetéseket, úgy hogyha valaki más újságot járat és 
a megszokott újságtól megválni nem akar, az előfizethet a Pesti Napló esti lapjára 2 frt 30 krraJ

Budapest, Ferenc* iek-tere 
Bazár-épület.A Pesti Napló kiadóhivatala

Mayer E Fiai
gazdasági gépgyár, vas- és fémöiitöde

SX O J1 B  |  T 1 I K I .Y K t f
ajánlja a jelenkor legújabb s legjobb, cs. és kir 
szabadalmazott, egyedül eredeti

,,N ew -H u n ga ria -D rill"
sorvető-gépet, 4000 darabon felül forgalomban.— 
Szórvavetö-gépeket, szecskavágó, répavágó, 
cs. és kir. szabadalmazott

„Non p lu s  u ltra 11 és „ D u p le x -d a r á ló 14
csöves tengeri daráló és 
tengeri morzsoló gépeket 
kézi-, járgány- és gőzhaj
tású. — Szakrendszerű 
acxél-ekéket, cs kir >zab 
ti és 3 borozdás ekéket,
10,000 drhou télül forga 
lomban; különféle földiái- 
velő gépeket s eszközöket 
Cséplőgépek, olaj kész! tő 
gépek, borsajtók stb '

Minden a legkitűnőbb
kivitelben, jótáll ás és előnyös feltételek mellett. — Ajánljuk továbbá újonnan, a kornak megfelelően, legczélszecübbeo

b“r'“dí,'u nagy vas- és fém-öntödénket,
öntvényeket késziiUttk saját vagy idegen rniuták után.

C l i a l i l o n  é s  g é p f o r m á z á s !
— ■ ■ 60 elsőrendű kitüntetés ! -

Turbinák, malomberendezések magas őrléshez, gőzgépek stb.
K í v á n a t r a  k é p e s  á r j e g y z é k k e l  b é r  m e n t v e  s i n g y e n  s z o l g á l u n k .

Muraszombatban Meixncr Mátyás vaskereskedőnél van bizományi raktárunk.

Nyomatott (iriinbaum Márk gyorssajtóján Muraszombatban.
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