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— Lapunk inai száma miután 
kiadónk Gondos Márk .Budapesten idő
zik, csak félivnyi terjedelemben jelen
hetett meg. Hogy azonban t. olvasóin
kat az elmaradottakért kárpótoljuk, 
jövő számunk bővitett alakban fog 
megjelenni.

Muraszombat ünuepe ,
Vármegyénk régebben Tótságnak üevezett 

vidéke ős időktől kezdve vetélkedett a leg- 
magyarabb vidékekkel a magyar hazához 
való őszinte ragaszkodásban. De soha ezt a 
ragaszkodást fényesebben nem demonstrálta, 
mint a múlt vasárnapon, miuor a járás fej
lődő a hovatovább nyelvben is tiszta ma
gyarrá ál hasonuló központjában Muraszombat
ban a magyar állam ezeréves fennállásának 
ünnepét ünnepelte.

Az ufczákon kora reggeltől késő estig 
hemzsegő népcsoportok, az impozáns felvo
nulás, a magyar trikolorok zászlóerdeje, a 
hazak lobogó és virágdísze, a zene harsogása, 
majd este a laklyak lobogó lángjai, a fény
ben úszó u’czák mind ezt a ragaszkodást, ezt 
a lelkes hazaszeretetei hirdették.

De ne áradozzunk, registráljuk egyszerűen 
a lefolyt magasztos ünnep részleteit.

1. A  Jelvonulás.

Már kora reggel mozsarak dörgése, kür
tök riadása jelezte az ünnepet. Az épületek 
legnagyobb része lobogó-, virág- és szőnyeg- 
díszben pompázott. Az ablakokban virágok 
és koszorúk között a honalapító Árpád, 
másutt Hungária allegorikus képei, másutt 
a király és királyné arczképei tűntek fel. 
Harsonák jelezték a különböző irányból a

vidékről jövő tűzoltó csapatok érkezését. A 
L ndva-utcza és a sétatér sarkán széles nem- 
zetiszinű-vállszalagos rendezők dr. Czipott 
Zoltán elnökkel élükön, s a helybeli tűzoltó
ság tisztjei Meixuer Mátyás főpirancsnok ve
zetése alatt szervezték össze a menetet. Jö t
tek — a kir járásbíróság kivételével a közhi
vatalok, szolgabiróság, adóhivatal, közjegyző- 
ség, csendőrség stb tagjai, az ügyvédi kar, az 
iskolák növendékei, az ipartestület, a polgár
ság. 9 órakor a helybeli öuk tűzoltó testület 
gyönyörű lobogójának elől vitele s a zene 
hangjai mellett megindult a menet mely a 
tűzoltók diszcsapataival a számtalan sok nem
zeti lobógóval tark itra  valóban gyönyörű lát
ványt nyújtott. A plebáuia templomhoz érve 
elhalgatott a zene s a közönség elözönlötte 
a templom előtti teret, mert a menetből a 
templomba alig ju thato tt be valaki, tele 
tömve volt az már néppel. Az ünnepi misét 
Gáspár Ferencz plébános celebrálta, a kóruson 
vegyes kar adott elő magyar mise énekeket 
Iste»‘i tisztelet után az ünnep emlékére Ár
pád térnek keresztelt főtérre vonult a me
net, hol már nagy számú közönség gyüleke
zett össze.

11. A z Árpád-téren.

Dr. Gzipott Zoltán a közönség éljenzése 
között fellépett a fenyőágakkal, virágokkal és 
nemzetiszin szövettel beborított emelvényre 
s általános figyelem között lelkes és magvas 
szép beszédben fejtette ki a nap jelentősé
gét, vázolta a magyar nemzet történetének 
epochalis eseményeit s buzdított a haza, a 
király és ezeréves alkotmányunk szere lté re . 
Zugó éljenzés volt a közönség felelete a le l
kes szavakra. Majd elénekeltük a hymnuszt 
8 a szózatot. Ift éreztük ama félreértés okozta

hiányf, hogy dalegyletünk nem kapta meg 
az őt megillető szerepet az üunepség kere
tében. Vezető kórus hiányában nem volt meg 
a különben lelkes énekben a kellő összhang. 
Az ének után a rendező-bizottság elnöke 
ujbál fellépett az emelvényve s dörgő éljen
zéstől kisérve hirdette ki, hogy gróf Széchenyi 
Tivadar kerületünk országos képviselője a 
nap emlékére 660 frtot küldött be a rende
zőségnek, hogy abból a kerület 33 iskolájá
nak mindegyikében 2 0 -  20 frt. jutalomdij 
oaztasék ki a magyar nyelvben legtöbb elő
menetelt tett tanulók között.

111 A  népiinnep.
Eddig az időjárás eléggé kedvezett ün

nepünknek. Dél tájban azonban komor felhők 
vonultak fel az égboltozatra s nem sokára 
rá megeredt az eső, visszavonulásra kénysze
rítve csakhamar a sétatéren helyet foglalt 
vendéglősöket, s egyéb szórakoztatókat. A 
millenáris bazár a korona vendéglő folyosó
jára a közönség pedig a vendéglők szobáiba 
szorult be. Volt is ott á ztá l szorongás, 
olyan hogy mozdulni is alig lehetett. A ko
ronában Horváth Jancsi czigányai, a Fliszár- 
féle vendéglőben pjdig a trombita haugjai 
mellett mulatott a ki befért.

IV . A  kivilágítás.
Alig kezdett az esti szürkület leszállói, 

már városzerte kigyuladtak a többé kevósbbé 
gazdagon dekorált ablakokban a lángok. A 
legelső urilaktól a legutolsó kunyhóig, a leg- 
félreesőbb utczáig ki volt világítva minden 
ablak.

A Leódra utcza végén szervezkedett k 
fáklyás menet a zenekarral élén 200 fáklyá
val esti fél 9 órakor irdult meg. A fáklyá
sokat több száz főre menő embertömeg kö-

Ünnepi hangulatok.
„Est modus in rebus • Érteni kell az ünnep

léshez is, meg az ünneprendezéihez is. fis a mi 
városkánk megmutatta, hogy mindkettőhöz egy
aránt jól ért. Vannak tehetségeink, a kik felfogva 
az alkalom egyedüliségét, mindent megtettek, a 
mi csak ily szerény vidéki helyen lehetséges, és 
van lelkesedő népünk, mely ugy<iuc<ak kivette a 
részt az örömben, ujjongásbán. Áldozatai majdnem 
túlhaladták erejét s a látvány, melyet a kivilágí
tás és fáklyászene nyújtott, valóban elragadó 
volt. Nem tehetünk ömehasonlitást Muraszombat 
és más. hasonló jelentőségű városok ünnepségei 
közt, mert ez utóbbi lkat csak a lokálpatriotizmus 
szemüvegén át látó, tehát elfogult hírlapi tudósí
tók közleményeiből ismerjük, melyekbe mindig ve
gyül egy-egy részlet költemény is Megbocsátható 
dolog, mert épen a lelkeeilltség az örömmámor 
kifolyása. — Most olvashatjuk büszke, szép Bu
dapestünk nagy ünnepének leírását, oly ünnepét, 
a melynél csodásabbat még a csodák világába élő 
tündéink is csak álmukba láthattak fis ez a me
sével határos valóság nem kelt bennünk irigysé
get Diszkók vagyunk reá de büszkék a mi kis 
ünnepünkre is. Ott azt az ország együttérzésben 
nyilvánuló erkölcsi nagyság és eró fenségessé, itt 
•ezt. a különben széttagolt és elég szomou állapot
ban sínylődő kis társadalom képének gyors meg
változása, hiiteleo kedélyessé, össsetaitozóva ala

kulása feledhetetlen, kedves emlékezetűvé tette
Mintha lidércz nyomásból ébredt volna fel 

az ember, szemeit dörzsölve csodálkozott már a 
délelőtti diszmenetnél régi félreértések elsimulásán, 
rendesen komor arczok felvidulásán, régi ellensé
gek barátkozásán, Vajha megértenék a béke és 
szeretet szivdobogását s tanulnánk ez ünnepnap 
önkéntelen tanulságaiból! Vajha tovább terjednének 
annak hatásai és vajha társadalmunk köznapi képe 
csak távolról is hasonlóját mutatná eme kivétel
nek ! Pedig nem ábránd, nem egy utópiában éló 
bölcs másokért dobogó szivének, őimagát feláldozó 
lelkének hangulata az a kívánság, hogy igyekez
zünk elzárkózott létünk szürke óráit közöl erővel 
kellemesekké változtatni Igen könyen elérhető 
dolog ez, nem kell hozzá anyagi áldjzat, de még 
csak megalázkodás sem. A raeghasonlásnak csak 
kicsinyes okai vannak. Az egyéni természetek kü- 
lönbözósége nem élég ahhoz, hogy chinai falat 
emeljen az emberek között Az önzés nagy hiba, 
de az önző ember lehet azért kedélyes ás használható 
tagja a társadalomnak Utó végre a vidéki félsz eg- 
séget annyira vinni, hogy bármely faluban is több 
gyönyört találjon a műveltsége által kiváló osz
tály, mint minálunk, nem szabad. Az elidegenedés, 
a különválás oka csakis egyesek példájának után
zásában van; a többiek tesznek szokásszerüen, 
önkéntelenül, „sans savoir pourquoi."

A társadalmi műveltség és finomlág csak & 
nagyvilág oskolájában s '.erezhető meg, az iga/. ; 
de fentartásához elég az álLndó, rendszeres érint
kezés müveit emberekkel finnek feltételeit meg
teremtőül minden kisváros lürtlligeacziájáiuk első

és elengedhetetlen kötelessége. Van kaszinónk 
kettő is! felelik rá azok, kik a jelenlegi állapot to
vább folytatásához ragaszkodnak, szép dolog ez 
is, de talán nem egy kedélynek húrját rezegtetem 
meg, mikor konstatálom, hogy a kaszinói élet 
mig egyrészt csak télre való, másrészt érzünk 
még valami ürességet, a mi fáj, a mi bánt. Nyári 
estéken egy-egy házaspárt látunk sétálni a szél
rózsa minden irányában, mig sétatérünk üresen 
búslakodik, nem tölthetvén be hivatását Talán az 
ágyúgolyó nagyságú kavicsozás az oka ennek ? 
Más boldog városkák mindennapi korzóia, b a ri
tok, bárátnók megszokott találkozó helye miért 
nincsen nálunk ? Mintha jó barátok is hiányozná
nak ? Hol nemesedjék hát ifjaink kedélye hol 
épülnének a társalgás nemes gyönyöreinek ismere
tében ? Családi összejövetelekben! Oly sokan va
gyunk hát müveit emberek, hogy csak nagy ne
hézséggel egyes ünnepségekre volnánk valahogyan 
összehozhatok ?

Sokan talán átlátják a helyzet ferdeségát, de 
sebzett önérzettel vonulnak félre. Ám nem akar
juk feszegetni a belső élet kényes kérdéseit, csak 
azt állítjuk erős meggyőződéssel, hogy mindent 
kiegyenlíthet a szelíd, jóakarat, mely a magyar
nak természete.

Lám. ha a máshol szerzett magasabb társa
dalmi műveltség ápolására eddig is törekedtünk 
volna nem történik meg az a bántó mellőzés sem, 
& melyben oly valakit réizeútettünk a ki a hazára 
nézve a múltban kifejtett foatoi érdemeinél és ki
való állásánál fogva még is csak érdemelt volua 
némi figyelmet, ka elfogulatlanul gondolkozunk'



vette, riadó éljennel üdvözölve minden a 
szokottnál fényesebben világított épületet.

A Lendva u'czéban Minisek Gáspár háza, 
a fő-utcza elején Poszt! János háza tűnt fel 
különösen, mely ragyogóan volt világítva vál
takozó szinü gelatin lampionokkal, minden 
egyes ablakban 13 kfllünbözó szinü és alakú 
láng égett, dr. Czipott Zoltán házánál mi
dón a menet odaért, vörös görögtüz lobbant 
fel tflzfénybe vonva az egész menetet. Az 
ablakokban levő szines lampionok világiló 
betűi pedig a szózat eltő sorát ragyogták ki 
.Hazádnak rendületnfll légy hive ó magyar" 
Faschinger Viktor ablakaiban transparensek 
voltak melyek Hungária Árpád és a magyar 
azt. korona körvonalait mutatták.

Fényesen volt díszítve az Ascher B. 
és fia czég épülete melynek számos ablaka 
transparentekkel szines lámpákkal ragyogott. 
Szépen volt kivilágítva az állami iskola is. 
Bölcs Béla gyógyszerész nemzeti szinü gfl- 
rögtüzfénynyel fogadta a menetet, gyönyörű 
volt még dr. Prugberger Vincze lakása üveg
festményhez hasonlító nemzeti szinü traus- 
parenteivel.

A Templom utczában Pintér Géza és 
Neumann Adolf házai kötötték !e különösei! 
a figyelmet, Török Ernő közjegyző lakása 
előtt vakító fényben maguesium-faklya lobo
gott. majd a mező és közép utczákba for
dult a menet hol Saáry József ab'akai kel
tettek leginkább feltűnést.

A menet végeztével az Árpád-tér sar
kán gulyába hányták az égő fáklyákat, 
hatalmas máglyát alkotva belőlük mely égett 
lobogott, melette pedig a zene hangzott a 
csendesülni kezdő északába: Isten áldd meg 
a magyart!

Szrp napja volt ez Muraszombatnak.

Helyi és vidéki hirek.
— FőlapAiim ik h vend liázlsun Rei-

szig Ede főispán ur ó méltósága múlt héten Bu
dapesten időzvén, meglátogatta a vend házat, ott 
a ház őrével huzamosabban bészélgetett s azt 
meg is ajándékozta.

— A miira«z<»ml»atl ö n i e i  lako lák-
bán tegnap, junius 13-án voltak az évzáró vizs
gálatok. délután pedig közős kirándulást rendez
tek a plébánia ligetbe.

— Vend gyerm ekek öröme. Nagy 
az öröm a muraszombati járási elemi iskolák 
növendékei között, most miről eddig csak 
álmodoztak, valóra vált; megláthatják a ki
állítást s hazánk szép fővárosát. A .Magya
rosiló és Közmivelódési Szakosztály* folya
modására a magyarnyelvi bizottság 250 irtot 
szavazott meg ügy buzgó alispánunk ajánlata 
s meleg pártolása folytán járásunk magyarul 
jól tudó-vend gyermekeinek a kiállítás meg
tekintésére. Kedvesebb mii len urni ajáudékof 
bizonyára nem kaphattak volna. Hálás kö
szönet érte a magyarnyelvi bizottságnak, éléu 
alispán ur őnagyságával.

— Y lzbefulyt gyerm ek  Horváth József 
2 éves gyermek Orfaluban a ház körül levő tócs- 
kába fuladt. A gyermek gondtalan gondozói ellen 
vizsgalatot megindították.

T ű z e se te k . Urdombon Jakisa János

De gondoskodtunk volna módról is, hogy az 
értelm iség találkozása által külön is kifejezést 
adjon örömének és hazafiasságának Nem az evés 
és ivás prózai ténye, hanem a bankét üDnepi 
jellege, a hatóságok és az úri osztály együttes 
részvéte nagyban hozzájárult volna a szép nap 
hatásához

Nagy mulasztás volt a hatóságok külön meg
hívásának mellőzése is, mert, úgy hisszük, egye
dül ez okozta, hogy nem jelentek meg testületileg 
az ünnepi misén, bol különben hely sem volt 
számára és hogy a íószolgabiróság, az adóhivatal 
és állami tanintézetek kivételével kivilágítás nél
kül maradtak középületeink; a járásbiróság. a r. 
kath .skola plébánia és templom különös sötét
ségükkel tündököllek

Az a kapcsolat, melyben t Szerkesztő bará
tom a dalárdával áll, nem engedi meg, hogy az 
ünn»pélynek zenei részivel is bővebben foglal- 
kozam ®

De hagyjuk csak a napfoltokat. Fényes, vilá
gító volt azért szép ünnepnapunk és élni fog so
káig ifjúnak, öregnek emlékébe.

háza égett el, mely azonban 550 írtra biztosítva 
volt, mivel szemben a tényleges kár csak 350 frt 
Vas nyiresen pedig f hó 6 án Persa István színje 
gyuladt ki. melytől leégett a pajta és a lakóház 
is. A kár itt 6('o frt, melyből 550 frt volt biz
tosítva.

— KnöIívő . Keresztury Kálmán mártonhelyi 
körjegyző f. hó 11 én tartotta esküvőjét Iloffmann 
Ferencz mártomhelyi vendéglős leányával Emíliával

—  V ö r ö *  J A n » «  muraszombati kir járás 
bírósági hivatalszolgát I. osztályú hivatalszolgává 
léptette elő a szombathelyi kir. tői vényszék elnöke

— Adomány a p o lgári isk o lá ra . Roz- 
gonyi Antal kerkafói lakós a muraszombati polgári 
iskola építési alapra 5 irtot ajándékozott. Fogadja 
érte a végrehajtó bizottság köszönetét.

— K edvezm énye* jegyek  a k iá l l í 
tásra. A magyar királvi államvasutak a kiállítás 
alkalmából a VlII-tól XlV-ik vonalszakaszba eső 
összes állomásai személypénztárainál, úgy a vá
rosi menetjegy-irodákban rendkívül kedvezményes 
áru menettérti 14 napig érvényes .Millennium* 
jegyfüzeteket árusít. Ezen jegyfüzetek tartalma a 
XIV. vonolszakaszban: 1. egy személyvonatra ér
vényes menettérti úti jegy-, 2. egy kiállítási- 8 
egy „ós-Budavári* belépő jegy. 4 egv ebéd szel
vény. mely a kiállítás, nemkülönben Ős Budavára 
területén, valamint a főváros legtöbb és első 
rangú vendéglőjében készpénz fizetés helyeit elfő 
gadtatik A mennyiben ezen ebéd szelvény bármi 
okból igénybe nem vétetik, a II oszt. B. szelvény 
90 krért. a III ősz C szelvény pedig 70 krért. 
— úgy a ki ndulási állomás valamint Budapesten 
Gizella tér 4. sz a központi pénztárnál — vissza 
váltatnak 5 egy lO'o koronáról szóló baleset el
lenni biztositó bárcza, 6 ) egy díszes fővárosi Út
mutató. Ezeken kívül meg egy-egy utalvány van 
benne, melynek ellenben a .Feszty fele körkép* 
Munkácsy festménye ,Ecce Homo*, .Párizsi mu
lató*, Godárk fele Cjpt'f*, Állatkert*, Oculoskop*, 
stb látványosssgok tetemesen mérsékelt áru be
lépti dij mellett megtekinthetők Ily jegyfüzetek 
árai a kővetkezők:

Menettérti jegyíüzet ara
Vonalszakasz ebéd szelvény

nélkül mellett | nélkül mellett
Budapestről II osztály | III. osztály 

frt kr | frt kr | frt kr 1 frt kr.
vm. 9 - 20 7 10 4 - — 4 - 70
IX 7 20 8 - 10 4 50 5 -20
X 7 ■70 8 60 5 5 -70
XI. 8 - 20 9 - 10 5 - 50 6 -20
XII. 9 30 10- 20 6 - 6 - 70

XIII1 10• 80 11- 20 6 - 50 7 -20
XIV. 11 -80 12 7) 8 - — 8 - 70

Gyorsvonatnál a rendes különbözet utánfizetendő, 
miről az állomási pénztáraknál pótjegy váltandó

Vegyes hírek.
.4 i u e g j é l i ö l .

— K ir á l y i  k i t ü n t e t é s .  D r. E UIinniiii S bőt. 
a szombathelyi főgyinina/.iu n igazgató iét a király 
a Ferencz József rend lovagkeresztjevel tün te tte  ki.

— Uj v a s ú t  a  m e g y é b e n  l,indh--im é« tárán 
bécsi czég engedélyt nyert Kőszegről Edlitzig 
(Ausztria) vezetendő vasút vonalra.

— K ö r m e n d e n  f. hó 14-én Unm-plik meg a 
m illenniumét körülbelől hasonló program m al miut 
mi i tt  M uraszombatban ünnepeltük

— A  k ö r m e n d - n é m e t v j v á r i  v a s ú t  építési m un
k álata ira  Frem id Henrik és lia buJap-i ti czég 
vállalkozott- Az építést legközelebb megkezdik.

4  b ú z á b ó l .

— A z  e z re d é v e s  ü n n e p  c s ú c s p o n t ja  a junius 
8-án  Budapesten rendezett ünnepélyek voltak. 
Soha nem láto tt kápraza o* f-Miynyel folyt le a ne
vezetes államjogi Iliin* p, a m e ly e t a törvénybo-ás 
és a kormány M agyarors/.ag ezeréves G unallásá- 
nak juhflium a gyanánt junius 8-ra. ő felsége I 
Ferencz József király megkoronázásának évfordu'ó 
napjára rendelt. Ors/.ágnagyok megyék éo városok 
ragyogó bandér untokkal vonultak fel n királyi 
VHrlak udvarán a királyi pár és a királyi c-alad 
elő tt, a szent koronát ünnepi meu tbeu vitték at 
M átyás király templomából az uj o szag házba, 
a  főrendiház és képviselőim/, együttes ülést ta ito tt 
a sz»nt korona és a lóheic/.eg* k s főheic egnők 
jelen létében az uj or./.ágház kupola-term ében, 
melyen kibírd tték a m illentrum  emlékére alko
to tt törvényt, melyet később l óbe vesva az or- 
szágbáz falaira illeszte lek , majd ur. Országgyűlés 
miud a két hazának tagjai m ulattak be bódulata* 
ká t a királynak, hol S/.iIágyi D-xtőn k a képvi
selő-ház elnökének hódoló beszédére a király 
rendkívül meleg hangon válaszban bizto-ito lta a 
m agyar nem zetet atyai azt M éterü l, — u király 
ezavaiuzk elhangzása u tán  luegdördültek a  GeU

1 érthegy ágyúi. Magyarorrzag minden ereje é* 
azépsége vonult fel a napon a fővárosban «a UaKy 
látványt közel fél millió ember szemlélte az. 
ni ért föl dny i bosszú útvonalon. A merre a történ „jjj 
fényben é« pazar gazdaságban ragyogó menet át- 
vonult, minden rn l /> utoljáéig telve volt H|„b„. 
r-kl.el Viliat os élj-nzés fogadta az u Ivari tlv-g., 
hintóbán ragyogó szent koronát, a,, nr-zg f„h-r 
lobogóját, a hercz-gprimis gyönyörű d szt.igatat 
és bandériumát, a varu.e ;yek *>* varrók b M,dé. 
riumai közül a kiválóbbakat, különösen fnltQnt 
F. hér vármegye bandériuma hófehér lovaival és 
hófehérbe öltözöti kék szegély ly el díszített |0TH. 
saival, hatást keltettek. Vas varmegyénk Jiái czé- 
los fegyverzetül lovasai is. Az óriási közönség iUa. 
gatarkasa öntudatos volt és lelkes, rendzavarás 
egyáltalán nem volt, a reudet maga a polgárság 
tartotta fenn. Hosszú időkre emlékezetes marad 
a magyar nemzet előtt ez a fényes nap melyük 
ragyogásában egy újabb ezredév termékenységé
nek magvait h;ntetta el a király és a nemzet 
egyező szeretető.

— Zala-Eger szegen gyászisteuitissteletet Ur- 
tottak Karoly L tjos főherczagérc.

— A zalamegyei Alt. tanítótestület Buda
pestre tervezett null. közgyűlését nem tartja meg,

— Sümegen az elemi iskolákban a német 
nyelv tnnita>at beszüntettek.

— Keszthelyen az orsz. kiáállitásra föl rándít lé 
tanítók részére a város összeseu 100 irtot szava- 
zott meg.

— Garath György zalavári p'ebáuos 52 éveg 
korábau meghalt.

— Csesznák Sándor árvaszéki eluök elhunyt 
Budape ten.

— Zalavármegyei árvaszéki elnökségre Thaaay 
Miklós főszolgabíró a jelölt1

Nyerssel)'® básztruiiákra való kelmét 8 frt 65 krtil
42 frt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussors és Shantung- 
Poagees, valamint fekete, fehér és színes ilenueberg-se* 
lyem 35 krtól 14 frt 65 krig méterenként, sima, csikós- 
koczkázott, m intázott és damaszt stb. (mintegy 240 külön
böző minőség és 2000 szín s mintázatban stb.) postabér 
és vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat killd pos
tafordultával : H enneberg (í. (cs. kir. udvari szállító) se- 
lyem gyára Zürichben. Svájcába cziinzett levelekre 10 kros 
és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. — Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan eiiutéstetnek. 3

házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: étvágyta

lanság. gyomorgyengeség, bilzOs lehslat, 
felfujtság, savanyu. felböffögés. hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor ás hányás, gyomorgörcs 
szűkülés.

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
számlázott, gyomor-túlterhelésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és hámor- 
rhoidáknál.

Említett bajoknál a Ü M á rlu cae llI  
K> o a n o r r a e p p e k  évek óta kitű
nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára 
használati utasitisaal együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi főraktár: T á r ó k  
J o z s t e f  gyogynertára B u d a p e s t )  
Király utcza 12 sz.

A védjegyet és aláiráat tüzetesen 
tessék megtekinteni! Caak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a kessitö 
aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: 
.Valódiságát bizonyítom*.

A MáriaczeiU oyomeroatpMk valódién
kaphatók

Murubzowbatbau B ö l c s  B é l *  
K yigy sier  tárában.
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