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Maradjunk csak a polgári is
kolánál ! i

Lapunk egyetlen nyilvános orgá
numa lévén e vidék sp eciális érdekei-  ̂
nek, nem zárhatta el hasábjait oly 
vélemény közlése elől sem, a mely 
homlokegyenest áll azzal az iránynyal, 
melynek ezek a hasábok éveken át 
szészdléi voltak.

A. D. barátunk lapunk múlt szá
mában megjelent czikkében egyenesen 
hadat izén a polgári iskolának, mely
nek megnyeréséért Muraszombat város 
és környékének kul'nrális fejlődése ér
dekében annyit küzdöttünk, lelkesed
tünk nem csak mi, kik e lap élén ál
lunk, hanem lelkesedett s küzdött Mu
raszombatnak és környékének egész 
intflligeiitiája, polgárságának sziue-java.

Es minő okadatolással teszi ezt a 
czikkirő?

Érvei három pontban csúcsosodnak 
ki: Az első, hogy a polgári iskola el
nyerése után, megelégedve ennek ki
vívásával, elhanyagoljuk a legfőbb ér
dekét vidékünknek, a vasút ügyét. A 
második érv, hogy a polgári iskolák 
átalakítása küszöbön van — a harma
dik pedig, hogy Muraszombatban még 
egyáltalán nincs talaja semmiféle kö
zépiskolának.

Legyünk higgadtak és vegyük eze
ket az érveket sorjába, tárgyilagosan.

Már előző sorainkban, melyekre ref
lektálva A. D. barátunk czikkét meg
írta, hangsúlyoztuk azt, hogy mi a 
vasút ügyét ép oly fontosnak, sőt bi
zonyos tekintetben fontosabbnak is tart
juk, mint a polgári iskoláét — ebből 
az álláspontunkból, de lapunknak ed
dig követett irányából is minden két
séget kizárólag kitűnik, hogy a legtá
volabb áll tőlünk ennek az eminens és 
elsőrendű közérdeknek bármiben is ár
tani. Csakhogy a mi felfogásunk szerint, 
In mi teljes erővel, törekvéssel és lel
kesedéssel szorgalmazzuk a polgári is
kola létrehozását, ez először a vasúti 
mozgalmat nem is alterálja, de sőt 
annak is csak előnyére válhatik, mert 
ha létre jön a polgári iskola, ami akár 
egy év leforgása alatt is megvalósul
hat, megnövekszik Muraszombatban az 
intelligenczia számban és erőben, meg
növekszik azok száma, a ki* velünk 
sorba állva hangoztatni, követelni lóg
ják, hogy vidékünk gazdaságilag is 

i emeltessék ki elszigetelt helyzetéből,
; azufán van egy franczia közmondás, a 
, melyik olyasmit mond, hogy evés köz- 
I ben jön meg az igazi étvágy — és 

hogy ez a közmondás a közélet moz
galmaira is ráillik, annak eleven pél
dáját látjuk itt szomszédunkban, a kis 
Szeut-G jilhírdoa, melynek polgárságát 
az algymnáziimi megnyerése nem hogy

az önelégeltség tunyaságába siilyesz- 
tette volna, hanem újabb és újabb vív
mányok kiküzdésére sarkalta és sar
kalja, ösztönzi még mindig tovább.

Hogy a polgári iskolákra nézve, 
de általában a középiskolákra nézve 
a kormány reformokat tervez, az ben
nünket egyáltalán ne aggaszs on, ne 
aggaszszon azért, mert nem tudjuk 
még, hogy ezek a retormok csakugyan 
a közelj .vőben lőtesüluek-e s ha léte
sülnek, minő alakban létesülnek, nem 
tudjuk a középiskolák (felső nép, pol
gári, reál, gyumázium) melyik tormája 
lesz a jövőben az uralkodó — való
színű, hogy a maiak egyike sem, hanem 
az egységes középiskola ideálja leszen 
a győztes. De legyen akármelyik, az 
az egy bizonyos, hogy a reform életbe
léptetésekor tényleg fenállő iskolákat 
semmiféle kormány eltörölni vagy be
szüntetni nem fogja, hanem azokat be
illeszti az uj rendszerbe s az uj rend
szerhez képest átalakíttatja. Hiszen ha 
igy nem volna, ha a polgári iskolák 
halálra volnának Ítélve, akkor nem 
adott volna a kormány é p en  az 
id é n  Pinkalönez állami polgári isko
lát, akkor nem engedhette volna meg 
ugyanő iák az idén, hogy a tapolezai 
felső népiskola polgári iskolává alakít
tassák át.

De nézzük a harmadik érvet, hogy

Egy elfogott levél.
Olyan szeszélyét kedvemben vagyok : hojay 

valakit okvileiien meg kell botzantani Íín édes 
Istenem! Miéit vannak az embernek barátnői 
Megbosszautalak (éged ; Írok neked egy négy ol
dalas. tizenhat malaczc/al illusztrált levelet- Tu 
dód e Gizi, min kezdem e levelet? Egy sóhajtá
son. Az a széirobam mely a ti szélmalmotok vi
torláit megmozgatja, szelíd zeíir az én »óbajom 
hoz képest.

Hogy min sóhajtozom ?
Mért lurik virágkelyhébe az estike, ha a 

a nap el ó tugarát iákuldi. vagy mért zug az éji 
bogár s neki megy a falnak, vagy mért lett iró 
Fene Tamás, — megannyi problémák s tulnál-e 
azokra felelni V Semmi ellentmondás : nem tudnál

Én a sóhajomat mély bánatnak tudom be 
Bánatom sötét, mély gyászt igényel, mert mély 
mint a tenger: a láuyságonnt gyászolom, hogy 
mért kelletett annak a tizenkileuczedik századra 
esni ?

Hiszen nincsenek többé fiatalemberek!
Azt mondod : vannak ?
Ugyan ne affektálj, Gizi Ilát fiatalság az a 

pityöba, ideg-zsábás, csillár alatt csöszködó, göt
hös, aszns és váltókóroi herbatea színű fiatalság ?

Van nekem egy tantimj (te még nem isme
red, Gizi) szép ezüst haja van és oly szép elő 
^veueziája hogy az isteu is anyósnak teremtette

Nekem gyönyör hallgatni, mikor a fiatalságáról, 
a láuysagáról bőszéi, mikor krinolint viselve, hogy 
is mondjam, ha egy kissé izés is volt, de boldog 
volt. Óh. ó még két napot tánczolt egyvégtibe !

Micsoda ? A/, én udvarlóm (Istenem! udvar
lóm ?) már az első teremfordulónál hidegen meg
hajtja magát s megy Fodor Taszilló strupirtságá- 
val spriczczerezni S Ágnest iszik vele, a szélhá 
mos Aztáu politizál, kártyázik, mellesleg (de ez 
csak a mamák véleménye) miután jó nevelése vau, 
óránkéut (egy évókanália!) megkérdezi: hogy mu
latok? Nem ártalmas a táncz? Meg hogy itt ma 
radok-e hajnalig ? Ön, te ókori czethal, nézd Jó 
násnak ezt a századvégi spriczczerivót s — nyeld 
el De ne engedd napvilágra még a niniveiek le
ányai házi szükségieiere se. Úgy se érnének sem* 
mit ezzel a — majommal

Haragszom !
Van baj édesem, rogyásig sok Mert nem ve 

szed észre, hogy a kik előttem numeráliak és fő
leg (a mi fontosabb) a mama előtt ponderáltak, 
azokban fölfortyant a nemzeti öntudat és sietnek 
még e szűkre maradt milleniumos évben meghá- 
z&sodni Te a mi „becses lapunk" egymásra hoz 
za a hymen híreket. Bizonyosan úgy van nálatok 
is (Csak a miénket nem hozzák, Gizi) A kima
radt egy két három nyomo . . ,  (No a népdalt 
akarom czitálni) a Politika ténsasszonynyal ka* 
ezérkodik Pedig egy kreiczpolka többet ér Bis- 
raark minden furfangjáuál Mert Kossuth Feren- 
czek és Pólóayi Gézák lesznek mindenha, de egy 
jó kreiczpolka táuczost maholnap iszOuyu szív- 
elborulásunkra, csak a múzeumokban fognak mu 
togatni. Hej, sok stréber honatya-je öltnek tudni

kellene, hogy parlamenti szűz beszéd izgalmainál 
többet ér az izgalom a mit a mi szűzi tekinte
tűnk eredményez. Gizi! Csináljunk mi is ligát. 
Ha a néppárt meg akarja menteni a veszendő 
lelkeket: nem kevéssé nemes feladat az én vál
lalkozásom. megmenteni a fiatal ág röpke éveit, a 
melynek gondtalan mulatozása — szégyen gyalá
zat ! immár anachronismus.

Gizi hallatlan Gizi ! Idáig hallottam lapos 
ásításodat! ügy látszik: az analitikus okfejtés 
iránt nincs benned valami élénk vágy

No jó Áttérek másra ! irok neked a farsangi 
kilátásokról.

Hát iszen. ha ös ze nem zsugorodik: lesz 
valami Hallom hogy e szezonban vá o.-uak fiatal
jai (!) áh rezes bálát akarnak rendezni, couletti 
dobálással. Confetli ? Mi a foki ? Noch nie dage- 
wesen. ő s - Budavárában rendezték ezt, hogy fel
kerültem Ott ismertem meg Pichler képviselő 
urat. (Te, mit szólnál hozzá, ha Kossuth Feieucz 
helyett neked volna a — titkárod? No, tudod.. . 
De képviselő Remélem, érteBzly Azt rno idjak au- 
dalgóan tánczolja a dreischrittet. Óh, mily au* 
dalitó!)

Gizi Gizi, mi tagadás benne, én már szeret* 
ném a házas élet effektmos drámájában a — har
madik felvonást játszani.

Te Gizi be pompás lenne, ha Imrét, a kép
zeletbeli Imrét a — mama jövetelével: ijeszthet
ném Oh, minő fancsali képet vágna, már mint 
Imre. Te, dec 5 én lesz a nevenapja. Ilimzett 
pipucsot c inálök neki: hímzett, papucsot keress 
kérlek a Magyar Bazá bau számára valami jó 
miutáu



t. i. Muraszombat nem bir meg sem- 
mitéle középiskolát. E tekintetben ta
lán elég volna átmutatnunk Szentgott- 
hárclra, mely az ő 1500 lakösával elég 
képesnek érezte magát egy algymná- 
zium beíogádására, melyet most már 
lőgymnáziummá készülnek kifejleszteni
— vagy Alső-Lendvára, melynek 15 
vagy 20 éve van 6 osztályú polgári 
iskolája, volt már akkor is, mikor a 
vasút még meg sem közelitette, — volt, 
és van és lesz, pedig lakásainak szán;? 
ma sem éri el Muraszombatnak 2300 
lakosát. De mindezektől eltekintve sem 
AlsőLendva, sem Szent-Gottkard köz
vetlen vidéke nem oly alkalmas egy 
középiskolát tájdálni, mint Muraszom
bat, melynek különösen a Lendva völ
gyében elterülő vidékének jé mődu népe 
nem most, de már a negyvenes évek
ben gyakorolta azt a szokást, hogy 
nem elégedett meg az otthoni iskola ta
nításával, hanem annak bevégzése után 
vitte gyermekeit Nemes-Cséba, Hódosra, 
Körmendre vagy Sopronba, kitől ahogy 
tellett és viszi mai nap is szívesen 
egy-két évre magasabb iskolába. Ha 
pedig még kieszközöljük, hogy a latin 
nyelv a beiratkozőkra nézve ép oly kö
telező tantárgy legyen, mint a többi
— akkor az intelligenczia gyermekei 
is szívesen fogják látogatni polgári 
iskolánkat, mely megadja a módot, 
hogy a 4 alsé osztályt a szülői ház 
közelében végezhessék el.

Hogy e mellett aztán, — nem 
ugyan Muraszombatban, mert ennek itt 
igazán nincs talaja, hanem például Vas
iakon — megcsináljuk a vinezellérké- 
pezdét, vagy talán helyesebben valami 
szőllőmives-iskolaféiét — ez ellen ki
fogásunk egyáltalán nem lehet, csak 
azt jegyezzük meg, hogy egy ily egé
szen alsofoku s csakis egyetlen társa
dalmi osztályra támaszkodó, intézet 
egymagában nem elégítheti ki Mura
szombat kulturális igényeit. (Sz.)

Be boM is vagyok! Hiszen nekem kell 
keresnem először — Imrét. Ám de szigor 
megkövetelem a gondviseléstől, hogy hamaro 
engedje át megszületni. Még a fogaim első bit 
hozása előtt Óhajtanám a íejkötőt. . .  Ez c 
eléggé redukált kívánság, mit gondolsz V

Be visszatérek tárgyamhoz. Lesz, képz 
menyecskék hálja is! Hm.' Ha én abban r 
rendező lehetnék.

Mit gondolsz, nem jő lenne nekünk imádkc 
a. soczialismus újra valő kitörésén: akkor sza
ritanák nálunk a katonaságot s horogra____
T>,f nn f ,  £<Í S í tom ; nem veretem a° légvárai 

. i,enűlulul styldzerüséggel 100'1-s csókol, híved tied : MIC]

Szárnyszegetten . .  .
Úgy szállna lelkem messze, messze, 
A hol a pálya nyílt szabid ; 
Csapongna fönn a végtelenbe. 
Derült, mosolygó ég alatt.
Csillag sugáron felrepülne.
Keresve fényes szebb hazát, 
Esténként ha a zaj elülne,
Hallatná édes bús dalát.
Alá nézne a föld tekére,
Kern rátok gyarló emberek.
Úgy szóke angyal kék szemébe, 
Hol a „boldogság* szendereg.
De óh! bár csábítják a vágyak,
S a lélek küzd — mind hasztalan 
Mit ér a szárnya rabmadárnak ’ 
Ha kalitkája zárva van

MOHOS ÁGOSTON.

Nevelési hibák és hiányok.
A régi polgári egyszerűség nianap az élet 

igények és szükségletek roppant számának 
engedett helyet. Ez igényekről és szükség
letekről a férfinak kell akár festi, akár szel
lemi munkája állal gondoskodni, .\ag30n ter
mészetesen tehát sak későn és nehezen ha
tározza el magát a házas éleire. A maga
sabb rangbeli leány, ha nem gazdag és szép 
otthon marad. Elhibázta hivatását s ez tudva 
vagy öntudatlanul önmagával s a világgal 
való raegi;*$onláira vezet & a testi é3 lelki 
betegségek — kivált a nők közt oly gyakori 
idegességek — egész seregót vonja maga 
után. De ott is, hol a leány asszony és anya 
lesz, elhibázott nevelés vajmi gyakran csa
lódásokra, ktdé’yi zaklatottságra, házas életi 
zavarokra és békétlenségre ad alkalmat. Az 
e tekintetben leggyakrabban elkövetett ne- 
velészeti bibik: hiányos felkeltése a házias
ság érzékének, a minden nemes, nagy és szép 
iránti fogékonyságnak, elhanyagolása mind
azon szép női erényeknek, melyekre a nőnek 
mint háziasszonynak és anyának szüksége 
van, hiányos szivképzés mellett fölkelték a 
külső pompavágynak és fényűzés kedvelésé
nek, a pusztán a szalonhölgyé va’ó nevelés 
benső tartalom nélkül, küllő csillogással, való 
mag nélkül.

Gyakorlatilag e hiba abban nyilatkozik, 
b • > t ülő i ki 11 az anyák szeretnek le
ányaikkal hmeokiiim és pompázni, azokat 
jó korán pénzes férjhez juttatni. Ebhez járul 
a leány-gyermekek tnlságos korai bevezetése 
a társadalmi éleibe, a mint sok nagyvárosi 
szülőnek általában válságos meggondolatlan
sága. gyermekeiket nemi kü.ömb<ég nélkül 
a felnőttek mulatságaiba magukkal vinni, 8 
kicsinyeiket nem azokra való szórakozások 
hoz idő előtt szoktatni. Más szülők a szín
házlátogatás, gyermekbá'ok és gyermeksoiréek 
kétséges szerencséjét szerzik meg szülötteik
nek, sőt inanup már gyermekek számára 
való újságok is léfeznek A nekik annyira 
szükséges alvás helyett veszedelmes sz;nve- 
délyek ébresztetnek föl a gyermekekben idő 
előtt s csoda-e, ha manap nagyvárosokban 
csakugyan nincsenek már gjennekek?

A mai társadalomban a nőnek a házas 
életen kívül is vau kilátása lisztes megélhe
tésre. a mennyiben uj, — eddig csak férfiak 
által müveit életpályák nyütak meg előtte. 
Azonban ezen a nő tu'ajdonképeni hivatásá
val meg nem egyező életnemek más bajok 
egész sereg magvaival vannak behintve. A nő 
sokkal gyöngébben van szerve ive testileg, 
miut a férli Már pedig korú ik nagy igé
nyekkel lép föl a testi éj szellemi képessé
get illető eg. Ha már most a nő a házas éle
ten kívül választ életpályád nagy veszélybe 
jut, mert a létért való küzdelemben lnjótő- 
rést szenved A nő em im zipáczióuak meg 
vun a jogosultsága a inai culturélefben s a 
nő virtuaiiter teljesen képesítve lehet, a nyil
vános élet sok munkásságában a férfival ver
senyezni; de a jelen nemzedék erre még 
nem kéjes. Az agynak ide szükség-s uktu 
ália képessége csak nemzedékeken át sze
rezhető meg s csak egyes rtndkivflli módou 
megadouiányozoLt női egyéniségek állják meg 
nianap a társadalmi viszonyok által reájuk 
erőszakolt harezof. — De hány szegény női 
tanító, nevelő, könyvvezető, postatiszt, tele 
gn.pliisia síb van, kik foglalkozásuk folytán 
különféle betegségeknek vannak alávetve?

Az emberiség számtalan bajtól lesz meg 
kiméivé, ha annyi tekintetben hibás és hiá 
nyos iskolai és otthoni nevelési rendszerül 
bölcs rí fór innak vettetik alá. Mind az elemi 
mind a középiskola tananyaga okvetlenül le 
szállítandó bö a  kiválasztás által s az ifjú 
ság fejlődésének s edzésének, mely a széllé 
mével harmonikus legyen, lágabb lér nyi 
tandó. J

A tornáztalak meg vannak jó oldalai é 
következményei, de nem elegendő ; igen ól.íj 
laiidó volna, hogy a tornizás által gyűjtőt
" / Íg“l’b' li,dé y s‘bl) testgyakori!játékok óa mulatságok alul használják é

ftjleszszék az iskolás gyermekek, liuk és leá
nyok. Alkalmat kell nekik adni, hogy legyen 
idejűk, helyűk és módjuk ily játékókkal szó
rakozni és edzeni m;:gukat.

A nevelés pedig fektessen nagvobb súlyt 
az erkölcsi fejlesztésre, viszonyítva az ész- 
tehetségek képzéséhez s e fejlesztésben na- 
gyobb mértékben karolja fel a vallási mo
mentumoka . — Akkor a képződő világnézet 
nem lesz oly ridegen realisztikus s nem fogja 
annyira nélkülözni az eszményt és elvet 
mint inHisop.

A nőnevelés keltse föl neveltjeiben a 
háziasság érzékét ? a nőnek szükséges többi 

I erényeket, hogy ‘ modern azalonhölgy válj 
1 isméi a regi magyar háziasszonynyá, szó1 ni 

alakítsa a nőt olyanná, hogy az késői bi ma
gasztos hivatását betölthesse. K. OS.

A kályha és a kandalló.
A lakószobában lélekzet linkkel, bőrünk pá.  

rolgásával,  az égő lámpával, füstölgő szivarral  és 
egyéb dolgokkal folytonosan rontjuk és szennyez
zük a levegőt,  azért  a Dgsxebb Nzalonban is r o s 
szabb a levegő, miut odakünu az utczáu. Persze 
hogy nem igen vesszük a levegő rosz-zasságát 
észre,  mert  mindenféle parfüm, tu^g szivarfüst 
elfödik a szobalevegő fülledt voltát , a lélekzésnek 
és bőrpárolgísnak kellemetlen szagát ; d-i h 1 egy
szerre az utc. 'áról  a szobába lépünk, uragy ha 
hálószobánk, ebédlőnk ab laká t fel tárjuk és a sza
badból 8/ivunk be levegőt, azonnal észreveszszük 
a nagy különbséget,  megérezzlik a külső levegő 
üdítő voltát . E ó a  friss levegő pedig  vastag fa
lainkon, a jól záró ajtón,  ablakon keresztül  csak 
nehezen szűrődhetik be lakásunkba, azért  m a
gunknak értelmesen kell  gondoskodnunk, hogy 
u t a t  nyissunk a friss levegőnek.

Mikor a kályhában tűz ég és ettől  megme
legedik a kémény, akkor  a szobából a kályhába 
és innét a kéménybe jutó levegő is meleg lesz, 
könnyűvé válik és fölemelkedik; bel , ebe benyo
mul kívülről  a szobába a t iszta hűvös külső le
vegő s ily módon szellőzi a szobit.  Ha a ké
mény a szobában nyíl t  kandallóba szájadzik,  ak 
kor fűtés közben folytonor és erős a szellőzés : 
jó levegőjű a szoba; ha ellenben a kémény kály
hába  szájadzik,  melyet jól  odafekvő ajtóval iuóg 
be is zárunk, akkor nem mehet ki a szobából a 
romlott  levegő és nem is jön belyebe friss. A 
kandalló  egészségesebb, miut  a szép rézajlói ,  
sróttal zárós kályha.

D i  a jó fűtés és szellőztetés nehéz dolog. 
M nden helyiség,  a szerint,  hogy mi a rendelte
tése,  más és másnemű fűtést  és szellőztetést  kí
ván. Másképen fütendő és szellőztetendő az ebédlő 
és dolgozószoba, avagy a szalon és a háló-,  gyer
mekszoba; másképen a színház és a tauezterem, 
a hivatalszoba és iskola stb. Egyszersmind lénye
ges,  hogy mennyit  áldozhat valaki a fűtésre és 
szellőztetésre,  mert  mondhatni,  hogy mentői jobb 
éi  kényelmesebb a füles és szellőztetés,  annál 
drágább is.

A regi rómaiak lakásaikban nyíl t  parazsas 
komorakat és mrdeiiczéket használtak,  a mi elég 
rósz volt, mert  az izzó parázsból — mint  p ' .  a 
faszénnel fűtött, tég lá id  vasból is — sok szén- 
Oxyd gőz fejlődik, amely igen ártalmBs és főfá
jást és más még mlyosabb bajokat is okoz Enyhe 
éghajlatuk ala tt  melegség szempontjából elég volt 
a laká^bui a parázs. Fii dóikét azonban, a hol 
nagyobb meleg kellett ,  igen bölcsen fütöt ték : a 
p 'd ióva l  és a falakkal.  A padlózatot  kőből ké
s z te t t e k  s alacsony kőoszlopokra fektették.  Ez 
alat t  tüzeltek. A tűz melege azeite terj«dt az 
egész padló a la t t  s gyengén, egyenletesen mcle- 
g tette. A falban to' .abba számos apró kéményt 
építettek,  közel a szoba belső felületéhez.  E ké
ményekbe^ nyomult  a padlózat alatt  keringő me
leg levegő és füst  és Így köröskörül melegítette 
enyhén a szoba falát  js. —  Az igy melegített  
ezoba nagyon kellemes leh*t, sokkal kellemesebb, 
mint a mi szobáink fűtésű. A mi szobáinkban 
u gyan i '  egyik legnagyobb baj az, hogy a mikor 
fülünk, a szoba levegője felül, a tetőhöz közel 
nagyon mol-g,  a hol pedig ülünk, járunk, a p ul- 
lóhoz közel, ott  nagyon hideg. Továbbá testünk 
akkor fázik, ha a falak hidegek, A nagyon hideg 
szobában ha betűiünk fázunk, még ha föl is me
leg ítettük a szoba levegőjét  20 é több 0 . (ok 
melegre,  mert. a  falak felé sok meleg sugárzik ki 
testünkből E,lenben meleg falak kellemes mele
get okoznak még ha  nem is meleg a levegő maga*

A modern füléi is adhat kellemes meleget, 
jó szel ő/letést, csak jól készitsék el. Még szép 
és barátságos is lehet, fűtésűnk, ha valamit áldo
zunk rá. A ió gazda megválogatja, melyik szobá
jában legyen szép es jó és melyikben olcsó és jó 
u fűtés és szellőztetés. A hálószobában, gyermek- 
szobaban, irodában, folyosón stb. megelégszik a 
jósággal, a szalonban, hz ebédlőben, f.'gadó szo
bában kellemes pompit akar élvezui.

Jól óa igeu olcaóu lehet fűteni a Meidiuger-,'



av8{rv ft l»udape*ti Svadló-féle köpönyeges vas- 
ldíl\tűi’.al. Gondosan kell rakni benne a 10-

|.il ég, sif ikileui kell alul  a tűzhöz ve-
l;»-t. Nagy hidegben légnbbia, i ny he idő- 
, Lbre li-óvjuk e nyílást, mi á'tal lor- 
I,Ijuk kályhánk füté«ct.

t ; . I; a káli bál azonban épen nem S'/ellőz-
toll" i- ért külön k. 11 gondoskodni a szellőzte-
tésiől, Van ugyan ine kályhák füstcsövének a

i Ilő/tetésr szolgáló nyílás, de ez oly
v. l'.ogy számiba-vein tő szellőztetést m m ad.

n l-keft a s/ellozleté.-röl gondo- k odni
M , r- Víigy Sz.' Hll!ó kályha mellett ? Töbli-
fél n. Például a pad.o alatt b-vtze!nek az
ntf'-i' ,-l a kályha aIá plébből készült levegő-csa-
tón a mely a 1;t állyba köpönyege és a bel*ő
Ifi íyha köze nj ilik. Ezen át friss levegő
»r»'"cil Bzüiitelenü! a szobába. A levegő a kályha
k<"•; yeg- ala lt  megmelegedve fölszáll  a szobába 
e* t-rfe terül Vagy pedig úgynevezett  „Tobin- 
c,'  * hoznak ba levegőt a szobába A tálban.
B hoz kÖ*el k c-iny tányérnyi nagyságú lyu- 
kn inek ki a 8/abndbi  s abba pléhcsövet tesz- 
•i, amely kívülről  a ezobába érve a fal mellett  
te hajl ik n mintegy 2 méter magasságban 
sz- ■ td nyilassal végződik. Ezen a Csövön keresz
tül 'klódul a külső hideg levegő s eiös á ram la t 
tá a s/obitető felé nyomul,  majd elterül  i tten, 
lu-. i 'ul ik a kályhától  megmelegi te lt  szobabeli 
le. v I s igy látja el a szobát friss levegővel.

De nem elég friss levegőnek bebocsátásáról 
gondoskodni : — a megromlott  szobabeli levegőt 
tol.'iouosan eltávolí tani is kell . Er re  a czelra jó 
maga a kemény. Két. vasredővel zárha tó nyílást  
ütnek a kéményen. Egy ike t  f* nn.  közti  a szoba 
tet-jéhez; másika t lenn, a padló fölött  E  nyi la
sokon át  a szobabeli r omlo tt  levegő a kéménybe 
tódul és elszáll. Rendesen cink a padló fölött 
fekvő nyílást  tart ják  t á r v a ;  ha azonban bűz vagy 
füst miatt  rövid időre erős szellőztetést akarnak,  
akkor megnyitják a felsőt.  A fel-övei azért  uem 
szellőztethetnek állandóan, mert  nagyon sok me- 
leg'éget visz el a szobából ; ai ig győznék a fűtést.

A hálóa/obib-iu nem pártolhatom a Meidin- 
g-r-  vagy Szvadló-kályhát,  mert  aggoda lmasnak  
tarlom, hogy mikor aludniuk, t ehá t a mikor a 
kályha viselkedését  nem kísérhetjük figyelemmel, 
uld an tűz égjen. Valami egészen váratlan okból 
megakadhat a ftt-tnek a kéménybe á ram lása ;  pl. 
a szél . g y  téglát, taszít  a kéménybe, avagy a sok 
korom hull a ká lyha csövébe s elzárja.  I lyeukur 
a fü 4  a szobába nyomul s mert  alusznak, nem 
veszik észre; e közben lassan megtelik a szoba 
Szélig őzzel s az alvó többé fel sem ébred.

A hálószobát tel lát  jó agyag*kályhával füt- 
hetik, a mely igen sokáig megtart ja a meleget,  
és ha «ste megfutották,  éjjelre elalhatik benne a 
tűz, inéit a vaskói kályha egész éjjelen át  m e
legít i  mérsékelten a szobát.

Epén ezen okból a hálószobában is készit-  
t es 'ü nk  Tobii.c övét friss lev*gő bebocsátására és 
k ^ / l t t e s -U u k  nyílást a kéménybe is, közel a pad
lóhoz hogy a romlott  levegőt folytonosan eltavo- 
l i tsok. A szobában fűtő agya g kályha maga is el
viheti a romlott  levegőt, ha t. i. a  száját  táiva  
tar t ju k; azon h m  ily módon sok meleget veszí
tünk azért gazdaságosabb a kályha ajt ajá t  jól  
bezárni s a levegőt az említettem nyíláson, a 
padló közelében a  kéménybe kibocsátani.

Az ebédlőben s a szalonban már nehezebb a 
k vánságot betölteni, mert  ott nemciak  jó, ds 
szép fűtést  és szellőztetést is akarnak.

A Meid ng er-ká lyha i tten szegényes,  az agyag- 
kályha pedig unalmas,  m«g ha reuti ssanc ist i lben  
épült. is. A kandalló mellett  megfagynak a ven
degek s Hb-lyett hogy beszélgetnének, fogaikat 
v czogtatják.  Mittevők legyünk ?

Kombinálni  k"ll a fütőenzközöket: kandallót  
a kályhával.  — Vannak kalj h ikaudallók,  melyek 
ezt (eszik.

Szép kandallót  készítenek, a közönséges kan
dalló módjára,  annak  mind n díszével. Van rajt a 
I a;i .ány, melyre -csecsebecsét  lehat r ak n i ;  van 
■ liiös torka,  melybe lobogó tüzet lehet gyújtani.  
Ez a kandalló gondoskodik a romlott  1-vegönek 

távolí tásáról is, É i  miképeu szerzik a meleget? 
A kand >lló mögöít  kályha van, melyet külön meg 
I lift rakni s amely most el láthat  meleggel.  C<il- 

m a levegő kihoc'áfásáról kell még gondoskodni.  
Evégből megint Tobiu-c lövet készíthetnek avagy 
a padló a la t t  a kályhához vezetik kívülről  a le
vegőt, amely most a kályhán  megmelegedve á r a 
mol szerte a szobában.

Az ebédlőben még mindez nem elég,  mert  
ott néha erős tűst  s kellemetlen eledele,.ag van.
O. tan nyílást  kell ütni ,  a Rzobatetőhöz közel, a 
kéménybe, s a nyiláéra zárható rudőt kell készít
tetni . II.i a lkalmatlan a tűst , a szag avagy a me- 
lagnég, akkor megnyit juk ezt a kéménybe szolgáló 
nyiláét  (melyet az angolok t Amot t* szeletének 
neveznek. Neil  A m o t t  orvos neve után) s a füst ,  
szag,  forróság gyorsan eli l lan.

Helyi és vidéki hírek.
— Szem ély i h ir. Gróf Saápáry Géza 

Bltgy. kir. főad var mester és neje, valamit* t

László ós Tál grófok folyó hó 24-án elutaz
lak Muraszombatból Budapestre.

É rtekezlet a vasut-ügyben.
Mint megbízható forrásból értesOlflnr, Ugkö- 

M)b egy nagyobb szabású értekezlet lesz 
Muraszombatban, meymk czélja Lend meg- 
b' szólni a módozat okát, a melyek szer nt 
városunknak és az Őrségnek r gi óhaj ásn a 
vasút i összeköt (e'és h gsikeresebben és !«g- 
gyorsabban megoldhat óm. k nu átkozik. Az 
ért' kez'eten részt fognak venni: Chtrnel 
György, a körmendi kerület Orszgy. képvise- 
!Ój'», dr Gasz'hőnyi Mihály, a gróf S/ápáry 
csaiád jogtanácsosa, llaám Gyula csákányi 
liszttarló, mint özv. gróf Batthyány Béláné 
képviselője, K Hajós Mihály alsó-lendvai 
ügyvéd és Pick Henrik puszta inétnöki negy- 
biitokos. Ha ennyi és ily hatalmas tényezők 
egyesülnek a kérdés megoldására, úgy lehe
tetlen, hogy a megold is soká várasson macára.

— Adomány a polgári iskolára. 
Gróf Szápiry László, kerületünk orsz. kép
viselője 1000 irtot ajánlott fel a Muraszom
batban felállítandó polgári iskola Cíéljaira, 
10;000 írtra egészítve ezzel ki az iskola 
cíéljaira eddig jegyzett adományokat. Tett
vágyó ambicziózus képviselőnk ezenfelül ki
jelentette, hogy a jelzett adományán kívül 
tehetségéhez képest egyéb módokon, ha szük
séges további anyagi srgólylyel is gyámoli- 
tani fogja a terv megvalósítását s megváló
ul ás esetén az iskola feutartásál

— A f. hó 21-én ta r to tt hajtó
vadászaton Siápáry László és Pál gió 
fokon kívül résztvettek Wick nburg 0:lokar 
gróf G'eichenbergből, Funffiichen Rudo.f gf. 
Regedebő1, Van Lenep J Hollandiából, Bat- 
liyány Zsígmond gf. C -end'akról, Pável Bam- 
mingen Albert báró és fii Mmfred Mátyás
dombról, dr. Goszihony Mihály ügyvéd Bu
dapestről, dr. Hajós Kálmán ügjVtd A ó 
Lendvaról. Schwcinhaimr J mos tiszttartó 
Batthyány falvárói, Poiíák Pungrácz főszolga- 
b’ró, Siáry József kir járásbiró, dr. Cupolt 
Zoltán járásorvos, Ssnkovich Eiek szo gabiró, 
Mályusz Egyed kir. albiró, F^chmger Győző, 
Kleinratli Jízseí, Giap'ovich Ferenc/, S nko- 
vich Dénes állami tanító, Metzker Mátyás 
tiszttartó, i ’itz Henrik és J*noi V glMyról 
Beiben a hatthyáuyía vi varneitb< ii íeuyes 
Viilá-reggnii voi meiyben n v«d is>társaságon 
kívül resziveitek gróf S/spaiy Géza és neje, 
gróf FiintKii ellenné, gi. Bülbyaiiy Z-igmondné, 
báró Pftvel Rammingenné. A vadaszat ered- 
luéuye inegh pó Az egy napi hajtásban 1200 
nyúl került terítékre.

— .4 VI ii vtiN/,;4|>fti'>«»/. imj;i kormányunk j 
a jövő évtől kezdve 10 éven át. ü irtot, öiz- 
szesen teaát fii millió költséget fog fordítani. A 
munkálatokat a tavaszszai megkezdik.

Nj-nicd ‘ j ü P u h á n  József, a mura
szombati r. k. egyház k&utorcanróji óO évi szol
g á i t  után f évi deczember elsejével a jól meg
érdemelt nyugalomba vonul Értesülésünk szerint 
tisztelői buesuünuepdt szándékoznak reudezui az 
ö-'Z tanférfiu tiszteletére

— Tiazlujiló>iiiték. Muraszombat mező
város tiszti karának újra vaiasztá a folyó hó 24-én 
reggel 8 órakor történt meg a városházán Pollák 
Pongrác/ főszolgabíró elnöklete alatt megtartott 
általános tisztújító székén Város bíró íett Somén 
János esküdtek Kousz Jiuo- Birl.arics István és 
Stevancsecz Antal, közgyám íikiilecz István. A 
képviselőtestületbe beválaszcattak O ajos Sándor 
ügyvéd, dr. Cíipott Zoltán járásorvos, Faschinger 
Viktor t&kp könyvelő Bácz .János birtokos mint 
rendes tagok Kühár János szabnnester és Slebich 
Iguácz áll iskolai igazgatóimat póttagok Ülvő- 
zöljük az uj elöljáróságot, abban a reményben, 
hogy bennük helyi közügyeink buzgó elöharczo- 
soka* nyertek, kik megértve a kor követelményeit 
teljes erővel fognak közreműködni városkánk élő- 
haladásán.

— Nyilvfluov Uövaöuet. Gróf Szápáry 
László, orsz. képviselőnk, Öméltósága a „Magya
rosító és Közmivelőlési Szakosztály* jövő évi muu- 
kaprogratnmja keresztülvitelének biztosítására 200 
frtot volt szives kezeimhez adni; miért fogadja 
ez utón is a szako ztály nevében leghálásabb kö- 
szönetemet Muraszombat, 1806. nov. 26

Takács li. István, mint a szakosztály 
elnöke.

— T<»iiiíói liiuev«iaé<«. Halmosra Mcrk- 
ner Mária ercsenyei Uuitóuót nevezte ki a val
lás- és közoktatásügyi minisztérium tanítónőnek 
as állami népiskolához.

— Szó ni Kaiéi! ii n li lm n Alsó-I.endván és 
Baksán az országos képviselő-választást kérvény
nyel szándékoznak megtámadni.

— l ly m e ii .  S-ffár Károly bodóhegyi evan,:. 
lelkész eljegyezte néhai Szinicz Lajos volt ah - 
peres és bodóhegyi lelkész bájos leányát, Idát

— l i j i 'l e lc u  l ia h í le ie l t 'k .  Vratarics 
István a muraszombati körjegyzőség kézbesiió; 1 
folyó hó 2t-én este rendes foglalkozását végezve 
ment Muraszombatból hazafelé Rónafőre Utkó/ 
ben a kis szombati határban Összeesett és meghal; 
Szivszélhüdés érte Ugyancsak szivszélhüdésben 
halt el f. bó 26-án Vratár Péter helybeli aszta
los-mester.

— M eghívó . A muraszombati kath. isko
laszék ezennel tisztelettel értesíti Muraszomla - 
Iára n é. közönségét hogy Puhán József kánfor- 
tanitó 50 évi hivataloskodása után állásától meg
válván s igy érdemeinek elismeréséül a meg} 
püspök ur ó Méltóságának ő hozzá intézett é 
kér egyh. tanfelügyelőségnek megküldött elismerő 
levele f. év deczember hó 1-én délelőtt 11 óra
kor a rom kath iskola helyiségében fog tiszt' > 
előtt felolvastatni s az ünnepednek átadatni, ui' 
ünnepélyre a n e. közönség ezennel tisztelettel 
meghivatik. Az ünnepélyt társas ebéd követi. Egy 
teríték ára 1 frt 20 kr.

Muraszombat, 1896. november 28.
Az iskolaszék.

— T ü z e se te k . November 9 én Gődörlm- 
záu Szabály Mihály pajtája ég<-tfc el, ugyan
nap Andoiházán Bucsbortez Ádám (Láng Mái 
épületei égtek le, ahol a kár 1560 frt t!)-rti \ 
bfC’ülve. E 1: utóbbi eset bűnügyi vizsgálat t 
gyál képezi. N nb. 12-én Bokán György f.-ei' 1 
gányi lakás épületei égtek el 1030 frt. értél.

— Az ei*ő l i ó .  Délnyugoti klímánk a t 
ritkaság számba megy, ha deczember előtt t 
takaró borítja u'.czáinkat. Az idén szokatlan ; 
korán köszöntött be hozzánk a tél A múlt < ■ 
törtökön este csendes tempóban kezdtek szál: 
gózni az első hópelyhek Péntek reggelre már ■ 
tán fehér volt minden -  akár egy novella 
karácsony reggelén. C ak a szánok csillingo 
hiányzott még — és ez valószínűleg hiányozni 
fog még jó ideig, mert bizony csak meg el-ó 
szárnypróbálgatása volt a bó tüudérének -  me
lyet pár nap múlva elfuj nyonralanul az első d ’. 
nyugoti szellő s nem marad utáuna egyéb, mi i 
sár, fekete, nyúlós, alaktalan sár.

— A’nuy ékw zerlopó*. Folyó évi okti 1 
hó 26 óm 27-ike között liUbner János szőnie ’ 
helyi lakos szobájában elhelyezve volt ny 
szekrényéből értékes ékszer táigyak lopaltak 
Az ékszerek a tokokból kivétettek és az tir* 
kok minden feltűnés nélkül helyökre visszah - 
lyeztettek

— Ó valtixl jiiiik  az ax iir iim u l é* |» , - 
roiio«tx|»oriunni va ló  p ern ie lezéa lo l ! A
múlt év folyamán a hízni »zőlőbiriokoHo!c kii 
több n azt a tnp w,falatot szerezték, hogy a p 
rono zpora-vit cola ellen az „uzurin* és #p->0- 
no'zporin* eliirvezés alatt forgalombi hozott 
rekkel végrehajtott permetezésnek sok esetben n. iu 
volt kellő sikere, sőt több hdyen teljesen sike- 
retlen maradt E'. a körülmény a periuetezé>hez 
használt f -utenilitett szerek jó minősége eüeii 
gyanút keltvén, a földmivelésügvi miniszter a for
galomban levő azuriuból és peronoizporiuból a 
ors/.ág minden részéből mintákat szerzett be a 
azokat az or-z ígo* kémiai intézet által meg; - 
gáltatta. A megejtett vizsgálatból az derült ki, hogy 
az „azuriii‘, „j g-czes azurin* és „peronoszporn-* 
elnevezés alatt amit anyagok -ok esetben rtv.ve- 
gyül teket oly ílj méri bán ta I 
hogy e miatt teljesen hatástalanok a peronosa- 
pora-vitieola ellen. Ennek folyamán a földiuiv< - 
lé digyi miniszter Baját szakközegei, továbbá a 
gazdasági, szőlészeti és borászati egyesületek, gaz
dabizottságok és közgazdasági elő utók, valami' f. 
a törvényhatóságok utján intézkedett az iránt, 
hogy a szőlőbirtokosok az. említett anyagok meg- ■ 
biznatatlan«ágáról, illetőleg haezuaveketetli uségé 
ről még a permetezési időszak b állta előtt tárni- 
lágosittassaiiak és Baját érdekű.bei figyelmeztet-, 
tessenek, hogy a perono-zpora ellen való véde
kezésre az eddig legjobbnak bizonyult o!d i'okat, 
nevezetesen a rézgálic. és mész oldatát (bord-.uxi 
keverék) vagy a iózgálicí és s/.óda o'da'át ( ur- 
guudi keverek) használják, hogy a.oibm  meg
történt az is, hogy a rézgáliczot vasgálic czal ke
verve hozták forgalomba, a szőlőbirtokosok ana 
is ügyeljenek, hogy i permetezéshíZ csakis tiszta 
rézgáliczot szerezzenek be.

Vegyes hírek.
A m e g jé lio l,

— Vármegyei közgyü'és Vasvarmegye tö r
vényhatóság ' bizottsága deczember 7 éli évuegye- 
des rendes közgyűlést fog tartan i.

— Fugymnázium Szt -Gotthárdon. Szent Gott- 
hárd nagyközség képviselőtestülete legutóbb tar
tott üló éb n foglalkozolt, állami algymu'ástuiná- 
nek főgym uásium á való fejlesztése kérdésével és 
egysengulag e lhatározta, hogy a szükséges lépé
seket mulhatlauul megteszi.



— Házasságok statisztikája, az > j rend első 
őrében Vasvárroegye egyes járásainak területén kö
tött házasságok száma a kővetkező: Nt.-Ujvári 
járás egykázilag is megáldva 234, az egyházi es- 
ketés mellőzve 0- Sárvári 281, meliö/Ve 1. Kis- 
Czelli 302. mellőzve 3. Szumbalhelyi 229. mel
lőzve 0. Körmendi 266, mellőzve 2 Kőszegi 142, 
mellőzve 3. M.-Szombati 315, mellőzve 7. Sít.- 
GoUbardi 360 mellőzve 17 Vasvári 156, mellőzve 
0- Felhő-Eöri 333, mellőzve 0. S-ombathely város 
136, mellőzve 1. Kőszeg város 71, mellőzve 4. 
összesen: megáldva 2906, mellőzve 41.

— Sárvár képviselőtestülete a tervezett Rum 
— Sárvár— Nt -Lövői vasút törzsrészvényeire 40000 
frtot szavazott meg. Ezen vasútnak nyomjelzési 
munkálataira vonatkozó szerződést a Győr—Vesz
prém—dombóvári vasút építési fővállalatával meg 
is kötötték, 8 így a munkálatok már legközelebb 
meg is fognak kezdődni.

A h a sá b ó l.
— Az országgyűlés ünnepélyes megnyitása 

folyó hő 25-én ment végbe. A trónbeszéd az 
Ausztriával való kiegyezést, majd a közigazgatás 
rendezését, a lelkészek anyagi helyzetének javí
tását, a katonai büntető törvénykönyv reformját 
emeli ki főleg miut az országgyűlésre váró fel
adatokat.

— Budapest főváros polgármesterévé Márkus 
Józsefet eddig második alpolgármestert válasz
tották meg. Márkus József szombathelyi születésű 
8 közeli rokona Horváth Boldizsárnak.

— A pécsi püspöki székre jelöltettek dr. Frak- 
nói Vilmos é* Steiuer Fülöp,

— A millenáris kiállítás részvevői közül 300 
iparos tisztelgett ő felségénél a királynál, meg
köszönve ö felségének pártfogását, a melyben az 
egész kiállítás alatt a magyar ipart részesítette.

A n ag y v ilá g b ó l.
— Sándor szerb király f. hó 26-án megláto

gatta a római pápát a Vatikánban, hol igeu szí
vélyes fogadtatásban részesült.

— Az osztrák államhivatalnokok fizetését a 
jövő évi julius elsejétől kezdve jelentékenyen fel
emelik, amely felemelés az osztrák államnak évi 
11 millió forintjába fog kerülni.

— A Vatikán bevétele az lö97. évre 7 millió 
500 ezer lírára van előirányozva, ugyanennyi lesz 
a kiadas is.

— Magyar czukor Chinában. Chinába nagyobb 
mennyiségű czukrot rendeltek Magyarországból. 
Az első szállítmány 560 métermázsa volt.

Irodalom.
— „ M ag y a r R e g é u y tá r"  czimmel nov. 

közepéu füzetes vállalatot indítottunk meg, a 
melyre tisztelettel felhívjuk a müveit magyar ol
vasó közönség sziveB figyelmét. Ezt a kiadványt 
sok tekintetben megkülönböztetett hely illeti meg 
a hozzá hasonló magyar vállalatok közt és szá
mos előnye miatt méltán megérdemli, hogy a 
magyar közönség pártfogásába vegye. Az újkori 
regéuy: nem divatos és szélsőségekbe tévedt, ha
nem az érdekes és a művészet határai közt mo'gó 
regényirodalom jelesebb termékei azok, amelyeket 
fölajánlunk e gyűjteményben hazai olvasóközön
ségünknek; és ez a regénysorozat, szép kiállítá
sával, a magyar szépirodalomban szokatlanul ol
csó árával, eredeti illmztráczióival és válogatott 
tartalmával oda fog törekedni, hogy helyet fog
lalhasson minden magyar házban, ahol az olvas
mányok tartalmát illetőleg a jó Ízlés, meg a ne
mes fölfogás az uralkodó. Főgoudunkat ezért ehő 
is arra fordítottuk, hogy minden regény, melyet 
Regénytárunk keretében közrebocsátottunk, iro
dalmi színvonalon álljon. De ügyeltünk arra is 
hogy csak oly müvek kerüljenek bele a sorozatba! 
amelyeket miudeuki, különösen a női közönség 
is, erkölcsi veszély nélkül olvashat, mert főtörek- 
vésüuk az, hogy kiválogatva a magyar és külföldi 
szépirodalom jelesebb regényeit, oly könyvtárt ál
lítsunk össze a magyar családok számára, amely 
változatos és érdekes tartalmával szórakozást és 
élvezetet nyújtson. Természetes, hogy Regénytá
runk keretébe első sóiban is a hazai írók müveit 
igyekeztünk bevonni; de nem zártuk ki, mint
hogy nem is zárthatjuk ki onnau a kU.föld kitü 
Hőségeit sem, mert azt tartjuk, hogy ily módon 
nec<ak kiváló eredeti regényeket nyújtunk olvas- 
Hiányul, hanem egyúttal irodalmunkat is gazda
gítjuk gondosan fordított idegen müvek közre
adásával. Hogy pedig ez a regény sorozat kiállí
tásánál fogva i< kiváljék a többi, hoztá hasonló 
vállalatok köréből, szép kivitelű autotipia utján 
reprodukált sznvegrajzokkal is díszítjük, ami egy. 
úttal kidomborítja a cselekmény érdekesebb rész
leteit is. Számítva vállalatunk nagy elterjedésére, a 
regényeket heti füzetekben bocsátjuk ki, s ezek 
árát a lehető legolcsóbbra szabtuk, amennyiben 
®gy_*gJ 3 iv*-8 (48 oldal) füzet ára csak 15 kr. lesz.

— F ő v á ro s i L a p o k  u j n y o m d á ja .  
Budapesti tudósítónk írja, bogy a Fővárosi Lapok 
Porzsolt Kálmáu napilapja e héten nagy és ör
vendetes változáson ment á t : annyira megerősö
dött immár, hogy átköltözhetett — saját nyom- 
« jib » . Mi magunk tudjuk legjobbau. bogy mily n

n y í 
lóbb

jelentős haladás ez egy lap életében, s a közön
ségnek mekkora pártolása szükséges ahhoz, hogy 
egy újság nagy áldozatokkal berendezhesse saját 
nyomdáját. A lap kühő képe is rögtön megvál
tozik: betűi szebb vágásnak, papírom  jobb 
mása tisztább lesz: a közönségnek egygyel 
oka lesz, hogy annál jobban ragaszkodjék kedvei 
lapjához. Örülünk ennek a hírnek, hogy fgy lap 
megizmosodásának, élőn haladásának ilyen tanú- 
jelét adja bogy a közöm-ég is mindjobban kitün
teti szeretetével, s hogy azt a soviniszta magyar 
politikát, melyet a lap progrnninijául kifü/.ött, s 
dic éretreméltó állhatatossággal hirdet, a nemzet
nek mind m-gjobb rét»ge ismeri el 11 o rendű 
szükségnek. Porzsolt Kálmán, a FővárO'i L pok 
Szerkesztője — mint értesülünk — a jövő hó el
sejétől a maga tulajdonába veszi a lapot, hogy 
azontúl annál függetlenebb, szókimondóbb hirde
tője legyen becsületes, szabad gondolkozásu, nem
zeti politikájának. Nem mivelüuk föl > l--ges dol
got, ha újra hangfulyozr.uk, hogy a Fővárosi La
pok tárczarovatábaii a legjelesebb m agyar szép- 
írók ueveivrl találkozunk, s minden egyes rova
tában az események hü és ponto* kiómkásai olyan 
előkelő, irodalmi hangon szólnak felénk hogy 
igazán méltó arra a nWre, a melyen mind ntilt 
ismerik : a magyar úri c aládok h pja. J  győzzük 
még fel azok számára, a kik a lapot talán n> in 
ismerik eléggé, hogy a Fővárosi Lipok e I ' fi -.elése 
negyed évre 8 frt 50 kr.; a lngy mutatványszá
mokat mindenkinek szívesen küld a kiadóhivat 1 
(Budapest, IV. Ferencóek-tere 4. sz)

— A W o d ia u e r  F . én fiú i budapesti k - 
adócz/g kiadásában megjelenő nagy•z.alá-u illusz
trált emlékműből, a S/.alay-Báróti irta „M ‘gyár 
nemzet történetéiből most érkezeit ho z.ank az 
50. füzet, mely a XVII-'k századnak események
ben leggazdagabb, de egyszersmind iegszomO’ubb 
korát a harmii.C'.éves háborút kezdetétől 1029 ig 
tárja elénk, az ő nagy históriai alakjaival: II- k 
Ferdinánd c á^zár királylyal s hozzá méltó ellen
felével B llilén G borral. £{é«z .Magyarország a 
háború lángjaiban, mely k irtó tápot, nyernek a 
Németországban egy Mann«f-Id, egy Wallenstein 
alatt dúló világeseniátij ü háború borzalmaitól. A 
csodaszerüen m-gkapó előadást az egykorú harcz 
és c ataképek egé-z sora eleveníti s különösen az 
e füzeik*z csatolt külön nagyobbszabásu müniel- 
léklet ragadja meg figyelmünket, mely a török- 
veró zeutai c<st.át ábrázolja, Buchtenberg metszete 
után. A többi illu ztróe/iók következők: 11 Fer
dinánd, Frigyes plalzi választó, Forgéch Zsigmond 
nádor, a Qzerela Hungáriáé elfő lapja, Bethlen 
Gábor érme, a feháihegyi csata, Bethlen G.bor 
lovas képe, III Ferdinánd ifjúkori aiczképe. E s 
terházy Miklós nádor arcz’cépe és aláírása, III-ik 
Ferdinánd korouázála, Mmnsfeld Ernő herczeg, 
Wallenstein, A sző-yi béke utolsó sorai.

— D orottya  k ir . h erczegn ő  evkik- 
vöje« mely miudeu magyar szívnek örömet szer
zett, eme régi ói igaz példabeszédet juttatja az 
eszünkbe : .bánatra öröm és bura boldogság szo
kott jönni.* László kir. herczeg nagy, pó'olhatatlau 
veszteség volt a legmagyurabb kir. h-*rczegi c a- 
Iádra, de most öröm váltotta fel a nagy szomo- 
ni'ágot. — A .Képes Családi Lipok" fájdalmas 
Bzivvel emlékezett, meg Lá<z.ló kir. hercseg sze
rencsétlen balesetéről és legn óbbi szántában D >- 
rottva kir. h-rczegnő esküvőjét is hűen örömmel 
leírja. Ezenkívül regényeket, elbeszéléseket, raj
zokul, humoreszkeket és költeményeket kö/öl jeles 
régi és nj Írók éa költőktől. A .Képes 0 aládi 
Lipok* rendes munkatársai kö/é tartn/ink Be- 
uic/.kyné Bajza L-nke, K. B^uiczky Inti i, Toluay 
Lajos, L uka Gusztáv, Rudnyánszky Gyula, G.

Diószeghy Mór, Szaesvay Károly, Kiudy Gy„|a 
Gara József, Lunpérth Géza, Miskolczi Ilei és 
még sok. sok ismert nevű iró és költő. A „K p«s 
Cmládi Lipok* előfizetési ára egész évre 6 !<, ,lt 
rttb. M utatvány i/ániokat aziveseu küld a ki., - 
vaíul Budapest, Vadász-ulc/.a 14 *-z

ü } i 1 1 I é r.
E rovat a la tt köslö ttekért nem felelős a szer

Foulard-selymet 60 krtól L,'í,,'r ' "1
japáui, chiuai, srl». a  legújabb mintázattal é s  azi.i 
u. m fekete, fehér és színes lleiincberg-selym el ;j. ’r ’ 
tó i 14 f r t  «ő k r. m éterenkiut sima, csíkos, koczk.,,. tt 
m iutázott, damasxt stb. (mintegy 240 külőinböző i.i .'J 
és 2000 sziu- és m intázatban s tb )  postabér- és vá'; a. 
lesen a házhoz szállítva és mintákat küld postafoi l g. 
val: H enueberg W. (cs. kir. udv. szálliió) selyemgy.tra 
Zűriekben. Svajczba czimzett levelekre 10 kros, le, zó. 
lapokra o kros bélyeg ragasztandó. — Magyar nyelven irt 
megrendelések pontosan eliutéztetnek.

H I R D E T É S E K .

házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: étvágyta

lanság, gyomorgyengosig, büzOs lehelet, 
telfujtság, savanyu, lelböffögés, hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, qyomorgtfrcs 
szűkülés.

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és hámor- 
rhoidáknái.

Említett bajoknál a iflá ria cze lll  
g yo su o rrsep p ek  évek cta kitű
nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi főraktár: T ö rő k  
J o z . s e f  gyógyszertára B u d ap ea t, 
Ki "ily utcza 12 ez.

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatira 
zöld szalag van ragasztva a keszitö 
aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: 
.Valódiságát bizonyítom*

/ O C> x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 >  

KORCSMA-BÉRBEADÁS.
Nemesdi vendéglőm (M ártonbóly  mellett), 

mely 4 szólni, konyha, pineze, méizár- 
szék, * istálló és pajtából áll, a hozzátartozó 
nagy konyhákért és főltlhiriokkal együtt
1897. január hó elsejével bérbeadandó.

Bérelni szándékozók szíveskedjenek alulírott 
tulajdonossal Mártonhelyen a közelebbi feltételek 
végett érintkezni.

Mártonhely, 1896. nov. 24.
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