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A földniives bankokról.
Mostanában egy-két olyan gyakor

lati kérdést vetettünk fel lapunk hasáb
jain, melyek az indnsztriális ország 
helyzetére tekintettel az anyagi boldo
gulást képezik. A sajté mindenha nem
csak az ideális tökéletesedés érdekében 
tör lándzsát, hanem gyakorlati egálo
kért _ is.

t,s ma, mikor a mezőgazdálkodási 
üzlet forgalom vajúdik, kétszeres köte
lessége a sajténak gyakorlati, anyagi 
boldogulásunk tényezőivel számolni.

A t. olvasóközönség bizonynyal azt 
hiszi, hogy újra lamentáeiókba akarunk 
bocsátkozni a miatt, hogy a búza ára 
nem akkora mint a hetvenes években 
és hogy a földadó még máig is akkora.

Hát ha ezen a szomorú dolgokon 
a lamentácziók segítenének !

Csakhogy az a hiba, hogy a gonosz 
helyzet, rajtunk kívül álló tényezők 
miatt állt elő. Az önsegély elvére lép
tünk, mert arra kell lépnünk, azért 
igen is emlegetni kell egyik tényezőül, 
hogy a nemzeti boldogulás egyik ténye
zőjét, a földbirtokokra az olcsó hitelt 
mihamarább meg kell szereznünk. A 
nagybirtokok már rendelkeznek speci
ális bankokkal, melyek eddig is nem 
egy ingadozó gazda súlyos helyzeten 
segítettek. Hol van az megírva, hogy 
a lorgó töke nélküli kisbirtokok 9 — 10

■ százalékra dolgozd pónzintézeknek le- 
I gyének kiszolgáltatva. Az osztrák-ma- 
' gyár bank a kereskedelem hiteligényeire 
| tekint első sorban, a nagy birtokoknak 
I megvannak a maguk jelzálogintézetei, 
j bankjai, a forgó tőke nélküli kis bir- 
I tokos pedig ki van téve a váltó-hitel

nek, melyhez tanulatlan és mely ide
gen segítséget involválván, mely vi
szonzást igényel, belekergeltetik dubi- 
ozus jótállásokba és váltó forgatásokba.

Hány szegény embernek a párnáját 
vitték el enemii tamilatlansága miatt!

Mennyi köny fűződik althoz a sze
rencsétlen pillanathoz, a midőn valaki 

| elég könnyelmű volt nevét egy sárgás 
: lapra felírni! Uraim, mentsük meg a 
j tudatlan népet a váltó-hitel könnyelmű 

módjaitól.
i Ha e sorokat köz- és váltó-ügyvéd 
| olvassa, hajlandó lesz föltételezni, hogy 
. e sorok Írója nagyon ideális téren mo- 
I zog. A legkevésbé sem! A lolyó számla 
I hitel megfogja menteni a löldmiveseket 
1 és forgalmat kimutató iparosokat a váltó 

hiteltől. Mindezt a fóldmives bankok
kal lehet kezdeni. A ki hitelt akar 
igénybe venni, annak ingatlanait fel
becsülni és annak arányában folyó 
számlára hitelt adnak, melyet akkor 
vesz igénybe mikor akar.

Talán azt kellene ezek után meg
beszélnünk, hogy a földbirtoknak van-e

szüksége forgó tökére ? Az istenért, csak 
ilyen lappaliakkal nem fogjuk kínozni 
olvasóinkat? Hisz ez elemi dolog, me
lyen már régen túl vagyunk. Mi a gaz
dának ma a veszedelme ? Az, hogy a 
búza ára alacsony és szükségei halaszt
hatatlanok. Ha most folyó számlghjtej 
és tegyük fel, olcsó kamatra r e n d e ld  — 
zésre állna: akkor bezzeg nem volná
nak kénytelenek szinte tartalék nélkül 
kidobni búzáikat a piaczra, ezzel még 
a belföldi forgalmat is megbénítani; 
akkor bevárhatnának egy kedvezőbb 
időt és lehetetlen, hogy a gabomipiacz 
lanyhább menete mellett a búza ára 
fel ne szöknék. De a ki ezt be nem 
látja egyszeribe, annak szinte tékozlás 
lenne a sok szóbeszéd. Vaknak színek
ről ne beszéljünk soha.

Más és komolyabb kérdés az, hon
nan szerezzük meg ezen községi ban
kok, melyek elsősorban a földmives 
érdekeit isi,ápolni hivatvák, alapját. 
Megmondjuk. A regále megváltásról 
szóló törvény rendelkezései teszik ezt 
lehetővé, —  a melyekben az foglalta
tik, hogy a kötvényezett regálepapiro- 
kat devinkálni lehet a pénzügyminisz
ter rendeletével. Tudni való, hogy ezen 
papírok most 4'h'|o-ot jövedelmeznek. 
Mennyi áldás indulna, ha csak 5'f,, 
vagy 6"J0-os kölcsönökről, a mezőgaz
dálkodás javára szólni lehetne.

A váróteremben.
Irta: HEVESSI FERENCZ.Az apát szerfelett elfoglalták a halomra Hit irodai teendők, a mama hirtelen h-ves migrént kapott 8 igy Melániának egyedül kellett a p.ilya- házhoz koeózui, hogy kereskedői útjáról, hazatérő jegyeiét fogadja. Az iudóház gyönyörű, üvgf*d"lü helyiségében egy darabig fel és alá sétált, midőn véletlenül két egymással beszélgető uranysapkás hivatalnoktól hallotta, hogy a Brüsselből jövő vonat egy teljes félórái késéssel fog a központba érkezni.Egy c«epp t sem dohhant meg a szive. Teljesen nyugodtan ment egy I osztályú váróterembe és leült egy piros bársony helyre. Egykedvűen vette a dolgot. Nem bánta, hogy a vonat késik, vagv nem. A szép leány közelébe két halai eiub-r ült. Az egyik vidékről való lehetett, mert ugyancsak visszafojtott lélekzettel hallgatta társának leírását, a központi pályaudvar berendezéséről, la -  ris szép* égéi ről, a tömérdek nevezetességekről. Csak néha szakította fcH»- h* érdekes leírást és •In; gadta lázénak adott fcifpj*****. ,

-  N  . g y s z e r ü  é «  i g a z a n  C * o d á l a l r a m e l t o ,  h o g y  
M. B t n b e r ia p g  m i l y  r o h . . .n  Im l n d  - > « < • .!
A  t u d o m á n y ,  u »  t . c l m . k u  » »  «miciá áriáid vívmányok......... . M l  M U .» »,,-m ImilKHtU » bemre Idknt. Gondoláimba mer tilt. Éd-Hen álmodott a ragyogó e» gyoreau el es fel
tűnő múlt képeitől.

Gazdag embernek gyermeke volt. E négy
Szóban volt eltemetve ifjúsága...............Egy kisidőt kivéve, minden napja egykedvűen telt el. Apja gazdagságára büszke kereskedő, anyja pedig Ünnepelt szépség volt. Apját az iroda, anyját a bálok és különféle mulatságok vonták el köréből. A leány kényeztetve lett, de a szeretetnek melegét sohasem érezte. A nevelőnők, tanitóuők, cselédektől körül rajongott teremtés minden kívánságát teljesítették, de a mi az életben legbecse- Sr-bb : szeret,etet egyik sem adhatott neki.Mikor felnőtt, nagy leány lett, őt is bálról- bálra. színházba, fürdőhelyekre és társaságokba vitték, de sehol sem találta azt, aiui után a szive vágyott. Az egyik nap élveit a másik nap feledteti. Semmi sem ragadta meg tartósan ifjú lelkét. Már a leány szivóbredő korszakát, is elérte, a ti- zennyolczadik tavaszba lépett, midőn megismerkedett Gusztávval. Es külöufts véletlen, mikor róla gondolkozott — közvetlen-közeiében hangját hallotta. Mint> villamos ütéstől találva gyorsan felpillantott. Ó állt előtte.— Bocsásson meg kedves kisasszony, hogy megszólítani bátorkodtam.— Kérrm, uram, viszonozta a leány, ki hirtelen zavarában még e semmitmondó szavakat is alig volt képe* kimondani.A fi-ital ember, ki a leányt megszólította, a szenvedésektől halvány arc/czal hirt, de két nagy szeméből a láng és értelem sugárzott elő. De a leány villogó barna szemei előtt kénytelen volt szemeit lesül ni.— Engedje meg, hogy melléje üljek, szólt az ifjú lágy és lassú hangou.

Tessék, felelte a leányka, — izzadó arczát csipkekendőjével megtörülve.— Utolsó levele óta kellett volna megszólítanom, mondta az ifjú és hangja észrevehetőig reszketett.— Most a véletlen összehozott beuntin- ket, utoljára ez életben, Éu messze idegenbe utazom, nem fogok többé Párisba jönni.A leány gyöngéden megrántotta vállait, mintha azt akarta volna mondani: hogy nem bánja.— Miért nem szól valamit ? Hát már nem érez irántam semmit, Melánia?— Nem szabad !— Nem szabad ? Miért engedett hát reményleni ? Kegyed jó szívvel közeledett a szegény zon* gOl'aiiiesterhez. Sőt taláu szerette is. Es egyszer levelet ir, mely tőrként hatott szivembe. A levélben ez állt: „Ne jöjjön többé hozzánk, e napokban eljegyzésemet tartom, felejtseu el.* Ugy-e bár jól emlékszem soraira?A leány arczán mosoly volt a felelet.— Szülőim gátolják szerelmünket, olyan férfihez akarnak adui, ki egy rangban van velők.—■ Egy gazdag emberhez, nemde ? Kegyed is azt tartja, hogy csak gazdag illik a gazdaghoz? Nem tekinti a szivet, uem nézi a szerelmet. Kegyed velem kaczérkodolt, kegyed irániam szerelmet mutatott. Tudja-e azt kisasszony, hogy ez merénylet, bűn volt, amit velem tett.— Eu önt 6Be . . . ?— Igen, szeretett egy hónapra, egy hétre. De kegyed hajlott szülői szavára és választott a gazdag és szegény között. — Szereti legalább a vőlegényét ?
—  Az életben nem sikerül minden úgy* a



Ajánljuk ezen eszménket az illeté
kes köröknek figyelmébe. Minket nem 
vesztegetnek meg agrár jelszavak. De 
azt a felfogást valljuk, hogy igenis 
azon tényező érdekében, mely a nem
zet-test legerősebb tényezője, tenni kell.

Tenni még nem késő. Azért kíván
juk kis birtokoknak az olcsó hitelt, 
mert látjuk, hogy a torgő tőke hiánya 
nyomorúságainknak legtöbb oka.

Az ttj „sommás eljárás"
ismertetése. (vég.j

A  f e l e k  k é p v is e l e t e  a  s o m m á s  e l já r á s b a n .A s mmás eljárásban a felek perbeli cselekményeket személyesen végezhetnek: de a mennyiben nem személyesen járnak el, magukat a rendszerint csak ügyvéd által képviseltethetik.E  szabály alól a követkézé kivételeknekvan helye :1. a felmenő ágbeli rokon (t. i. apa, anya, nagyapn. nagyanya), a lemenő ágbeli rokonát (gyei nekét és unokáját) és viszont, a férj a nejét és nejének felmenő vagy lemenő ágbeli lókénál., a nő férjét, a testvér testvérét és pertárs a pertársát mint meghatalmazott bármely sommás perben képviselheti ; 2. agazdatiszt azt, a kinek állandó szolgálatában van, ugyszinte az üzletben állandó alkalmazott kereskedelmi megbízott, a kereskedősegéd s ipirossegéd a főnőkét, sommás perekben képviselheti, kivéve azokat a sommás perek(t, a m dyek szerződési kikötés alapján tartoznak sommás eljárás alá; 3. ha az eljáró 1 ; g székhelyén ügyvéd nem lakik, vagy ha az ott lakó flgyvédek akadályozva vannak a képviselettel bármely önjogu férfi megbízható azokban a sommás perekben, a melyekben a most emiitett 2 pont szerint mt ghat almazott általi képviseletnek helye van : vagyis azon perekben, a melyek nemkikötés al apján tartoznak sommás eljárás alá.
] i ellát e szerint majd ügyvédi öklevél- Bél ki li „pót-ügyvédi li", a kiknek majda i-íig székhelyén lakó ügyvédektőllevelet ke ! felm utatn iok bíróság előtt, hogyŐk (az f: :yvéd ek ) „a k ad á yozva vannak.“

A  mos t ism ertetett 1 és 2 ponti)m felsoroltuk őzül csak  az hozható meg, a ki20-ik  élet évét b e tö ltö tte .Az, a ki a most ismertetett 1. vagy 2.pont aiapjan mint meghatalmazott fellép, ha kitűnik, hogy a teltet nem aii a meghatalmazásra jogosító viszonyban, 100 forintig terjedhető pénzbírsággal büntetendő. Az ehogy előre tervezik, fis azután függ a körülményektől. Támadni műnk szokásaitól U'*m szabad eltérnünk, fin magam is beláttam, hogy . . . nem történhetik minden szivünk óhaja szerint, — szólt a leány nekibátorodva.— Oh, kegyed nagyon jól betanulta a szerepét. De uem érzi, hogy milyen fájdalmat okoz, meggondolatlan s/a”:-. ' d. viszonozta az ifjú, kinek valóban i szí tő szavain észrevehető volt a belső km.— Éo ‘ Ut. hevemben szüleim szavára nem akartam ha oi ',-! •!;>■  u leány, de mert én nem vagyok olyan . tv»■*-i . mint hiszi. — jobban meggondoltam magi.i.ia' átláttam, hogy **unek igy kell történni, mert n . így vau jói, így van helyesen.. — Szerelem nélkül a házasság büu. Kegyed azt nem képes felfogni ?— Akkor a legtöbb házagság bűnnek nevezhető.— Gondolja meg, most még nem késő, — rebegte az ifjú, én meg akarta fogni a leány kezét, de ez gyorsan elhúzta, sőt kissé tovább is húzódott... Hát valóban nincs szive? Kegyed a k. — Bocsánatot kérek, válaszolta Melánia, és felkelt ülőhelyéről. A onat érkezik, a perronra kell mennem, — » jegyesem érkezik! Es anélkül, hogy köszönt volna, vagy esak egy pillantásra méltatná az ifjút, a sokaság közé vegyült.A zougoramester kebeléből mely sóhaj tört elő és elhagyott barátjához lépett, ki a mélyen levert, ifjút e szavakkal vigasztalta.— Ez is a czivilizáczió müve. Haladunk. A házasság sem a/, égben köttetik már.

j  tárgyban hozott végzés ellen külön felfolya- I modásnak van helye, mely fölött a másodbi- I rőság végérvényesen határoz.Kiskorunk és gondnokság alatt levők, kik a per tárgyáról peren kivül rendelkezhelnek, mint felperesek, törvényes képviselőjük (anyjuk stb.i mellőzésével személyesen felléphetnek. Személyesen megidézhetők a kiskorúak és gondnokság alatt levők az általuk bérbe vett lakásnak vagy üzlethelyiségnek vissza- bocsátása iránt indított sommás perekben.A személyesen megjelent fel élőszóval vallhat a bíróság előtt meghatalmazottat, a mi jegyzőkönyvbe veendő. Ezen eseten kivül a meghatalmazás közokirattal, hitelesi- lelt, vagy sajátkezüleg irt és aláirt, illetve két tanú előttemezésével ellátott magánokirattal igazolandó. A fentebb 1, 2, 3 pontok szerint megliataimazottkép fellépő egyéneknek, a inennyiben részökre a meghatalmazás a bíróság előtt szóval nem adatik, meghatalmazotti minőségüket írásbeli meg- hatalmazványnyal igazolniuk kell.A törvény határozatlan szövegezéséből nem vehető ki, váljon a nem-ügyvédi meghatalmazottaknak ezentúl is kir. közjegyzőileg hitelesített meghatalmazványra lesz-e szükségük, avagy pedig e részben a törvény az eddigi állapot. :, áltoztatást akar-e tenni s így ezentúl a sommás perekben az ily nem-ügyvéd meghatalmazottaknak is elégséges lesz-e a két tanú előttemezésével ellátott magán-okirati meghatalmazván}' ? Ezen kérdést is majd a bírói gyakorlat fogja megoldani.
Egy uj iparág.A napokban volt szerencsénk iparunk egy egész uj ágával megismerkedni, ugyanis a cze- mentiparral, melynek igen buzgó és szakavatott fejlesztője It a d  le o h I Tivadar ur, aki sajit kísérletezései folytán ezen anyagnak mindig újabb és újabb titkait találja ki és azért az általa készített tárgyak oly Ízléses és oly precziz kivitelűek, hogy minden szakértő figyelmét, magokra vonják.Láttuk nála a ‘bellatinczi templom két tornyához szolgáló csigalépcső fokait és nyughelyeit, melyeket a természetes kőtől meg sem lehet külömböztetni, tartósságra nézve pedig a terméskőből készült lépcsőt felülmúlják, n suk a legminimálisabb, síkossá sem válnak, a fagynak pedig jobban ellentálinak, mint bármely terméskő. A helyi kórház fő-, padlás* és külső lépcsői is általa kaszitvék s a felülvizsgálati jegyzőkönyvben többek közölt leginkább ki van emelve, hogy különösen a piuczébeu levő betontömbök, a c.zementlépcsők, a lépcső-nyughelyek cze- meutbevonása a legcsekélyebb hajszálrepedé- seket sem mutatják és előállításuk minden tekintetben kifogástalan.Habár csak második éve, hogy készíti ezen lépcsőfokot, már is mindenhol alkalmazva láthatni a .okát Folyó méterenkinti ára 3 50 kr. s rendelésre tetszés szerinti méretekben is készíttetnek.Igen nagy kelendőségnek örvendenek az ereszcsatornák alá tartozó Caurgókövek, melyek megakadályozzák a csatorna kiömlésénél a föld kimosását és a keletkezett gödörből a víznek beszivárgását a falba. Áruk 1 50 kr.Igen jó volt a kémények befedéséről az u. n. kéményfedlapok által gondoskodni, az egy 8— 10 cm. vastag czementlap, mely a kész kéményre csak fel lesz léve és in után a kéményt vízmentesen letakarhatja, az nem ázik át és a fagy nem rongálhatja annak oldalfalait, és miután ára 3 frt, a költséges és gyakori kéményjavitgatásoknak olcsón elejét lehet venni.Láttunk határköveket, melyeken a név kezdőbetűi be vannak vésve és miután egynek ára I frt, minden rendet szerető gazda, szívesen fogja alkalmazni.Olt készülnek sírboltf .*dlapok, rácsozat- lábazatok, ajtó és pinczeablaktokok, lábazat- kövek vaskeresztek alá, minden sziuü és

nagyságú czementlapok, templomok, folyosók 
é s  konyhák burkolására, tehénvályuk, melyből az uj muraszombati uradalmi istállóban 110 méter lett készítve és nagyobb berendezéseknél olcsóbbak, mint a fából készültek.A kulviz elvezetésére, istállók és mindenféle csatornázásokra igen alkalmasak a helyszínén készített betoncsatornák, melyeknek teljes előállítása minden anyag és munkával 1 frt 20 krtól 3 frtig kerül métereu- kint, és miután igen kevés esést igényelnek, semmiféle javításoknak kitéve nincsenek, s a talaj általuk nem inficziáltátik ; a legegyszerűbb csatornázásnál is ezen betoncsatornák alkalmazása ajánlatos, s a ki ezen csatornák előnyeit megismerte, más anyagból csatornát többé nem készület.A gazdára nézve még igen fontos a ser- tésvályu. mely már az ára miatt (2 frt métere) kiszorítja a fából készültet; de még nagyobb előnye, hogy a sertések nem rágják, sokkal könnyebben tisztán tartható s nem korhad, azaz úgyszólván örökös. Hossza adott méret szerint is készíthető.Most hozza forgalomba szintén a gömbölyű czementcsöveket, melyek az árkokba fektetve és befödve igen olcsón és állandóan biztosítják az átkelést s az'rt úgy a városban, mint a mezei utakon igen alkalmasan használhatók vízáteresztők s hidak gyanánt.A legújabb készítmények azonban a sírkövek, melyekből eddig csak két mintát láthattunk készen, ezek azonban nagyon csinos és izlesesek s ismerve a czementkészitmények tartósságát, valóban örülhetünk, hogy végre azon drága s amellett ízléstelen, puha s el- málló kőből készült, Styriából behozott s nálunk elterjedt sírköveket egy csapással szorítja ki, s mindezen előnyök mellett ezen sírkövek márványlap betéttel s vésett aranyozott Írással együtt 20— 22 írtba kerülnék csak, s ily formán ép felével olcsóbbak, mint amaz.Ratkol ur állítása szerint a sírkövekből már a tavaszra 5 különféle nagyságú és formájú minta lesz s igy a legszegeuyebbnek ia módjában lesz hozzátartozóinak állandó szép és olcsó emleket állíthatni.Mivel a s'rkövek készítésében egyáltalán Ratko) ur az úttörő s azoknak előállítása Styriában is ismeretlen, valóban csak örülhetünk annak, hogy ép az első készítménye Styriából lett megrendelve s Mureckben van felállítva. A régedéi sirkőrak'áros felszólítása folytán, mint értesülünk llatkol ur Regedében is fog egy sírkő fiók-telepet berendezni, hogy igy vidékünknek azon második természetté vált szokásának is eleget tehessen, mely szerint mindent csak Styriában kell beszerezni, mert csak ott lehet jót s olcsót kapni,A midőn szívesen hívjuk fel erre olvasóink figyelmét gratulálnunk kell Ratkol urnák nemcsak hogy oly ipari létesített, mely- lyel eddig teljesen a külföldre vol.unk utalva, költséges volta miatt pedig annak előnyeit nem is élvezhet!ük, hanem sikerült módokat találnia, hogy az árak —  összehasonlítva más árjegyzékekkel —  tetemesen olcsóbbak 8 igy készítményei bárki álta l is könnyen beszerezhetők. X .
Terjeszszük a gyógv-szerum ot 

a Dunántúlon.„(D -1.*) Az. egész müveit világ feszült figyelemmel ügyelt azon ki Hér letek re, melyeket a difteritiaz el leni szérummal tettek.Most, hogy »z uj gyógyszer eminens gyógyító hatása be vau bizonyítva, — akkor, midőn a Külföldön százezrekre menő összegeket áldoz
nak a szerűm beszerzésére, nálunk — sajnos — vajmi kevés történik e tárgyban.Nem az ország központjában csiga-lépéssel előrehaladó mozgalmat akarjuk serkenteni, a dunántúli egyes vármegyék, városok és községek elöljáróit hívjuk fel buzgó munkálkodásra.Minden egyes ember sokat, tehet saját hatáskörében.A zcid évszak küszöbön áll.Bizonyára újból fel fog lépni egész, vidékeken a gyermekek réme: a iUU«rt«u —■ Előre



dolgozni, be kell szerezni a városoktól távol eső falvakban is a vérsavót, a melynek gyors alkalmazása — az eddigi kisér'etek után ítélve — valóságos csodákat mivel.Nagyobb mérvű megrendelésnél bizonyára uem jő ezen szer olyan sokba, hogy azt minden egyes község meg ne szerezhetné.O-merjük fel a falusiak iudolencziáját, amely- lyel csak akkor, ha már nagy a veszély, hívják az 01 vost.A vér^avó alkal utazása nem jár valami túl- I ságos nehézséggel, sem nagyobb veszélylyel.A járás- vagy körorvos könnyen begyakorolhat helyen kint egy intelligens embert, pédául a babát, az első segélynyújtásra. Ha ez a közel jövőben nem is volna keresztülvihető, már az nagy előmenetel lenne, ha a sebtében hivott orvos mindenütt jó minőségű szérumot találna s nem volna kénytelen mindig magával vinni a szem mos üveget, ami nemcsak kényelmetlen, de több oknál fogva lehetetlen is.A gyógyító-szerűm hatóanyaga — mondja feltalálója Behring tanár — teljesen ártalmatlan. Mivel azonban fehérnye-tartalmú folyadék, megeshetnék, hogy megromlik vagy hogy a levegőből vagy egyébünnen eleven csirák kerülhetnének bele. Hogy e veszedelmek megszűnjenek, karbolsavval keverik a gyógyító szérumot s goudosau Ügyelnek rá, hogy csakis teljesen egészséges állatból vegyék.A mi gyógyító hatását illeti, e kérdésre a legvilágosabban az a faktum felel, hogy a halálozási arányt a gyógyító szerűm olyan kicsiuyuyé tette, a minő még nem volt. ► oha.Azok a betegek, a kiket a betegség első napján fecskendeztek be az nj szerrel, mind meggyógyultak, a kiket pedig a második napon kezdtek gyógyítani, majdnem mind. Korábban tíz— tizenötszörte annyi Volt a haláleset az első két napon kezelt betegek közi, mint most. — Ha a gyógyítást az első vagy második napon megkezdik. száz difleritiszes beteg közül nem hal meg öt sem.A mi a szérum árát illeti, «gy gyermek immunissá tevése körülbelül 90 krba kerül csak.Fel tehát ! Terjeszszük a szerűn ot, Dunántúl.J  írjanak jó példával elő az egyes vármegyék, a földbirtokosok s végre maguk a községek.Gyorsan alkalmazva, ba kéznél van, majdnem mindig használt e csodaszer, későn alkalmazva, hatása elvész s már az orvosi operáczió behatása seui hozza meg mindig a vart sikert.D. F.Hirek és különfélék.
— Gróf Szápáry Géza m királyi

fdudvarmester ü nagyméltúsága a múlt hét 
folyamán családjával téli kastélyába, Buda
pestre utazott. ,— A Nzerum b& m uluto* g y ó g y iíó  liu lft'H . A vasmegyei árvaház egyik növendéke erős difteritiszben volt. Elkülönítés végett az .Emberbaráti l,órház“-ba szállították, hol baja napról-napra rosszabbra fordult. A kórház derék orvosa, Alexy Emil sUrgönyzött Budapestre, majd Becsbe szerűmért, mindenünnen azt a feleletet kapta, hogy nincs. Végre Berlinből mégis kapott két Üveggel és egyik üvegből mindjárt injekciót adott a beteg gyermeknek. Es a jó hatás másnap már látható volt, a gyermek könnyebben lift és kigyógyult. — Beke Antal megyei s. kiadónak < gyetleu 6 éves fiacskája is múlt bét elején dif- teritiszbe esvén, az aggódó szülők a gyermekkel áronnál Béobe siettek, hogy az uj gyógymód szerint Orvoso!t.as*ék. E< — habár a baj a legfelsőbb fokig aggodalmas volt — sikerült elejét venni. A kis fiú egy heti gyógykezelés utáu már veszélyen kívül volt s a szülők nyugodtan hozhatták haza további ápolás végett.— K á p o ln a n z e n te lé v . Mu-znya községe a temető melletti községi birtokon igen szép stilü csinos kápolnát építtetett. A kápolna - mely a munka ingyen szolgáltatásával 900 forintjába került a községnek — ma vasárnap délután szenteli fel nt. Czipott Rezső battyándi ev. lelkész. Az ünnepély lefolyásáról jövő számunkban referálunk.— A v a v v á rn irg y e i r . k a t li .  I*ör helyiségei f. bó 8-án, csütörtökön, d. ti. 4 órakor tartott választmányi gyűlés után leltek rendeltetésüknek átadva. Gróf Batthyány Iván elnök távollétében a társelnök, Dr. Stegmüller Károly apát kanonok hívta egybe a szép számmal megjelent választmányi tagokat. Az ülés megnyitása «IAtl ünnepélyesen megáldotta a h lyiség négy sarkát, ezután az ülést, eszmékben gazdag, szép beszéddel nyitotta meg.— K ö r ö z t e t .  Horváth Iván Ks«drh*gji lakos 1 fi Hal járult a dilteri»i«-gyógyszerum költségeihez. Egyben megemlítjük, hogy a kezdeményező orvos uraknak távirat utján eszközölt kérelmére azon értenité-t kaptak, hogy a szerűm jelenleg kifogyott és talán pár nap múlva kapható lesz. „ ,  .t z  o g jli& z p o im k H l t o r v é n y j a w  la t o k . Az ors/.ág g j öl és két házának egyértelmű

határozataival megállapított három egyházpolitikai törvényjavaslatnak szentesítés.) — írja a „P. H.* — e hét első napjaira teljéi biztonsággal várható. Azok a híresztelések, melyek szerit,t, a szentesítés legmagasabb helyen bárminő nehézségekbe ütkü.ött volna, semmi alappal nem bíró puszta kombinácziők. — Még csak késedelemről sem lehet szó a szentesítés tekintetében, minthogy a kormánynak az a fölterjesztése, mely részletesen megindokolja a kérdéses törvényjavaslatokon a két ház tárgyalásainak során történt módosításokat, alig néhány nappal ezelőtt jutott a kabi- ueti irodához.— SzinéN zet. Jáni János színigazgató társulatával folyó hó 15-én érkézéit Muraszombatba s folyó hó 17-én, szombaton .Három testőr* legújabb vigjátékával tartotta meg első bemutató előadását. — A jövő heti műsor a következő lesz: Vasárnap „Csillaghullás" népszínmű Rát- kaytől. Hétfőn szünet. Kedden .Lemondás* színmű Karc/agtől. Szerdán „Smyaró Vendel diur- nista* énekes bohóság Kövesitől. Csütörtökön .Éjjel az erdőn* népszínmű Rákositól. Pénteken szünet. Szombaton .Tüzérek a gyakorlaton" fran- czia bohóság Andriáutől. Vasárnap .Próbabázas- ság* énekes életkép a bires , Kossutli-kupléval* Gerő Károlytól. — Ismételten nem mulaszthatjuk el müpártoló közönségünk meleg pártfogásába ajánlani e derék társulatot, mely áldozatot nem kímélve, csakis a legújabb színdarabokat foglalja repertoirjába.— N agy KzerenctétleiiNég tö rté n tKeszthelyen a legutóbbi napokban. Mint levelezőnk Írja, dr. Siuger Beruát orvos özvegye Elek nevű, első gymnáziumi osztályba járó fiát sógorának lakására küldte egy kis csomaggal. A kis fiú visszajövet az emeletre vezető lépcső korlátján csúszkálni próbált, de elvesztette az egyensúlyt, h a lspc öliáz kövezetére zuhant le. A szenvedett agyrázkódások következtében haldoklik.— I l i  rel* Z a lá b ó l . S ü m e g e n  elhatároztaa városi képviselő-testület, hogy az ottani reáliskola államosítása érdekében küldöttségileg fogja megkeresni a közoktatásügyi minisztert. — A  z a -  
l a y ö l g g i  v a s u t a t  az állam 140,000 írttal fogja segélyezni s igy a 42 kim. hosszú vasút kiépítése biztosítva vau. — C s á k to r n y á n  a tiszti önsegélyző- szövetkezet havi 1 frt betét kötelezettséggel ismét megalakult. — B a l a t o n - F ü r e d e n  a luristaház 36 szobával települt. — Z a l a - S z t . - G r ó t h o n  a difteri- tisz járványszerüleg lépett fel s emiatt az iskolákat bezártak. F. A.— F ö ld iiiim k á N o k  keresltein ek ! Földmunka teljesítésére már csak a legszegényebb néposztály vállalkozik, melynek se pénze, se földje és a melynek nem tellett valamely mesterség tanulására. Az ily .földhöz ragadt* nép azután annál nagyobb örömmel fogadja, ha a rendkívül Csekély napszámmal járó munkák teljesítésére alkalma nyilik. A munka folyama alatt szalonnán és kenyéren él és csak heteukiut egyszer vetődik haza, hogy megtakarított keresménye egy részét honiuaradt családjának juttassa, másrészét, pedig eltegve a munkanélküliség idejére. A Sebes-Kó- rös, Fekete-Kőrös, Kflrős-Tisza és Maros ármeu- tesitő-társulatok a tél folyamán összesen miutegy 5000 munkásnak nyújtanak alkalmat a kenyér- keresetre, miután a nevezett foiyókná! nagyobb szabályozási munkálatokat kell teljesíteni. A társulatok fölhívásokat iutéztek a községekhez, melyekben földmunkások vanuak, hogy a kínálkozó munkára figyelmeztessék.— .4 te n g e rib e n  hosszabb szünet után lényegesebb áremelkedés mutatkozott. A fölfelé irányuló mozgalmat elősegítette egyrészt a készáru- hiány és másrészt, mivel az Egyesült-Államokban és Romániában a termés állítólag nagyon kedvezőtlenül ütött ki.— Itorzawztó bftnyarobbanáN . Brüsz- «zell)ől érkezett jelentének szenut e hó 11 -én este ' 4IO órakor Viesában, a drezdai hitelbank Plútónk nájálmn nagy légrobbauás történt, a mely busz embert ölt meg. Biucli bányaigazgató azonnal leszállt a mentőkkel az aknába, hogy kihozzák a szerencsétlenül jártakat. Öt halottat hoztak ki ; ezek közül kettő megfulladt, három teljesen ösz- szeégett. A többi tizeuötöt egy csoportban látták fekve. Miuthogy a kiömlő szénoxyd gázok következtében a mentők közöl többen eszméletüket vesztették, a mentést abba kellett hagyni.— T y iik o k  v eszed elm e. Skrabán Mátyás éH Sí ftár István alsó-sürüházi lakósok istállóját Kakas Ferenci (Hunka) ás Horváth Mária vashidegkuti illetőségű czigányok feltörték és Skrabáutól 15 drb, Siftártól pedig 4 drb tyúkot loptak el. A zsákmányt Bokán András vasbideg- kuti tyukásznak adták el. A tolvajok megugrottak, de Bokáuék orgazdaság miatt fel vanuak jelentve.Vegyes rövid kirek.

A  m e gyé b ő l. M in t  é r t e s ü lü n k ,  a szombathely-rumi ti. é. vasút (leceember I-éu lesz a közforgalomnak átadva. — A  c s a j t a i  urodalmat L’pthay báró megvette Szeutiváuyi Oizkártól 615 ezer írtért. A birtok 2800 hold. — M a g y a r ó s d  községben uj tűzoltó-egylet alakult. — R é p c z e -  
L a k  óa Répcie-Ssetuare között levő útszakasznak

a viczinális vonalok közé leendő felvételét a minisztérium helybenhagyta. — G o m b ó c z  Nándor dióslaki lakos háza 700 frt értékben, miből 350 frt biztosítva volt: leégett. — S i n n e r s d o r f b a n ,  e pör alatt levő helységben, melyet Vasniegye követel Stájerországtól, a múlt szombatról vasárnapra éjjel leégett Trattuer Alajos malma. A tűz a malom belsejéből terjedt el.
A  h úzóból. A  Csáktornyái lovaskaszárnya ügye ismét előbbre haladt. C*ertán Károly alispán elnöklete alatt egy katonai és polgári bizottság ült össze a napokban a Soukup Adolf kassai főmérnök 19 épületet föltűn tető tervezetet fogadták el s terjesztették föl a honvédelmi s közöl hadügyminiszterhez. — A  c s o r n a i  gőzmalom leégett; sok gabona és li6zt lett a lángok áldozata. A gőzmalom a herczeg Esterházy-féle hit- bizomány csornai bérjószágához tartozik. —  a  

s o p r o n i  főispánt, Simon Ödöut f. hó 22-éu fogják főispáni székébe ünnepélyesen beiktatui. Reggel 10 órakor a benezések templomában ünnepélyes Veni Sancte lesz tartva, mely után a diszgyülés veszi kezdetét. — A  v a l l á s -  és közoktatásügyi ministeriuiu a közszolgálati viszonyban álló, magyarul nem tudó papok összeírását rendelte el.
A külföldről. B e lg r á d i t ó l  írják, hogy Kumanovoban (Macedónia) egy fanatikus szerb Ivanoíf bulgár pópát az istentisztelet alatt az oltár előtt lőtte le. A gyilkos ezután Szerbiába menekült. — A  k r a k k ó i  1. szánni tüzérezred parancsnoksága értesítette a budapesti főkapitányságot, hogy Nedl Lipót tüzérkáplár 2010 forint elsikkasztása után Krakkóból megszökött. — A  

l a n d e s i  esküdtszék Meiiaud és Daubagué gyilkosokat, a kik múlt ápnl 18 án megölték az otbezi börtön őrruesteiét, balálra Ítélte. Az Ítélet kihirdetésekor Menaud-t görcsök fogták el és össze- rogyott; Duubagné holtsápadtau hallgatta a sújtó Ítéletet. — J a v o r i n a  M á r k  nyugalmazott őrnagyot a zágrábi törvényszék, kis leányokon elkövetett erkölcstelen cselekedetek miatt bárom évi súlyos börtönre Ítélte. — G r á c z b ó l  Írják, hogy Pfauud- ler fizika-tanár elleu, kinek szigora miatt az orvosnövendékek és bölcsészettauhailgatók fölzudul* tűk, 13-án tüntetések voltak. A diákok nem engedték a tanárt szóhoz jutni. A rektor, az orvosi és bölcsészeti dékán alig tudták lecsillapítani a zajongókat. Holnap az egyetemi tauács foglalkozott majd az ügygyei. A rektor szigorúan megintette a diákságot-Irodalom.— A „9Iugj'ur-ATy e lv ö r(< a .Magyar Megess Mondavilágáról, Benedek Elek öt kötetre tervezett mesekönyvének első kötetéről rendkívül nagy elismeréssel^nyilatkozik a „Magyar-Nyelvőr" októberi füzete. Örömmel üdvözli Benedeket nagyszerű tervéért, még inkább annak már részben való megvalósításáért. „Benedek köuyve — Írja a Nyelvőr — igazi jóízű, tősgyökeres magyarsággal van megírva, s ha, a mint hisszük és reméljük, e könyv mindenüvé elterjed, különösen, ha az ifjúság kezébe kerül, ebből igen nagy haszna lesz uyelvüukuek. Talán ezen a róveu majd jobban sikerül a népnyelv kincseit terjeszteni, talán majd segítségünkre lesz ez a könyv, melyet a fogékony ifjúság fog olvasni, uagy küzdelmünkben, melyet a betóduló idegenek 8 saját fattyáink ellen folytatunk." A „Magyar Nyelvőr" egyúttal több oldalra terjedő szókincset, érdekes kifejezéseket közöl Benedek könyvéből. A „Magyar Mese- és Mondavilág* gyorsan halad előre. Alig jelent meg az első kötet, csakhamar befejeződik a második is, mert már kezüuk közt van a 17. füzet is, mely szebbuél-szebb meséket és mondákat tartalmaz, pompás illusztrácziókkal. Egy füzet ára 25 kr. Az első füzettől számítva még mindig elő lehet fizetni 2 frt 50 krral 10 füzetenként, a kiadó Athenaeumuál és minden könyvkereskedőnél.— A z értékpapírokba való tőkebefektetés ma már nálunk is általánosan szokásossá vált és ezen a réveit szaporodnak azou sajtótermékek is, a melyek az értékpapírokkal és a tőzsdével foglalkoznak. A inig azonban ezek legtöbbje obHCurus tőzsdeirodák által kiadott selejtes nyomtatványok a „Pénzügyi Hírlap* czimü 2—3-szor megjelenő pénzügyi és sorsolási közlöny, a melyet Lsndvay Sándor, a pénzügyi irodalom terén közel két évtized óta működő ismert fővárosi hírlapíró szerkeszt, a hivatásos sajtó követelményeinek megfelelő és annak teljes magaslatán álló hírlap, a mely alaposan tájékoztat az értékpapirpiacz ösz- szes viszonyairól. Sorsolási része a legtökéletesebb a mit e nemben nyújthatni és e részével megbízhatósága illetékesen is el van ismerve. Azoknak tehát, a kik értékpapírokkal és sorsjegyekkel bírnak, nem ajánlhatunk jobb lapot a „Pénzügyi Hírlap* -nál, a melyet még bámulatos olcsósága ia kitüntet, mert előfizetési ára egész évre csak egy forint. A kik egy forintot a kiadó-hivatalba be- küldenek, (Budapest, V., Dorottya-utcza 1. sz.) azoknak a „Pénzügyi Hírlap* 1895. végéig bór- meutve megküldetik.
—» A Magyar nemzet története.*" Magyarország fennállásának ezredéves üiinepébei méltóan készül hozzájárulni a budapesti L napéi Róbert (Wodiauur F. és Fiai} ci. és kir. udvart.



könyvkereskedő czég is, mely arra tökélte el magát, hogy hazánk történetéről egy fényes diszmlivet bocsát közzé. Mindenki ismeri Szalay Józsefnek, • korán elhalt történetirónak négy kötetes „Magyar nemzet történetét", e magas tudományos Színvonalon álló remekművet, melynek előadása valódi mintája lehet a müveit nagy közönség számára való Írásmódnak. Szalay munkája, melyet a tud. Akadémia méltán koszoruzott meg a Szilágyi István-féle nagy díjjal, annak idején oly lelkes fogadtatásra talált, hogy pár év alatt az egész kiadás elfogyott. E könyvet uj, javított és bővített kiadásban megint hozzáférhetővé tenni a négy közönségnek; ez a/, a mibe a Wodiáutr-czég belefogott. Egyfelől pótoltatta mindama részeket, melyek az első kiadásban nem Szalay tollából valók voltak, másfelől átnézette az egész müvet, hogy a legújabb történeti kutatások egyetlen fontosabb adata se maradjon felhasználatlanul. A szerkesztés munkáját fiatal történetírójuk egyik legjele- aebbikére, Dr. B a r ó t i Lajosra bízta a czég, s ugyancsak ő ügyel fel a könyv illusztratív díszére is, mely gazdagság dolgában még a hasonló külföldi munkákat is messze fölül fogja múlni. Közel hatszáz ábrázat fogja a szöveget magyarázni : történelmünk nevezetes szereplőinek egykori metszetekről készült hü arczképei, az eseményeket feltüntető egykori rajzok, hazai művészeink történeti festményeinek részben színes reprodukciói, az események színhelyeinek képei, p esetek, pénzek, műemlékek rajzai stb , melyeket a szerkesztő nagy buzgalommal szed tt össze a magyar és a külföldi levéltárakból, múzeumokból stb. Mind ez illusztrácziók a tt chili Ka legújabb vívmányai felhasználásával fognak készülni, úgy, hogy müvésri becsük is lesz. Szalay történetek ez uj kiadása ilyformán számot tarthat arra, hogy meglegyen minden magyar ember könyves pol- czán, minden iskolai és népkönyvtárban. Hogy ez lehetővé tétessék, a czég olcsó füzetekben bocsátja közzé a munkát . egy-egy füzet ára 30 kr. lesz; előfizetés utján bérmentes küldéssel: '* évre(6 füzet) 1.80 kr.. V, évre (12 füzet) 3.60 kr., egész évre (24 füzet) 7.20 kr., egy tüzet ara 30 kr. A kiadóhivatal bárkinek, a ki egy levelezőlapon hozzája fordul, ingyen és bérmentve küldi meg a díszesen kiállított és gazdagon illusztrált prospektust. Minden bét előfizetőt vagy megrendelőt gyűjtőnek 1 tiszteletpéldány nyal szolgál a kiadóhivatal. A megr ndelések igy c/.imzendők : Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedése, Budapest, Andrásgy-ut 21. szám. — E mü megrendelhető és a mutatvány- fü/et kapható Grünbuum Márk könyvkereskedésében, Muraszombatban.— I>r. K I nn Jáu<>» pápai kamarás, a Szent. Ltván-Tarsulat igazgatója, előfizetési felhívást bocsátott ki dr. Kalsclilhaler János felszentelt püspök, salzburgi kanonok D igmatikájáuak magyar kiadására. Nagy 8-rét. Igen finom papír, szép kiállítás, 6 nagy kötet, egyeukint mintegy 32 iv Egy kötet ára fűzve 3 Irt 20 kr., erős és díszt8 félbőrkötéihen bőrsarkokkal 4 frt 20 kr. Tehát az egész mü fűzve 19 frt 20 kr., I ö've 25 frt 20 kr. E vállalat egyháziak és világiak részéről egyaránt nagy mértékű pártolást érdemel. Ily müvet, mely a katholikus hittant teljes egészébeu szigorúan tudományos szellemben és alakban tárgyalja, a magyar irodalom egyáltalán nem mutathat fel eddigelé. Azért Katschthaler világhírű müvének magyar kiadása rendkívül hasznos, sőt szükséges egy vállalkozás. Nyelvezete minden izében magyar lesz. Megrendelhető már most a fordítónál: Budapest, Királyi Rál-utcza 13. sz., az összeg előzetes beküldésével vagy utánvételre. 1Ö96. végéig az egész mü fog megjelenni.
—  A ..T a n u ló i*  L H p ja (< 22. száma (szer- I keszti dr. Rupp Kornél tanar) a következő tartalommal jelent, meg; A főlapon: Irodalmunk jelesei. Arczképcsarnok, Vörösmarty M liály arcz- képével és életrajzával. Emlékbeszéd egy tanuló- társ sírja fölött. Berzsenyi D. költészetének méltatása. — Két fiú a szabadban. A falusi disznótor. (L“irás ) A tudós inas. (Elbeszélés.) Szavalni valók. Az ötszáz gael dalnok. Tóth Elétől. Apróságok, tréfák, ügyességek, számtani, földrajzi, történelmi és termész-trajzi kérdések, taláuyok. Különfélék. A borítékon : Gondolatok. Feladatok. Megfejtések. Ajánlható könyvek. — Szerkesztői üzenetek. Előfizetési ára: egész éve 2 frt 40 kr., félévre 1 frt 20 kr., negyed évre 60 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, IX. kerület, Lóayai-utcza 9. sz.— „ H á z t a r t á s  C/.innnel Károly Erailué Uruő szerkesztőiében Budapesten egy nálunk egé- •zen uj irányú és hézagpótló lap jelenik meg szép kiállítású 16 oldal terjedelemben havonként háromszor (elsején, tizedikén és húszadikán). Rendkívül gazdag tartalmából (78 állandó rovata van) csupán a fontosabbakat emeljük ki. A lap élén 

a uő-világ érdekeiről egy magvas irányczikket közöl, utánua pedig: háztartás, konyha, lakás, fűtés, pincze, hálószoba, szalon, házi ipar, művészet, divat, fehérnemű, szabás-varrás, kézimunka, tudomány a házban, a szépség ápolása, a nők 
jo g a , keresel.források. a kertészet különféle nemei, baromfi-tartás, bevásárlási források, étlapok

9tb. stb. rovatok gazdag tartalma nyújt hasznos tudnivalókat a háztartás minden ágából. Ezeken kivül érdekfeszitő regényeket is közöl. Rendkívüli kedvezmény, hogy a „Háztartás* olvasó közönségének megbízásait díjtalanul elvégzi. Előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt és negyedévre 1 frt 50 kr., amely a kiadóhivatalhoz, Magyar Nyomda Budapest, VIII., József-utcza 45. 8*ám alá küldendő.— Az Athenaeum KépeN Ir o d a lo m tö r té n e tib ő l megjelent a 26-ik tüzet. Két rendkívül érdekes mümelléklet van hozzá csatolva: Kisfaludy Károly vihart ábrázoló festményének (eredetije a Kisfaludy-társaság birtokában) igen sikerült színes hasonmása s Koldustársaság czimü rajza. Mindkettő kitűnő bizonyítéka annak, amit a költő életrajzaiban eddig c«ak olvastunk, de nem láthattunk sehol, hogy Kisfaludy nemcsak ügyes festő, hanem kitűnő rajzoló volt. A szövegben Z chy Antal, Széchenyi munkáinak legalaposabb ismerője, folytatja Sz. mint iró ez. tanulmányát, Kardos Albert Kisfaludy Károlyról ir, végül Rákosi Jenő ir Katona Báukbán-járól azzal az eredeti felfogással, mely minden munkáját megkülönbözteti s mely e czikkét is a Bánk-bán irodalom legjobb tanulmányai közé fogja avatni. A szöveget ezúttal is sok irodalmi vonatkozású kép disziti : Széchenyi ifjúkori és 1860-diki, továbbá a gróf nejének arczképe, a czenki síremlék s a svábhegyi Széchenyi-emlék, Kisfaludy K. arczképe, Kisfaludy halálos ágyán (Bajza, Toldy és Vörösmarty arczképével), síremléke s Fereuczy emlék-tervezetei, Katón i szülőháza, arczképe és Züllich-féle szobra. — A vállalat, mely befejezéséhez közeleg, kétheti (tizetekben jelenik meg és füzetenkint 40 krért kapható.
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I V y i l t t é r .
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk.

Egész selyem, mintázott Foulardokat
(mintegy 450 kiHőmbózö fajban), métereukiut 75 k r tö l 3 
frt 66 krig —  valamint fekete, feliér és színes selyemt 
szöveteket 45 krtól 11 frt Gó krig — sima, koczkás, csi
kós, virágos, damaszolt minőségben (mintegy 240-féle 
dispositió és 2000 különböző szín- és árnyalatban) szálli- 
postabér- és vámmentesen a privátmegrendelők lakására 
Hcnnoberg (i. (cs. kir. udv. szállító) selyenigyára Z ü r ich 
ben. Minták póstafordulöval küldetnek. Svajczba czimzett 
levelekre 10 kros és levelező-lapokra 5 kros bélyeg ra
gasztandó. 2

________H I R D E T É S E K .
1894 Árverési hirdetményi kivonat.A muraszombati kir. járásbíróság mint telek- könyvi hatóság közhírré leszi, hogy Spitzer Lajos végrehajtatnak özv. Zsitek Mátyásnó szül. Hakk Zsuzsi és társai végrehajtást szenvedők elleni 218 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) területén lévő Batthyányiéivá és Lukáofa községek határában fekvő, végrehajtást szenvedik jogelőde Zó lek Mátyás nevére irt, a batthyányfaivi 114-ik számú tjkvbenA. I. 1—5. sor 5. házsz. a. foglalt ingatlanokbólB. 8. alatti Vi-ed részre 101 frtban, a batthyán-

falvi 74. számú tjkvben foglalt ingatlanokból B. 1. alatti V»-ed részre és pedig A. f  340. hrszá- inuból 31 írtban, A. f .  272/d. hrszámnból 54 forintban, A. f  232. hrszámuból 44 írtban, az A. I. 1 -3 . sorszámúból 40 frtban. a balhyánfalvai 88 ik számú tjkvben A. f  219/9. hrsz. a. foglalt ingatlanból B. 2 alatti V, ed részre 40 forintban, a battliyánfalvi 91. szánul tjkvb-n A. f  219 8. Iirszám alatt foglalt ingatlanból B. í  alatti 'a-ed részr« 20 frban. a lukácsfai 13. sz tjkvben A. f  86. h rszám alatt foglalt ingatlanból B. 3. alatti ‘ ,-edrészre 192 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fenuebb megjelölt ingatlanok az 1894. évi november hó 
24-ik  napján délelőtti 9 órakor Batthyáuy- falva községben és 1894. évi november hö 
21-tk napján délután 2 órakor Lukácsfán, a községi biró házánál megtartandó nyilvános árverésen megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsarának 10%-át készpénzben vagy az 1881. LX. t. czikk 42. §-aban jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy a bánatpénznek a bíróságnál előlegHS elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.Kelt a muraszombati kir. járásbíróság- mint t.kkvi hatóságnál 1894. augusztus 24MÁLYUSZ, kir. albirő.
illt Árverési hirdetményi kivonat.A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság ezennel közhírré teszi, hogy Baldauf Júlia végrehajtatnak Hajdúk György és neje sz. Baldauf Mária végrehajtást szenvedők elleni 185 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási Ugyébeu a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. jbiróság) területén lév Mariahavas község határában fekvő a máriahavasi 69-ik szánni tjkvben A. f . 187. hrsz. alatt foglalt végrehajtást szenvedő Hajdúk György illető ingatlanra 105 frtban, a máriahavasi 67-ik sz. tjkvben foglalt végrehajtást szenvedő Hajdúk György és neje szül. Bildauf Máriát illető ingatlanokra és pedig a f  242. hrszámura 3 forintban, a f  252. hrszámura 4 frtban, a f .  255. hrszámura 2 írtban, a f .  260. hrszámura 2 forintban, a f .  270. hrszámura 26 frtban, — a máriahavasi 68-ik sz. tjkvben foglalt végrehajtást szenvedő Hajdúk György és uejét szül. Baldauf Máriát illető ingatlanokra ás pedig a f .  243. hrszámura 2 frtban, a f .  251. hrszámura 4 frtban, — f .  271. hrszámura 4 frtban, a máriahavasi 125. számú tjkvben végrehajtást szenvedő Hajdúk Györgyöt illető ingatlanokra és pedig a f .  186. hrszámura 100 fo- rintbau, a f  188. hr. 51. házszámura 160 Írtban, a f .  189 hiszámura 49 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban Gombócz Alajos máriaha- vasi lakos árverési vevő elleu elrendelte és hogy a fenuebb megjelölt ingatlanok ez 1895. évi ja* 
■már hó lO. napjának délelőtti 10 órakor Mariahivas községben a községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási, áron alól is eladatni fognak.Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának lQ'/«-át készpénzben, vagy az 1881. LX. Icz. 42. §-ál>an jelz tt árfolyammal számított 
és az 1881. évi uovember b t  1-én 3333. SZ. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-abau kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle- ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt. átszolgáltatni.Kelt a murai zombati kir. járásbíróság, miut tekkvi hitóságnál, 1894. évi október 23-áu.MÁLYUSZ, albiró.

m indenféle
párti- és alkalmi-árukra!!!

Csődtömegek és feloszlott üzletekből legolcsóbb bevásárlási forrás —  kereske- 
o dók és dohány-árusoknak. o ---------------------------

P R Ó B A - Á R J E G Y Z É K :
1 tiiczat sima v. faragott
fa szivar- és szivarka* 
szipka 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, frt 1.— 1.20.

I tuczat sima és faragott
valódi tajték és valódi 
borostyán szivar vagy szi- 
varka-szipka 50,60, 70,80

90, frt 1 — 1.50, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 12, 18, 24 egész 36 

forintig.

1 tcz. valóéi tajték pipik
kínai ezüst kupikkal, Rá
kóczi és debreczeni forma 
frt 9 . -  12 — 15.— 18 -  
24.— 30 — 36 42.— 48.— 

54.— 60. -

Valóéi borostyánok ‘ • "S S ;
l .— 1.50 2.— 2.50 3 .— 

4 -  5.—

Különféle pipa- és pipa-szárok, doliánytartók és zacskók.
Téli áruk, bőr- cs faáruk

norinbergi és diszmü, mindenféle kefék, ruha-kelmék, játékszerek, selyem kendők, ingek, nyakra-
"íík ét" kirakatba valótárgyak Páriából.

Rendelések készpénzért vagy utánvétellel.

B R A U N  E .  B U D A P E S T ,
V I. kerület, Andrássy-ut 21. szám, Petöfi-utcza sarkán.

Nyomatott Gniobaum Márk gyoraaajtójáu Muraszombatban.
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