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Uj városháza.
Régen vajudó kérdés megoldásiba 

fogott bele Muraszombat képviselő tes- 
lidete, midőn a múlt hó 30-án tartott 
közgyűlésében kimondotta, bogy a mai 
kor igényeinek megfelelő uj városház- 
épületet emeltet.

Üdvözöljük a képviselő-testületet e 
közhelyesléssel találkozó fontos elhatá
rozás alkalmából.

Üdvözöljük, mert egy jobb jövő haj
nalhasadását látjuk ebben a határozat
ban, mert kifejezve látjuk azt, bogy 
magában a képviselőtestületben — mely 
eddig a legmerevebb conzervativizmust 
tanúsította a haladás minden követel
ménye iránt — magában ebben a tes
tületben is megérett már a helyi köz
véleményben rég tért foglalt eszme, hogy 
az általános elöbbretörés közepette Mu- 
raszomDat, mint egy 114 községet szám
láló nagy járásnak központja nem ma
radhat meg továbbra is a falusi slen- 
drianizums legprimitívebb állapotában 
— s most már hisszük, hogy mint a 
vers mondja , kezdj buzgón, már sokra 
ménéi, halad az, ki megindult* — úgy 
Muraszombat képviselőtestülete sem fog 
megállapodni ennél az első reform-lé
pésnél, hanem helyes egymásutánban lé
tesíteni lógja mindazokat az intézménye
ket, melyek a megvalósításra megértek.

A városház kérdése a múlt szom

bati határozattal csak bevezetve van 
még a lélesiilés stádiumába, csak elvi
leg van még elfogadva, — egy 30 nap 
múlva tartandó második gyűlés foglal
kozik majd a tervvel részletesen.

Éppen azért időszerűnek tartjuk a 
kérdéshez most, mikor még nem késő, 
bozzászólani mi is s ezzel egyúttal (el
kelteni az általános érdeklődést Mura
szombat fejlődésének e nem kis jelen
tőségű kérdése iránt.

Nevezetesen hozzá akarunk szólni 
két oldalról a kérdéshez, először hogy 
mily arányokban legyen az uj középü
let emelve, másodszor hogy hová épít
tessék.

Amint  megelégedéssel hallottuk, a 
képviselőtestület maga sem gondol va
lami kisszerű toldozásra, hanem egy 
tekintélyes középületet akar emelni kö
rülbelül 2 0 —30 ezer forint Költséggel. 
Részünkről nem is óvhatjuk semmitől úgy 
a határozó tényezőket, mint a kicsinyes 
fukarkodástól, mert régi igazság az, hogy 
a fösvény ember kétszer költ. 11a vá
rosházat akarunk, legyen az méltó erre 
a névre, legyen az olyan épület, melyre 
minden muraszombati büszkén mutat
hasson reá az idegen előtt. De nem 
csak községünk renoméja követeli meg 
egy nagyobb szabású épület felállítását, 
de megköveteli azt az okos előrelátás is.

Egy ilyen középület nem egy-két

esztendőre, hanem legalább is egy é> 
századra épül. Ha már most mi csak 
egy olyan házikót állítanánk fel, mely 
ben úgy a hogy el volnának helyezi 
a község jelenlegi hivatalai — mi tör
ténnék nem is hosszú idő, csak ej 
két év múlva, midőn a közigazgn 
rendezése bekövetkezik s midőn a ki 
Bégekre, különösen a nagyobb s int 
ligensebb községekre az eddiginél s, 
kai nagyobb hatáskör ruháztalik s az 
az eddigihez képest háromszoros 1. 
számú hivatali és irodai személyzet 
láttatnak el? De a szorosan vett lii\ 
talon helyiségeken kívül mi a városim 
épületben szeretnénk elhelyezve Iá 
egy oly nagyobbméretü dísztermet, un 
ünnepélyek, nagyobb táuczmulatsági 
szini előadások, közérdekű nagyobb ói 
tekezletek és gyűlések megtartására ai 
kalrnas volna, — mert e tekintetbei 
igazán nyomoruságosan állunk Mura
szombatban, annyira, hogy majdnem 
minden ilyen ünnepséget vagy előadást 
közegészségi és tűzbiztonsági szempont
ból rendőrileg be kellene tiltani a je
lenleg e czélra használt helyiségben.

A mi már most az építési telke 
illeti, úgy tudjuk, hogy a képviselő 
testület a sétatérnek egy részét szánta 
erre a czélra. Ennek a helynek minden 
esetre megvan az az előnye, bogy sem 
mibe sem kerül és hogy eléggé berni

Magyar viseletűk a XVI. és 
XVII.  században.

(F o ly ta tá s .)

A lábbelik gyakran voltak alávetve a válto
zásnak; egyszer hegyes orral, másszor alacsonyabb 
vagy magasabb szárral. Csizmákat a nők még a 
XVII század elején viseltek. A fekete bór lábbe
lit álBláu c-ak közrenden levők hordták, vagy 
pedig -  mint Apor Péter állítja — gyászbin 
huziák föl Leginkább a vörös és sárga szint ked 
vélték. Ma már a sO'ya nevű lábbeli róluem tudni 
milyen volt ; vájjon egyszerű talp « vagy tcpány. 
Az ai órendii nép a térden felüt érő szekeruyét 
hordta C-ak a lég;zegéDyebb nép járt bocskorban.

Férfi ruházatban a XVI - XVII. számdokban 
az élénk szinek divatoztak, sokfele kelméből es 
különböző mód szerint. A nadrág szabása a le
írások és egykorú rajzok tanúsága szerint mindig 
a szűk; de hogy az idegen eredetű zsinórzatot, 
mely még a XVI század elején ismeretlen volt 
mikor alkalmazták először, nem lehet meghatá
rozni. A szűk nadrág mellett a XVI.. századvége 
felé divatba jött a török bő formájú is. A ma 
mellénynek nevezett öltöoydarabuak semmi nyoma 
sem maradt föl se a szabók árszabásaiban, se 
egyéb emlékekben A doJmáuyt tehát egyenesen 
a testre öltötték fel A dolmány vagy rövid, vagy 
hos3zu alja volt Némelyiknek karja .horvát

módra felhasitva*, melyen át a felső ing hímzett 
ujja lógott ki A báraony-dolmáuyt csak a legna
gyobb urak viselték Apor szerint Erdélyben csakis 
a fejedelmek, a iuí azonban nem egészen úgy van 
A nehéz selyemkelinek közt a kamuka nagyon 
volt elterjedve, az atlaszt szintén kedvelték a 
könnyebb selyemben a tabit, mely habos vagy vi
rágos cvsgy arany és ezüst fonállal átszőtt. A 
tarczolán szintén selyemkelme volt. A legértékesb 
posztódoliuáuyt skarlátból varrták Határozottan 
nyári dolmányunk való kelme volt a kauavász. A 
dolmányok díszítését a XVI században csak a 
szalag, szegé* a csattok, horgok és a gombok ké 
pestek. A zsinórzás a XVII század első tizedei
ben Erdélybeu kezdett divatozni Egy szép dol
mány igen sokba k-írült. Czobor Erzsébet a fia 
mentéjére való fehér atlaszé t ü l  frt és 8 dé 
nárt fizetett, 14 rőf vörös kamukáért bélésnek 40 
frt 50 dénárt A díszítés, a gombok, a szabó- 
muuka költsége pedig még ezentúl vau Az öv is 
hozzájárult a dolmányhoz s azok selyemből, szőr
ből, vagy czérnából ké zültek A mente ugyanoly 
szövetekből készült, mint a dolmány s télen nyá
ron viselték de a téli szőrmével volt bélelve, a 
nyári pedig kelmével s gyakran aranycsipke he- 
lyettesité a prémet. A menték nem ritkán egész 
a bokáig értek ; de a rövid menték is állandóan 
divatban voltak A pompára való mente meg a 
XVII század vége felé is galléros, mely egészen 
a hát közepéig leért s a kart és mellet is jól el
fedte. Szabásuk bő volt, tehát nem derékba vA 
gott, testhez álló; de azért ez uóbbi szabás sem 
ismeretien. D.vatosak voliak oly menték is, melyek 
elnevezése valami nemzetiséghez köttetett; csau z,

cserkesz, boér, lengyel horvát mente. A gombok 
legrégibb díszítései a mentének a mellre vani 
vitézkötéssel Az ujjúkon és egyéb ré^zekeu aik  
mázott zsioórzás 1600 elején kezdett elterjedni 
A téli mente bélésének p ém alakban k hajtása 
vagy egyéb drága prémek szolgáltak még dk 
e költséges ölíö'.etre Pál ly Istváuuak 1621 ben 
meggyszinü, vont arauynyal bélelt vörös skár! : 
mentéjét 300 írtban vették át Bethlen Gábor be 
Cüüsei Hogy a suba névvel nevezett felső ruhát 
valójában mi különböztette meg a mentétől, aiig  
lehet meghatározni E « elnevezés sokkal gyukrah 
bán fordul e!ó a női, mint a férfi ruhák közt A 
tuba készítési m dórához tartozott, hogy két pár 
nagy száras gombot, varrtak rá a nyakhoz s 
meutekötő gyauáut szolgált. Bethlen üábor egyik 
subáján két pár ilyen gombba 1041 gyémánt volt 
foglalva

A haczoka nevű ruha melyet sok helyen ma 
i« pongyola felöltő ertelmebeu használnak, női fel 
öltöny volt. A felső íuha mai tág ügalma aki: 
régen meghatározott alakú öltönyt értettek Min 
felső öltönyt használták a felül szükebb és alói 
szélesebb prlástot A köntös azouban általáno- 
elnevezés volt, mint máig is az Erdélyben Szűrt 
c-ak a köznép viselt A téli úri viselet volt a 

| bunda féle gerezna, szőrben kidolgozott állatbő 
j lükből s főké]) Erdélyben divatozott A ködmör 
, többnyire juhbőrból készült; posztóval bevonva 
! az u ak is hordkat'ák de mezítelen kedinent csak 

Hz nlre td vi élt a  kaczagáuy legtöbbnyire farkas- 
bő bői v.i'ó; legkedveltebb és legdíszesebb azon 
bau a párduczbór, csakhogy ezt pmz.óból is utá
nozták s Thuizó György nádornál ,50 darab



van a város központjában. De másrészt 
meggondolandónak tartjuk, nem-e volna 
czélszerübb a sétateret egyelőre lega
lább be nem építeni és másutt sze
rezni, ha néhány ezer írtért is, város
háznak alkalmas telket, — mert köz
terek dolgában úgyis nagyon szűkön 
állunk s jöhet még idő, mikor a város 
rá leend utalva, hogy hosszadalmas ki
sajátítás utján háromszor, sőt talán 
tízszer akkora árban szerezzen telket, 
mint azt jelenleg tehetné. (Sz.j

Keressünk Dugonics Andrásokat!
a .

bizony esz flnkbe jutnak Vas Gerebennek 
örökszóp szavai:

„Kedves hazánk, ha mindazok nagyon 
szerettek volna, kiknek te igen sokat adtá l: 
te volnál a legékesebb ország Európában. Te 
adtál baján termo urodalmakat, emberi szem
nek irigylésre méltó jószágokat, méneseket, 
gulyákat, előjogokat, kevés terhet, gondtalan 
életet; s mégis a kik téged nem szerettek, 
adományaidtól kamatot nem fizettek, nyomo
run tengődni engedtek és édes anyai nyelve
det elfeledték, azok voltak, leiknek pazarlásig 
sokat osztogattál “

És láui te nagy lélek, Dugonics András, 
A ki ös zesen is csak enni, inni kap.a! s 
hozzá i gy reverendát, szegénységeddel fogtál 
ki szokni, a kiknek hazafi is működésed sze
met szúrt; nem tudták, mit vehetnének (öled.

Te a meggy őzödéit terjesztetted nyelvünk 
életrevalóságáról és fehóhaj'o ltál: „Midőn 
ezt tűztem ki czélomul, nem kérdem, kik és 
mik az én hívóim ? hanem hányán vannak ? 
A z Üdvözítő is a népet tanitolta és nem vá
logatta külön a nagyokat A térítés egyenlő 
a terjeszkedéssel s azon fogalomban, hogy ma
gyarok vagyunk, elférünk mindannyian  .“

ll)i mondád tolt tanítványodnak : Nyolcz- 
száz esztendeig mit csináltunk? Tőrökkel, ta 
tárral és önmagunkkal, kiizködtilnk, századok 
óta diákul beszélünk s ha sikerülne a föld i 
hatalomnak kitörölni emlékezel linkből a ma 
gyár nyelvet: maradna-e egy középszerű ész 
szel Írott könyvünk, melyért érdemes lenne 
nyelvünk a megemlítésre f u

Iga>ad vo.t nagy lé'ek, a jövőbe látó 
nagy ; p< s ’o' l ugcnics; felnyitottad a sze
meket és felvilágosítottad az elméket, közvé
leményként (erjeded : „Minden magyar köny
vet meg kell venni, még ha zabheg gézéiről Ír 
nak is — majd adnak később jobbat is “ E» 
úgy lón!

Gzélunkhoz czikkflnkkel mi is elért fink.
Túl vagyunk már a zabhegyezésen la

punkban

posztóból csinált párduezbőr forma* kaczagány is 
fordul e ó hét darab igazi párduez melléit.

Nvakravalót a XVII században csak’akkor 
kötöttek, ha útra mentek Akkor némelyike szép 
gyolcs u) aki avaiót használt skófiummal vagy se
lyemmel kiiarrva s az aranyfonalas vége Léha 
övig függött vsgy némelykor'hátra etve lebegett. 
Thököly Imiénél egy féibenbagyolt varrásu és 
egy farsangoló nvakravalót találuuk

Süveget hordani mindig szerettek a régiek, 
prémmel vagy a nélkül A főemberek a teljes 
díszben nyuszios süveget használtak, melyek a 
szerint ki mennyit költhetett, egy két, három, 
négy tor nyuszi farkkal prémezteitek. A további 
alkatrészt a bár-ony, skarlát vagy posztó képozé. 
s tekintettel voltuk a mente kelméjére A nyári 
8Ü-.egeii a prémet arany, ezüst csipke vagy arany 
fonál hímzés pótolta Nagy hírben állt a XVIl-ik 
században a pozsonyi süveg mely csákós volt, 
csákóját aranyos gombu ezüst lükkel rakták meg; 
karimáján ezüst vagy selyem z.;nór, meiycek vé
gei jobb felöl lelógtak s vágtatás közben az áll 
alá lehetett gombolni Bármilyen volt is a süveg, 
Arra mindenki medályt vagy forgót, vagy lég 
Alább egy jóféle gyöngyből csinált bokrétát tett s 
Abba tollakat helyezett. Mily értéke volt a köl
esig tolinak eléggé kitűnik abból az esetből, hogy 
1621 ben Pá lfy Istvánnak egy bokor kolcsagját 
ezer forintban vették el Bethlen beeslői. E drága 
tollakat otthon bádogtokb&n tartották Divatos 
volt a fehér és fekete kolceag toll után a daiu 
fekete gém keiteken sastoll. Üun péiyeke > apa 
Cicákat és a hintó elé fogott lovakat oly toliak

Ila valaki többet lúd nálunk, ne tarto
gassa a kalupji ; adja át 8 tegye tudo
mányát közkmCoCsé.

Mi szívesen tanti ünk, hisz a jó pop  is 
holtig tanul.

Mi e lappal idegen nyelvek hullámzó 
tengerében világító torony akarunk íenni!

Hivatásunk ápolni és terjeszteni a haza- 
fiuságot, — megkedvelteim és terjeszteni 
édes magyjr nyelvünket; kötelességünk oda
halni, hogy a mit az iskola épített, lerom
bolni ne hagyjuk, de megmentve feutartsuk.

Távol u politikai czélzatoktól, távol a 
szenvedélyek fe korbácsolásától — szélcsend
ben — vitorlázunk a társadalmi kérdések 
óriáci tengerén.

A főváros lapjai velünk nem foglalkoz
hatván, saját létünk, érdi künk szóvivői kell 
hogy b gyünk.

L |  u ik mu’t j i  hizonyi'js, hogy falálboz- 
lunk rnultunkbin g n vök szirtte*, de hajónk 
ma is rp.

Vidéki í p vngvuik rgys/erüen; tolmá
csai vagyunk a minket érő — ritka — Örö
möknek; feltárjuk a fájó sebet s keresünk 
rá gyógyírt.

Lánp.vivői vagyunk a haladásvak, védői 
vagy un* jogainknak, méltányos érdekeinknek.

Ö f -Iá dozás, mély kötelességé:zet vezeti 
tollúnkat, iialndu ik a tisztes középuton. — 
nem égetjük el senkinek száji !

P.-rsze mégis úgy van, hogy nincs az a 
szakács a világon a ki mindenkinek szája 
izére fő zn i t dna u

Azt hisszük, megtetszett érteni minket 
itt a hat&rsztB n.

Mi a mi eljárásunkat, irányunkat tartjuk  
tisztesnek, lir »fi i n tk ; mi csak In f lé szok
tunk tekinteni is nem ki ay, idegenbe.

S-j os. hogy így vagyunk itt-o tt; azért 
kertiünk leik* s híveket Dugonics A ndrás
unk. kik megfogadják az ébresztő apostol 
gyújtó tanácsát és mert iu* v,.gyünk már a 
zabhegyezésen pártolni s támogatni f.igjik 
.nysgiiHg, szellemileg a in gyár vidéki élet 
szócsövét, a magyar helyi lapokat.

Igén is ke: ■sülik 1 ugoirca A órásokat!
CAT).

A kis gazda hitele.
Valamennyire közrehrtoit a bajtó — és 

e tek illetheti a vidéki ssj’ó kivette a munka 
javát, hogy a mezógazd isógi nehéz helyzet
ből a kivezető lépések me'tétessenek

Az ankét eket., a kongresszu okát ctak 
fél-tényezőnek tartjuk. Mert ezek nyomin ju
tunk unnak az elvnek felismerésére, hogy a 
javasolt világ p .tikák n c z  p m he’y • t t  legjobb 
lesz elővenni a magunk háziszerei'. S ezek 
a háziszerek: szorgalom, okos gazdálkodás 
és takarékosvág.

Kétségkívül radikális állami intézkedő-

diszi ék, minők ;•/. ur süce.ét. Strucztollakat. ál- 
ta'ában csak a nők viseltek Nyári nap eileo vol
tak kalapos süvegek, árnyéktartó karimával. Ka 
lapot csakis nyári illőben hordtak és strucztollat 
csak ehhez használlak Alakjuk a XIVr-ik század
ban czukor.-üveghéz hasonló és különböző sziuü ; 
de a lapos tetejű kalapok is el voltak már akkor 
is terjedve A kalpagot c^ak kevesen viselték s 
Berényi György ezeket német ka'payoknak nevezi

A keztyiit ép úgy, mint zsebkendői a czivi 
lizáczió jelének sz-kás tekinteni. Hogy H 4 ii  bán 
a beregszászi szibóezéh tagjii már kez-yü eu 
jártak, arról Írott emlékek maradtak fenn; 1627- 
ben Erdélyben megs abták a keziyü ólát hivata
losan jeléül, hogy keresett czikk. Az el .6 időben 
minden bizODyayal té'.i viseht volt a keztyü, mint 
miuden nemzetnél, <le a nyári keztyüket a höl
gyek divatba hoz'ák már abban az időben mikor 
más nemzeteknél n  megtaláljuk. — A Kézfjükkel 
szintén pompát űztek gyöngygyel ékkövekkel di 
szittetvéu A nyári kézi.)ük rendesen a kézfogéig 
értek, de ezen hosszúsággal nem mindig értek 
be. A téli keziylkné' a mente prémje és bélése 
reudeseu tekintetbe vétetett. A zsebkendők vagy 
kerkeuők kender«áizonból gyolcsból éi patyolat
ból készültek és színes fonállal, arany, ezüsthim- 
zészel varrták ki Himes kezkeuőkiöl elég sok em
lékezés maradt fent

A XVI. és XVII században mást, mint ma
gyar vagy magyarodiott költöd, a léitiik nem 
viseltek. Az idegen divat k*»zdetb n csak a ha 
Iárszeleken hódítón A.ou ifjA kin külföldi egye 
temen tanultak, ha idegen viseletben tértek meg,

sek is szükségesek: ked vi.ntanf.tk * 
„.állítás kümij üsf'ge és olc.ő.'*e». » M dk,r. 
tokost terhelő közterhek mt'rse — de
mindezek msgán tevékenyirág n é lt/ 'l semmit 
sem érő eszköz, simák a föntebb e i3 » n d , .t t

hogy a sikert munkálja.
Ám jön még egy hatalom: az ország köz- 

gazdasági erejének természetes emelkedése, 
a szaporodás és a közgazdasági szervezeti,, k 
mind-mind több idegét mozgásba hozó tőke. 
S míg a légb n röpködő iheoria az ugyn- 
vezitt gazdasági hitel gyakorlati megoldása 
évek óta töri a fejét, a közgazdasági életn-k 
ereje máris tőkéket foyó iit; részben beltő, 
részben kfl ső tőkéket nyer meg.

Mind máig a hitelre szomló parasztgazda 
nehéz helyzetben va : o!c»ó jelzálogo 
csönhöz nehezen, költségesen és a legritkább 
esetben ju hat: az olcsó kölcsönpénz. A kis 
gazda ma arra. hogy gazdaságát o ceó pénz
zé! termékenyítse meg, nem :s gondolhat s 
rákényszerül jobb igyekezete inéi ett is a 
„••őre p*triu“ ga/dálkodá-sre. Ha pedig a 
viszonyok kényszerítik kö'c-önre, nincs mit 
válogatnia a köic önforrásokbsn s kizárólag 
a vidéki pénzintézetekre szorul, m g a nagy 
birtoknak egész könnyedén 4 — 5°|0oj kö’ciön 
áll rendelkezésére.

E iikitó  egyenlőtlenség elsimításának s 
a pvraszt birtokok s hitelképessége lisz te s  
értékesítésének szolgálatába álltak a Magyar 
ipar és kereskedelmi bankot alapitó vidéki 
takarékpénztárak s így az ország fővárosá
ban egy oly földhitel intézet létesült, mely 
a vidéki takarékpénztárak által nyújtott és 
nyújtandó jelzálogos kölcsönöket engedmény 
utján készpénz vagy saját záloglevele szelle
mében átveszi és ezek alapján 4 — 4 és Ld 
százalékos zálogleveleket bocsájt ki és hoz 
forgalomba —  képedé teszi a sziláid kezelésű 
vidéki pénzintézeteket arra, hogy kis birto
kok r« 5 3’4—  6°jn os kölcsönöket úgy nyújtsa
nak, hogy már ebben a tőketörlesztés is be 
van foglalva.

Hogy r „m takarékpénztárak kÖzp jelzá- 
l o g b a n k j a z  egészséges hitelszűkégletuek 
minő uj vi ágár. vonta be tevékenysége kö- 
r. be, mutálja ,-iz a tény, hogy működésének 
megkezdése óta 1 8 9 3  év közepe óts, tehát 
h rnudféi év alatt a vidéki jénzinté/etok 
u j m közel 20 millió forintnyi j izálogos köl
csönt fo'yósitott a ez ö szegnek 8 9  száza
léka 5000 írton síeli kö c önökre esik, de 
raunak o tt 4 -  500 ír.os kö c önök is

Es i; a számok m<giuulMjak az u 'a t hi
telűnknek előnyös értékesítésére, valamint 
súlyos feltétéin kölcsőneinkiiek arány h'm u! 
könnyibbe való átváltúztulására

A mit itt elnu ndotlunk, az mm s i 'i i i-  
be-zéd, de u mutatás srr», hogy mi a teendő!

(«uy fogadta őket mint IGUer Gábort, kibe 
;t>33 ben Sátoralja-Gjhelyen öltözete miatt Hor
váth György belekötött.. A nyugati nemzetek di
vata Magyarországot közelebb hoz a. mint Erdélyt 
s ide ké.-óbb hatolt be Némely idegen r  hd még 
a XVII század közepe előtt beszivárgott már 
E délybe is, minő a köpeny Boc-kay I-tván (1595) 
köpenyét kissé magyarosi ót a, >ubára való arany 
gombokat varratván *á B -fh'en I tván vörös skar
látból s/abalta s kainukával béleltet e. Ivdé'ybe 
a törökkel való érintkezés bevitte a kaftánt azt 
az öltönydarabot melylyel a szultán a fejedelem
nek kedveskedett kitüntetésül. De biz az ilyen 
ruha, ha parádéul szolgált is olykor, sokszor pap* 
lau vagy bélés lett belőle

Nemzeti viseletűnk két. három század előtt, 
tekintve a színek élénkségét, a díszítés tényét 

és gazdagságát, — kirívó jel egű Azonban a kel
nék tarkasága még sem emelkedett a küiönczkó- 
dés ama fikára, mint Frcncziaországban, hol a 
családi színek melleit még a czimer is az öl ö- 
zeih‘-z 'ar(070tt A magyarok a legélénkebb szín
nek. a vö isink küh'nfeie ányalatát használták 
Ezután kedvelt, szín volt a zöld és ennek válto- 
zaiai. a levendula pázsit és tengerszin A kék
nek sö étebb és világo abb váiiozatai a harmadik 
sörbe helyezhetők; majd a többi wiuek kő etkéz
iek. Kö napi ruháknál megelégedtek az egysze
rűbb színekkel A fekete szint kivált bár-onyt, 
selymet — szintén sokszor használták nemcsak 
gyász idején A gyászruha nemcsak a ‘zin'ől füg
gött, hanem bizonyos durvaság ói is. (Folyt köv |



Helyi és vidéki hirek.
F « » | > fin iu ik  j . l l . l l e i . . , , , ,  ,,5,11,6 , 0|t 

s I- ! Builppáljokufk, . meljrlc vali.)l« a
vii,' 'ü.í '« 'm íb.n lefolytak. Av. ünnep ffi. 
ré- h folyó lió I én tartott küxpyilléren mont 
rét * njlllost »r ah-púii nyitolla „ „ j
n  r.mynyal, l„lBy lieie».iK Edének 25 ér,a
kő 1 : "k‘tt . ’.' rr.ett érd inéi jegyzőkönyvi- 
N  KÍodktllersenok. Az indítványt n.gy lelkese, 
i], IIng oltó í E után kiildótteég Irivtn meg az
Hl- 11 lét-párI. kt ineghalottan tövvíintn tneg a

.k.y» íi.őn.égének ügyeimét » ragnazkodarát 
Gt ' s nlan főispán a tieztelgö küldöttségeket 
fog- ' 1 agy órakor pedig 250 teritékü ebéd roll 
a l .„gátlóban, hol megyénk notabilitá-ai emel- 
k, t zellemtl tnuszlokban kívánlak jubiláló fő. 
i,|. ultiknak liosezu életet és tarló, egészséget. 
L“ i'eg é, táviratilag ia számos üdvözlet érke- 
,e .1 uras. 0Hibáiból Pollik Pongrácz iőszolgabitó 
é- I ovicli Elek ezelgabiró vetlek részt uz iin- 
ne, yen, többen p'dig, kik a személyes megjele
lte n akadályozva voltak, táviratban fejezték ki 
flilv kivánataikat,

— 4
ra- fimlwti ga/dat-ági kör rénxér* SlO irt seg..|vt 
útit; - •> nyúzott és p-dig J00 f« lót l.idija/a-okra, 
100 f> ot lárvám  arba és f» rtéxlijv/.. sokra és 
I 1 trflUki gj ii.i 0 estei, p fontait 'éra

M ur »v/.'>iiil»-st k tia té jr képri^lő.1„. 
liiipf 1. évi január 30-án faitott közgyűlésében 
elhatározta, houv uj varoxhá/at épilt t. M n'án 
o/oit>{»n a KfiiiS’ígi törvény szerint ingatlanok 
fZ-i/éne Csak 30 nappal eléri., képviselő-tv-slüle- 
t i lg kitűzött gyülé-n mondható ki, u javaslat 
iornv fölött végb-gesen egy újabb közgyűlés fog 
határozni. Hisszük, hogy az ujabbi közgyűlés a 
javaslatot lelkesedéssel fogja határozattá emelni.

— i£»vó<*« K íiro íy  nagykanizsai kir. tör
vényszéki bíró, a iiiuraszombali társas körök egy- 
kor népszerű ni. kja lapunknak volt szerkesztő)** 
mint részvétül értesülünk, idegbajban mlyosan 
megbetegedett a j> len lég egyik budapesti hid-g- 
vi/gyó zyint-zetb; i* van ápolás alatt. Őszintén ki- 
Tauuiik neki mielőbbi teljes felépülést.

— .1 in tirav io iieb rit!  t a k a r é k p é n z tá r
az id n is í>0 frlot kegye kodéit a helybeli ev, 
iskolába járó hz *gény gyermkek segélyezésére 
k iu tü lv  nyozni, a ni-ly adományért hálás kösző- 
u t t ny. ranit a o n. vezeti iskola elöljárósága

— id e ; vftík  24f>linán vármegyénk IV 
alj-gy/"j. súlyos betegen f-kszik Muraszombat- 
b itban a szülői híznál; de bőszük, h így a fiatal 
élf-tió gj őz ed dnieskedui foga b-tegség rcruboló 
hatása fölött s a d* rék fiatul tiszív s lő mielőbb 
visszanyeri e jász-égét.

b in iíiii .!»/.-<-f körmendi ellenőrt u 
muraszombati k*r. udoh rutaihoz pénztáritokká 
nevezte ki a p-niigyminis ter.

IKiíIAíoxAn. S'.ell Mihály volt 1848-as 
honvéd-főhadnagy, nyugalmazott m. kir. honvéd- 
scá'zados. vá'o link egyik kö/.becsüiésben állott 
férfia, f. bó 1 én 80 éves korában elhalálozott. 
Temetése folyó hó 2-áu ni nt végbs nagyszámú 
tisztelőinek részvétele mellett.

—  .4 m iira fcso iM Im ii d ú l-  é s  x e n e -  
C gylei mtiL In) 31-éu tartotta évi reides köz
gyűlését. Az évi számadás szerint bevétel volt 
248 frt 21 kr., kiadós 146 fit 89 kr, pénztári mi- 
ridvany 101 frt 32 kr. Majd a tisztújítóé kerület 
sóira. Elnöknek megválasztatott Csorna Jenő. al- 
elnöknek M-lsker M-lyás, titkárnak Tótlb Mik
ló*. p4nztárnokn ik Uatkol Tivadar. karmesternek 
Kirbi-ch F-re.-iez, szertáro m*k Wacbta József, 
ügye z.i.elv O.iijos Sándor. Vala-z.! mány i tagok let
tek Kovács I ' tviíii, dr. Prugberger Vincze, dr. 
Khál Elek, M ixn-r Mátyás, T.ikac< U. István, 
Bácz Janó*, Il .líniann Manó. Vegiil elhatározta 
a közKyQIs8, b >gy máiC'. u* 2 mi húshagyó ked- 
IrU tréfás e.telyt r-mfoz, belép’i díj nélkül a 
pártoló-ti^ok és az általuk bev.zetendő Teiidé- 
g-k rá'Z-re.

— I>r. D ie rcd iiin zk y  S á n d o r  szombat
helyi kir a1 ügyész a lopokb n elhalálozott.

— O oiM lolttl-olvm ékv E.meralda nővé- 
iek híres gondolatulva-ók, kik jelenleg Szombat- 
lielyen szí r^p ln. k — légi (j/.elrbb Muraszombatba
JŐI* 11 - k egy kr t előadásra

— U n  mi--ml Ii2.il.d ó mi Körmend nagy- 
“ zség rrzi.nkivül, hogy iaktxnyat, kórházat ét 
polgári iskolát éj iltet, legutóbb elhatáiozta, hogy 
b'hozza a rillaiuos vibg tá-*t és a járdákat asz- 
faltblirkolatlal látja el. Mi elengednénk a villa
mos világ tást is itt Muraszombatb m, c>ak a pet- 
roleuinlámp rk számát szí. porit imák m-g h égetnek 
rendesen. — elengednénk az. arzfaltbiirkolulot. is, 
csak di-zlelen és közveszélyes átkainkat boltoz
ta! nák be.

— Senyeházán ev. ref. rgyházi olva ó kör 
ala'ült, melynek alapsíal-ály .it a beiügymini. tor 
niár jóváhagyta.

— N e g v iíí i i te l l l i  a  földliul%e« Iak«i-
lAkHt. A Vasvármegyei gazdasági egylet több 
Izb-n kérelmezte u kormánynál, hogy V^usvárnir- 
Kŷ  leiül, tén egy löldiuives iskol rt állítson fel. 
A földönvalésügyi miniszter most értegitette az 
egylet t, hogy uiuc^eu azáudéio*. a töldmivelési is-

koiák mámát szaporítani, nzért Va»vírmvcyéb» 
lelallifnudó ilyen iskola létesítését sem támo- 
guthatja.

-  K lé z -A t l ie l l e n  é r d e m e k e t  sierzrtt a 
hazai kertészet f**tvirávozkatá’a körül a Mau'b- 
m r Ödön féle hírneves budapesti n atrkereskedő 
c/eg. Elismert jó-águ és több Ívben kitűnt- t«lt e 
nembeli czikkeiii-k e helyre v,.|ó bevezetése A cl.rr 
u. haes ezégnek sikeiült úgy. hogy a Mrui’buer-féle 
vetemeny. és virágmagvak nálunk i. kÖ/.ktdvel'- 
segre tettek szert. Szolgálatot vélünk tehát I .mi 
ga/dakozonség(inknek, midőn Ascber B. és Fia 
c ég ez irányú, mai számunkban megjelent h r- 
deteeére már itt figyelme/tetjük.

— Mikor a gyermek kérdez. Erősen udvarolt 
egy fiatal ember; társalgás közben szóba hozták 
a C'ók különféUégét, C■‘ókkal üdvözli férjét a nő, 
— c ókba fullad a biic-U'.ó li ingja, — c.ókkaí 
amlta el Judás az Üdvözitőt, — csókkal pecsételi 
meg hülégesküjét a leányka A társalgásban el
merültek által észre nem vett 6 éves Emmike 
teljes naivsággal kérdezi az udvarlótól: „Guszti 
bácsi, hát az miféle csók volt, mikor m ig i a 
S7obaleányt csókolgatta ?“

Pletykavári bál.
— I.evtl Ellához, — lila : Miczi.

Képzeli ni, hogy haragszol, de egy óriási ka- 
C/eMjammer aiiielyMt még egy bét előtt szereztem 
és nem tudom kiheverni, képtelenné tett a le
vélírásra — De nehogy valami kölyök-jaimuerre 
gondolj, bálja válogatja azt.

Még most is mámoros vagyok, Ella.
N.m lennél leány, Ella (tudom magamról) 

ha a 1.1váucóság neiu bániaua — nem is gyg- 
törlek sokáig — leírom azt az én első szereplő 
.seni-t — azaz legalább megközelítőleg — m. i t. a 
való'ágot, eléd varázsolni, ahhoz Jókai tollára 
lenne szükségem, — a mit p-dig e legkedvesebb 
toréi di nem ad kölc-ön

Tehát mull fczoiiihaton volt a nngy nap, egész 
nap nem csináltam egy. bet, csak a ruhámat pró
bálgattam, a mi föls-ges mulatság lett volna, ha 
L ua nem húzza oly keservesen össze a fűzőmet. 
(Uh, jövel már reform ruhái)

Kubám, édesem valódi remeke volt a H/i.bó- 
müvészetuek. Rózsaszínű gazé, tele hintve ízines 
vadvirággal, óh oly fölségesen néztem ki, hogy 
L e i  bátyám — p.dig ó nagy kritiku'*, tudod 
azt mondta, hogy rögtön belém bz> retue, ha test
vére ueui lennék, d» így — csak meggondolta 
magút, — és t tokban Linánuk mondott szépeket.

Föl virradt végre a dicső nap hajnala, mint 
Csikj Gergely Murányija mondaná Hosszus ho.sz- 
6zu nap volt de elmúlt s mikor ébráudjaim tüu- 
dérországába jutottam először is az öltözőbe 
vezettek,

Öltöző, milyen fu:c*a elnevszése a spanyol
falnak! V*gy minden báli öltöző ilyen? Oi.t az
tán az iitohó ecsetvonásokat végezték, holló, uem 
az arezon, hanem a ruhá nkon, meg a frizurán
kon. Valósággal szívdobogás fogott el s ha az ud
varias rendező nem vezet karon, eUzádiilök.

A gyalázatos fiú hamar képsen is volt a 
maga véleményével.

illik, bakfist vezettem! Megéreztem a re
megéséből. Tanerőit ás hátuk jól meg. Teszi a gye
rek (Szemtelen, sziszegtem!) \-m  is sokáig ül
tem. Gondolhatod, milyen a pih szemekkel néz
tek rám a lányok s én czézárilag feleltem sze
memnek l.ü'/ke vilogásával: veni, vidi, vic ! . 
Míg amazok holmi gólyákkal litiegtek, én meg
hódítottam. Szerelőn-tf/t. ezt a ,ruét.« Hogy mi 
ez nem tudom, éu egy menyi esketőI hallottam. 
Azt hi'Ziiu magyaiul romot jeleut. Voltak szép 
leányok, menyecskék Balzac érdekes korának 
vég-ő u-.gyedevében az egész asszony egy antik 
szoborra emlékeztet, az illúziót c*ak a modern 
konty rontotta meg, való-ággal mintául rZolgv.l- 
liatott volna Jókai kristályba jeg.czedett meny— 
aRszonyaho/, de tudta is. hogy szép ás imponál, 
mert - gy arva pillanatára sem méltatott, midőn 
kéve-ókra jáitiltani exnticus sátora alá, u hol ő, 
mint Lady patronn-n trónolt Volt ott egy kokett 
asszony in, erről Cmk gyűlölettel beszélhetek, mert 
. . . mert . . . elhódította a . . . ruemat.

Végűi édes és legfölségesebb volt az éjjeli 
zene. Mert azt is kaptam. Nem tudom éu azt le
írni, mikor a czigány a fülembe muzsikálta: 
.Csak egy kis lány vau a világon.* L-lietetlen 
volt meg uem értenem, hogy az az egyedüli kis 
lány — — én vagyok. I

Egy milleniumos szeriest a rózsás ajakndra 
l-bel rád -------------- Miczi.

Irodalom.
— I le tl i le n  CiAhur k o ra .  Az Athenaniiii 

rés-zv. társaság kiadasábau inegjeleuő ,A magyar 
nemzet, töiténete* ctiiuü tízkötetes nagy munká- 
uak (miiletiiumi kiadás) hatodik kötetéből most 
jelentek meg a 90, 91. és 92. füzetek, mely-k- 
ben Angyal Dávid továbbfolytatja ,Magyaror-vág 
törtóue.tót II. Mátyástól III. Fsrdiuáudig* és «u-

■ nek a korszaknak legmozgalmasabb időszakát ftár- 
gyalja,  ̂melyet az akkori események kiváló vezér- 
fői fiiról .Bethlen Gábor korának* szoktak ne
vezni. Az ellenreformácziő győz az egész vonalon 
« v. le a bécó udvar befolyása a magyar ügyekre. 
A katholikus ősi vallás ve'dói és unnak visszaál
lítására törekvő párt felülkerekedik é* miután az 
iskolázás a Iliit* rjesvtés, a lek pászforkodás terén 
mindeuütt Mve.zi a harezot a protestantizmussal, 
a/, ell-urelorniáczió ír -in remélt eredményeket mu
tat tel és mar a protestantizmust végveszéllyel 
f- nyogeti. Hí ezt a valb-si harezot csak a magyar 
vivta volna meg a magyarral, ennek a küzdelem
nek nem lett volna inas jelentősége, mint hogy 
az egyik uézet, az egyik felfogás győz a másik 
Mett. Egyszerű beliigy, pártpolitika lett volna. 
Annié mindkét fél részéről külpolitikai okok ve
gyültek a kiivdelemb- és ezt a szerencsétlen or
szágot a polgárháború lüzébe hajszoltak. Az ural
kodó ház a katolikus párttal szövetkezett, a pro
testantizmus p dig a Habszburg-dinasztai ellensé
geire, a németországi protestáns fejedelmekre és 
dissideus elemekre, valamint a törökre támasz
kodhatott. Ezt a valláspolitikai pártoskodás szo
morú korszakát mély iguzságérzettel, a való té
nyek rzorgos felderítésével és minden oldalról 
való ir-gvilágilásával, szigorú tárgyilagossággal 
írja le Angyal Dávid és mu.ikáját épen ez teszi 
’g n bvcses8é, mert erről a korszakról eddig jó
formán csak felekezeti elfogultságtól sugalmazot- 
monografiákat bírunk, holott e/. a korszak egyike 
a 1> gtanubágosabbaknak a magyar nemzet törté- 
Hetében. Aogyal Dávid, u katholikos pari vezér- 
féi fi inak Pázmány Peter bibornoknak szerepével 
kezdi a monográfiát ; majd a vallási sérelmekről 
nevezetes 1618- és 16i9 iki Országgyűlések eBe*- 
ményeit nagy lésrlet.-síéggel ismerti és folytató
lag áttér B Iliién Gábor első tám idásár’, különö
se:' enu.-k indító oká t gyökerestől kifejti. A fü
zetekben majdnem minden egyes lapon <'gy-egy 
ig n érdekes szöv -gk-;ppel illusztrálj* a korszuk 
e eményeit j a képek többnyire egykoruak. E'.en- 
kivül számos rendkívüli finom kivitelű miimellék- 
let van a füzetekhez csatolva. így .Bethlen Gá
bor királyi -zászlaja a 1620 ból,* egykorit metszet 
után ; 11. Ferd nánd fogadja a n-pek hódolatát," 
. .̂íMgyar lovas vitc'z 1616-ból,* egykori: színes kép 
Eni't Lujo* gyüjteuiőnyeből ; .Pázmány Péter és 
kora* Ljtz llaroiynnk az Akadémiában levő nagy- 
szabá'ii falfestménye után kévziilt remek ténynyo- 
niat itb. Egyes tüzet ára 30 kr. Kapható minden 
hazai könyvkeieskedésbeu,

— Ax „K zerévev M ugyarorNiftg' év 
m l ! l e n i n i ü l  k iA IIU A v (< czimü diszmü Il-ik 
kötetének két utóbbi füzetével telj-sen befejezéjt 
nyert e rendkívül hézagpótló mii, mely több mint 
Ó00 remek kivitelű képekben bemutatta Magyar- 
ország legszebb vidékeit, műemlékeit s az E'.erév 
örökké felejthetetlen ünnepségeit. A most Illegje- 
bút 17. és 18. füzet egy része a Vaskapu meg
nyílásának jelentőségteljes mozzanatait hozza a 
legkitűnőbb felvételekben. A magyar erő, a ma
gyar kézniü, a magyar elme diadila e vízi ut 
megnyitása s ez méltó bürzkeséggel töltheti el 
felséges Urunk szivet, látva hü népe dicrőaégét. 
A füzetek többi képei a hét ezredévi emlék, a 
mely Magyarország ezeréves fennállá-ának büszke 
hirdetője: a pu.zta'Z.ri, a zimonyi. a brassói, a 
7.oborli“gyi, a dévényi és a munkácsi emlékmű-' 
v>-k. A hazai fürdők közül iiijecz fürdő, Bilaton- 
Füred és Herkules fürdő kiválóan sikerült képei 
találhatók. Történeti uevezetességii kép ú ."Siklós 
vára, mely dacr.ára hogy a VII. szazadban épült, 
még ma is kitűnő karban vau. Az orsovai ko
rona kápilna, melynek helyén 1819 ben midőn 
Kossu'h és társai török földre léptek, elásták a 
koronát s a koronázási jelvényeket tartalmazó 
vasládát. Az uj Ferenci Jjzsef híd ól két sike
rült képet találunk. Végül meg Ada-K ilehról ta
lálunk ho/Ott ösmertetésünket. Eien most már 
teljes két díszes kötet megszerzését nem ajánl
hatjuk eléggé olvasóinknak. Maid a két kötet 
diszköiésben ára 10 frt s egyik legszebb alkalmi 
ajándékoknak Füzetenként is ktplittó 40 k.aj- 
czárért. Kiphito mindsii bn lipni és vulski könyv
kereskedésben: megrendelhető a kiadóhivatalban 
Binbipegten Téré" körút 38 t'élemslet (Kuiosy 
Vilmos és Fia műi ítéletében).

— I>exaö.t( Az Atheuaeum 01- 
vasőtára, mely lassanként a müveit magyar csa
ládos nélkülözhetetlen házi könyvtára lett, ismét 
egy igen érd kés, eredeti magyar regény kötettel 
gyarapodott. Aznj regény czinie: .Sz-*géuy Dezső,* 
irta Erdélyi Gyula. A regény targya az egykor 
vagyonos, most azonban elszegényedett magyar 
nemes földesuii családok életéből van merítve, 
mely családok tagjai nem tudják megérteni és kö
vetni a modern, a halandó kor eszméit, hanem a 
régi kiváltságos korszak eszmekörében élve, gő
gösen visszautasítják a munkát és életczéljuk to
vább is a mitsem téves. A megváltozott gazda
sági viszonyok között elpusztulnak, elüzlleuek és 
líara8/.ly Barnabás is már aunyira a töuk szélére 
juh hogy az udvarán levő, százados óriási nyár- 
fé't h-Mvétja áruba a faknnalas és teknővájó tó- 
tok ii *k A . égrmnlá-tói azonban meguieuti Balatcz 
D zsó ae.U rokoua és gyámfia, ki megártva a koc



Vállalkozó szellemét, kőmi vés inas, majd pallér, 
építőmester és uugyvállalkozó lesz; — becsületes 
munkája után vagyont szerez és elveszi végül 
Hajztőczy uram leányát, a nemeslelkü Lídiát. 
Persze ez nem megy olyan könnyen, inig ez a 
lenézett és csak .szegény Dezsőnek* nevezett kő- 
nnves legény, kit ipari foglalkozása miatt nemes 
atyjafiai kirekeszienek úri társaságukból, m»g- 
nye-heti Lídia kezét, kihez különben a kölc-önös 
érzelmek elszakíthatatlan szálaival fűződik- íme 
a rendkívüli érdekes feladat egy regényírónak . 
a iieine-i gőg és elfogultság megtőré e, mindmeg- 
aiiuyi lélektani mozzanat, jelenet megfestésével 
kínálkozik. Eh Erdélyi Gyula csakugyao jól meg. 
figyelte az élelet, mert belőle a megragadó Jele
neteket válogatta ki Regényhősei oly^termesze• 
tesek, cselekvényetk, szavaik jellemükből folynak. 
Semmi mesterkeltíég nincs az egész regényben. 
C-npán a végkifejlődést tudja Erdélyi előttünk 
ügyesen eltitkolni. Ez ciali a végén pattan el, 
miután regényliőseit a jellemek választóvizében 
alaposan megfürösztötte. \ ilágos teltogással, több
ször felragyogó egészséges humorral van megírva 
a regény. Ára díszesen kölvo 50 kr. és kapható 
minden hazai könyvkereskedésben.

1  } I I 1 I c r.
E rovat alatt köztöltékért nem felelős a szerk.

Báli selyemszöveteket 35 krtól
tereukiut — valamint feketp, fehér, sziues Heuneberg-se- 
lyem 35 krtól 14 (rt 55 krig uiéterenkiut sima, csíkos kocz- 
kázott. mintázott, dainaszolt stb. (mint egy 240 különböző 
minőség és 2000 sziu- s mintázatban stb.j a m grendelt áiu 
póstabér- és vámmentesen a házhoz szállítva m urákat ()>'sta- 
forduliával küld Henncberg U. (cs. kir. udv. szállító) se- 
lyemgy&ra Zürichben. Svájczba czimzett levelekre 10 
kros és levelező-lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. — 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan d in tézié t
nek. *

H I R D E T É S E K .

39f  Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint te- 

lelik, hatóság közhírré teszi, hogy Mai Ion Gáspár 
és fia tupolc/.ai czég végrebajtatónak Maitz János 
gedőudvari lakos végreii íjtást szenvedő elleni 520 
frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében az árverést a szombathelyi kir. törvény
szék (a muraszombati kir. járásbíróság) területén 
levő Gedőudvar határán fekvő a gedőudvari 1-t-ó 
sz. tjkvöen A. 1 1— 1G, 16-47. törsz. 3. és 33 
házszám alatt felvett ingatlanokból Meitz András 
neeére irt felerésvre 2190 írtban, — u 91. számú 
tjkvbeu A. I 1 — 8. sors*. a. felvett ingatlanok
ból nevére irt felerórzre 162 írtban, — a 103. s-/„ 
tjkvbeu A. I. 1 -3 . sorsz,. a. felvett ingatlanból 
nevére irt felerészre 107 írtban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjeiőlt ingatlanok az 1M97-Ili évi 
niA rcziuv hó  23 . ■■ a p já n  délelőtt 10 órakor 
G dóudvar község hi/áual megtartandó nyilvános 
érv-rés n a meg.illapilolt kikiáltási ártu alul is 
eludatni fognak.

Á verez.ni szándékozók tallóznak az ingatla
nok 10 százalékát ke /pénzben vagy az 1881. évi 
LX t. C'. 42 § ábau jelzett álfolyammal számi 
tolt és az. I8ál. évi november hó 1 én 3333. na 
alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 1-ahan 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldő t 
kezeihez letenni avagy az I88i. I X t. ez. 170. 
§ a értelmei)-n a bánatpénz!) k a buóságnál elő- 
leges elhelyezésről k állított szabályszerű el s- 
mervényt átszolg.iltalni.

Kelt Muraszombat bán, a királyi járásbirőság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1#96. decz. 15.

Dr PKUGHEKGRU, albiró.

Egy j ó  k a r b a n  l e v ő ,  k i t ű n ő  
f o r g a l m ú

P é k ü z l e t
az e g é s z  b e r e n d e z é s s e l  c s a l á d i  
v i s z o n y o k  m i a t t  a z o n n a l  e l a d ó  
v a g y  b é r b e  a d a n d ó .

B ővebb  é r t e s i t é s t  ad

A d a n i t s  Á d á m
pékmester,

-Iliii nuzom Ital hun.

"Sí9 Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati királyi járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Marton 
Gáspár és fia tapolczai czég végrebajtatónak Sza- 
pács János jegenyééi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 5(0 foriut tőkekövetelés és jáiulékai iránti 
Végrehajtási ügyeljen az árverést a szombathelyi 
kir. törvényszék (a muraszombati kir. járó* b’ró- 
ság) t-riil-'léu lévő Jegenyén község határában 
fekvő, a j-genyési 27 sz. tjkvbeu A. I 1 -2  eor-

sz. alatt felvett ingatlanból Szspács János névéie 
irt fele részre 120 fr bán, — a dombaljai 99. s/,. 
tjkvbeu A I 2 orsz. a. felvett nevére ú t ingat- 

ira 74 frt. -  a ICO. sz.. tjkvbeu A. 2. sorsz 
ab tt felvett in v re irt ingatlanra 74 tor n b ii 
ezennel megaHajlított kik áltisi áib n elrei deMe 
és hogy a '« -bb magi 1’>lt ingatlanok ux I81D. 
évi m á rc z liis  Ii6 n a p já n  dél* lőtt >0
órakor Jeg-nyé'cn a község b.zmái n.» gt-r'at dó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiállá'i a cn 
alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingiDa- 
’i bee 'álénak  10 százalékát- k é s •/ p é n z b • n,

vagy u». 1881 É"i IX t. ez. 42 §-aban jel/eit
árfolyammal —ámított és az 1881. évi nov-inber 

í- én 3333. sz. a. kelt- igazságügymi.:i-/ten 
rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképi s éitékpa- j 
pírban a kiküldött kezéhaz. letenni, avagy ez 188 
LX t. ez. 170. § a értelmében a bána.pénznek a | 
biróságná! előleges elbelyezé-éről UiáiIHott srabály- j 
szerű elismervényt áts/olgált-lni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint 
telekk. hatóságnál 1896 évi nov 30-án.

Dr. rRUGBERGER albiró.

nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkülözhetetlen és általánosán ismeretes
házi és népszer.

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta
lanság, gyomorgyengeség, bűzös lehelet, 
ftllujtsát), savanyu, lelböffögés, hasmenés, 
'gyomorégés, felesleges, nválkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs 
szűkülés.

Hathatós gyógyszernek biionyult 
leifájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
ér italokkal, giliszták, mijbajok és hámor- 
rhoidáknál.

Említett bajoknál a J l á r l a e s e l l l  
K j o m o r r s e p p e h  évek óta 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 r ö k  
J ó z s e f  gyógyszertára B udapest, 
Király utcza 12 sz.

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni 1 Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a készítő 
aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: 
.Valódiságát bizonyítom *

Cl
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudo
mására hozni, miszerint az általánosan legjobbnak elismert 
Mauthner-íéle magvak egészen friss minőségben már megérkez
tek és járásunkban e r e d e t i  C K o m a g o k lia n  k i z á r ó l a g  
n á l u n k  kaphatók.

Egyúttal tudatjuk, hogy a Mauthncr-féle főárjegyzék
ben foglalt összes takarmány-, kerti- és virágmagvak, nemkü
lönben az ebben előforduló kertészeti eszközök a főárjegyzékben 
jelzett eredeti árakon általunk megrendelhetők.

Kérjük tellát mindezekbeni szükségleteit nálunk fedezni, 
mi által a felesleges portó- és csomagolási költségeket meg
takaríthat iák.

Kivaló tisz'.elettel

A S C I I F K  IS. és F I A .

A  M A U T B N E R - f é l e

1897-iki friss magvak megérkeztek!

J  ÉRTESÍTÉS. L

NYOMATOTT GONDOS MAltli GYOItóái'TÓJÁs, JlUUASZOUUA'l'UAN.
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