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A muraszombati rom. kath. templom- 
épités ügye.

Egy régóta vajúdó ügyet szándékozom 
megint felszínre vetni, mely l'honyára 
minden igazhivő katholikus eu.l . kebe
lében élénk visszhangot fog kelteni. Nem 
is annyira uj az eszme, mert e lapok ha
sábjain is — ha jól emlékszel!. — már 
szellőztetve volt. A kath. templom építő
sének ügyét értem. Tudom, hogy a gazdag 
épugy mint a szegény érzi annak szüksé
gességét, de azt is tudom, lágy népink 
minden rétege már eped ve várja azt a 
pillanatot, midőn a templomépités iránt az 
első lépés megtörténik. így  hiszem az 
eszme megvalósítása oly általános közóhaj, 
hogy ebben újra együvé lehetne tenni a 
a szétágazó katholicismust kisded v; r .- - 
kálikban. Nem is hiszem, hogy találkoz
nék csak egy is a katholikusok között, 
ki elvileg ellensége volna az eszmének, 
vagy pedig találkoznék egy szűkmarkú 
ki ne hozna áldozatot midőn a lcgf< !R S é- 

gesebb Isten dicsőségéről van szó
Hiszen ha látjuk, hogy körű tünk 

Csendlak, Hidegkút. Szent-Benedek, hogy 
tudtak a hívők annyit áldozni, valóban 
szégjenpir boríthatja el arczánkat. midőn 
a mi szegényes szűk templomunk küsző-

í „ I r a k  és Vidéke“ tá'eiája.“

Párbaj-Codex.
< lair Vilmos könyvéről.

Azok, akik eddig Magyarországon a párbajjal 
s általánosan a lovagias ügyekben irányt adó szabá
lyokkal. fontos elvekkel közelebbről foglalkoztak, 
sajnálattal tapasztalhatták, hogy bizony a magyar 
könyvpiaczon olyan könyv, amely az egyes esetekre 
kiterjeszkedőing szakszerűen kodifikálja a lovagi..s 
ügyek elintézésének s ezzel szorosan üsszefüggoieg 
a párbajnak iránytűdé szabályait — nem jelent 
meg. A Chapon és !’»dgár könyvei hasznos és nn g- 
bizluitó munkák a maguk nemében, de sem m m 
oly bővek, sem non oly általánosságban mindenre 
kiterjoszkedők, mint Clair Vilmosnak, a jeles Írónak 
és a budapesti társaságban évek óta elismert pár
bajtekintélynek Párbaj-Codex czimü munkája, a 
mely nek alig néhány hónap alatt már a harmadik 
kiadása forog közkézen. Olyan irodalmi és társa
dalmi siker ez, a milyennel más kőny\ Magyar- 
országon aligha dicsekedhetik.

Clair Vilmos könyvét első sorban kiválóim jel
lemzi békés tendeneziája. Minden ügyben, ahol a 
lovagias elvek sérelme nélkül, a békés elintézés 
lehetséges, a Párbaj-Codex ezt választja, nem állva
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bét átlépjük. (Avagy egyedül csők itt vol
nának oly sivár önző lelkek, kik anyagink 
után futkosva ;i leiekről egészen Megfeled
keznek ?) Különösen nagyold) ünnepek al
kalmával érezzük az állapot tarthatatlan 
voltát, midőn a hivő nép nagy része 

kénytelen a templomból ki.zorulni. avagy 
•i templom kőiül ájtatossági gyakorlatát 
végezni. Már évek óta emelkednek egyes 
hangok, iiogy az állapoton segíteni kell. de 
sajnos, mindeddig ebi en az ügyben egy 
lépés sem történt. Igaz ugyan, hogy nehéz 
M'Ia-at. mely a kezdeményezőre vár; ösz- 
szegyüjteni úgyszólván fillérekként az 
anyagi eszközöket nem csekély dolog, nem 
kis kellemetlenség, mit egyszer sértő rá
galmai következtében kell elszenvednie de 
omnin possum in co, (jui me coníortat; 
az i.-t 11 iránt való szeretet mindent le
győz, nem ismer munkát, fáradalmat. Ideig 
óráig clhalaszthatjuk még az eszme meg
valósulását, de el nem fojthatjuk egészen, 
mert ez a szegénynek é*pugy mint a gaz
dagnak közszükségletét képezi.

Ha láttuk a körülöttünk fekvő plébá- 
n . ' ! an miként sereg’ett össze a templom- 
épiuésre a község apraja-nagyja, miként 
tette le a s;:egé-ny és gazdag filléreit az 
Is'en házának díszítésére, remélhetjük, hogy 
itt is ez eszme, nem hiába kopogtat az

a fegyveres elégtételadás elkerülhetetlenségének 
rideg álláspontjára. Ezért hasznos munka, a társa
dalom szempontjából, a Clair könyve, fáidig bizony
talanság nialkodott igen sok esetben. A segédek 
legjobb akaratuk mellett sem tudtak eligazodni 
egv-egy komplikáltabb ügyben a párbaj előkészíté
sénél: ha azután ez végre-valahár.i nehezen sikerült 
is, eltérő nézetek, különböző felfogások uralkodtak 
a pá-hajózás módja, a felek felállítása, a segédek 
hatásköre, jogai és köte’ességei tekintetében. Kőér
deme a békés tendemzia mellett az uj Párbaj- 
Codex.íek. hogy e bizonytalanságokat eloszla ja. s 
ah..! a kodifikálandó anyag a paragrafusok szűk 
és inkább általánosságokra, mii t egyes esetekre 
kiterjeszkedő korlátái közé nem félt, ott világos 
szakávátóltságról. nagy élettapasztalatról és főleg 
becsületbeli ügyekben nyilatkozó férfias érzésről 
tannskodó magyarázó jegyzetek kisérik a szöveget. 
Mécses rés < ezek az egyes komplikált esetekre 
vonatkozó gioszszák a párbaj-codexnek. Telve van- 
. ak szubtilis, finom megkülönböztetésekkel, érthető 
logikus, világos utasításokkal.

A külső formaságokra is részletesen kiterjed 
a szerző figyelme. Hiszen mily sokszor történik, 
hogy a legkisebb formalitás is döntő fontossággal 
bir, akár a társadalom, akár a töivény előtt, f i 
gyelme kiterjed a formaságokra, de nem helyezi
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Isten dicsőső-éit bővülő Luzgé. tép ajtaján 
hanem bebocséitaiőst nyerve nemsokára a 
muraszombat fára hívek áldozatkészségé
ről támogatva testet ölt. hogy késő uno
káinknak hirdes.-e. hogy itt egykor hit- 
buzgo nej* !:;k'»tt. moly áldozatot nem ki- 
niclve a Legfelsőbesebbnek pompás lakóhe
lyet készített

Fel tehát! Tegyük meg az első lépést, 
kezdeményezzük a zent ügyet, a hivő nép 
velünk iesz. Mii d 1. j.eicz drága, mert a 
kezdemény!késtől számítva, még évek tel
nek el, midőn a templomépités a befejezés 
stádiumáig jut. A részletekről lesz időnk 
gondolkodni, csak < z első lépés legyen 
meg. hogy a templomé}) tós ügye elvben 
iégy<i: kimondva Ne húzzuk, odázzuk el 
megint a későidé időre a tervet, kezdjünk 
már egyszer a szükséges anyagi eszkö
zökről gondoskodni. Es I iá nem tudunk 
szükséges tőkét teremteni egy év alatt, 
összehozzuk azt tíz év alatt.

Videant ergo consules
Illasius.

Báli fényűzés.
A báli fényűzésről Írni bizonynyal háládatla- 

ibb feladat beszélni, mint a falra borsót hányni.
. társadalom árulkodó áramlatával szembeszáll lani 
iiáládatlaii feladat, bármily téves logikátlan és 
erkölcsileg tarthatatlan is.

azokat előtérbe, hanem mindenütt hangsúlyozza és 
főhelyre állítja azokat a lovagias elveket, amelyek 
az egymással szemben álló feleknek, kell, hogy a 
becsületbeli ügyekben irányt szabjanak.

A gyakorlati életben, különösen azoknál, akiket 
szűkeid) körű törvényeik egyenesen utalnak arra, 
hogy minden rajtuk esett sértésért lovagias utón 
kérjenek elégtételt, valósággal nélkülözhetetlen mun
ka lesz ez a Párbaj-Codex.

Hányszor akadtak fenn a tárg yaló segédek 
például a párbaj képesség fogalmának meghatáro
zásán V Clair Vilmos a párbaj képesség megitélésé- 
' en a társadalom elfogadott szabályait teszi irány
adókká. „Nem szabad engedni — írja - hogy 
éretlen gyermekek megvívjanak, de viszont azt sem 
lehet kimondani, hogy csak bizon yos életkor, vagy 
érettségi bizoyitv.íny jogosít a lovagias társadalomba 
való belépésre.14 A pá bajke :osség kritériumául a 
sértések mérlegelésére és megítélésére megfelelő 
férfias érettséget kívánja meg attól, aki a becsület
tel Assz; élhetetlen cselekmény miatt, bírói vagy 
becsületbirói Ítélettel megbélyegezve nincsen.

Ez csak egy példája a finom megkülönbüzte- 
’ásnék. a törvényhozói körültekintésnek és tapin
tatosságnak. amelylyel a szerző a paragrafusok 
megszerkesztésénél eljárt.

Szigorúan megállapítja a sértés fogalmát is.



A báli fényűzés azonban olyan nagy mérveket 
ölt. hogy lehetetlen hallgatólag tudomásul venni, 
mert vannak és kellenek is, hogy legyenek maga
sabb társadalmi tekintetek, melyek néző szempont
jából vizsgáljuk meg a gomolygó egyveleget, a mit
életnek nevezünk. ..................

Szörnyű társadalmi kórság a  báli fényűzés es 
társadalmunk telve panaszszal. hogy a fényűzés 
egész társadalmi rétegeket zár ki. vagy a mi meg 
roszahh, terel anyagi helyzetének nem megfelelő 
útra. Akko . midőn szocziáhs jelenségről van szó, 
hogy kinek-kinek magándolga cselekvéseit irá
nyítani.

Mert az veendő tekintetbe, hogy egyesek nem 
omanczipálhatják magokat a társadalmi nézetek és 
irányiatok alól. Hiszen a társadalmi nézetek még 
állami és egyházi törvények fölé helyezkednek. A 
tömeg ereje óriási Annak engedelmeskedni kell.

A fényűzés mindenkor vitás, mert hiszen a 
mérték, a melylyel nézzük, dönti el. hogy elbírható, 
vagy elviselhetlen s az a káprázatos báli fény, a 
melyet tapasztalunk V Végtére a bál arra is való 
— elismerjük, hogy a külsőségnek megadja a ma
gáét: de ennek szertelenségbe menni nem szabad, 
nem, különösen a vidéki társadalomban, hol a 
szertelenségig űzött fényűzés választó vízként hat 
viszonyainkra. E miatt nagy és általános a panasz. 
S e miatt gyérülnek meg a közönségünkben a bálok. 
Mert vagy anyagi erején felül költözködik valaki, 
vagy nem akarván a fény árnya lenni, száműzi 
magát a báli mulatságokból.

A ki figyelemmel kiséri a társadalmi jelensé
geket. az bőséges tapasztalakat tehet ez irányban. 
A szertelen fényűzés nyomában fakad a gyengeség, 
mely utánzásra tör. Ez a vidéken, természetes, 
mert a társadalom egy rétegéhez tartozó társadalmi 
elem. rendszerint nem szokta firtatni a vagyoni 
eltéréseket. Nagy városokban az utánzás nem nyi
latkozik oly eklatánsam de nálunk, a kisebb helye
ken. az u. n. jobb rétegek azonc- uak tartják ma
gukat. S igy a mit a tehetősebb tesz, követni 
igyekszik az is. kinek anyagi erejével ez nincs össz
hangban.

Es a szertelen fényűzés következtében szenved 
a társas élet. Veszt kedélyességében és bizalmas
ságában.

A fényűzés okozza, hogy a bál nem mulatság, 
hanem kiállítás, toille:ek és ékszerek kiállítása, 
élő modellekben. Rendszerint nem arról foly a 
beszéd bál után. ki hogyan mulatott, hanem ki
nek hol készült a toilletje.

A fényűzés tehát kiválóan fontos kérdés, 
melynek helyes megoldása áldásos lenne közviszo
nyainkra. S éppen a vagyonos osztálynak, mely a 
fényűzésnek oly előszeretettel áldoz, kellene meg
gondolnia. mily mély sebet üt társadalmi viszo
nyainkon, belehajtván másokat az utánzásba. Nekik

Minden szó, Írás rajz. szándékos mozdulat, vagy 
ütés. amely a társadalmi életben egymás 
iránt kötelező gyöngédséget, az önérzetet vagy a 
becsületet támadja, sértést képez. (II. 8. §.)

A sértés ezerféle árnyalatai, fokozatai közül 
három főcsoportot választ ki: 1. az egyszerű sértést. 
2. a gyalázást, 3. a tettleges bántalmazást.

Érdekes megjegyzése az, hogy lovagias ember 
általában nem vetemedik tettlegességre. Kimondja 
azt is. hogy egy és ugyanazon sértésért csak egy 
elégtételt lehet követelni. Részletesen foglalkozik a 
•értett fél jogaival és a sértő fél kötelességeivel, 
üzennégy paragrafuson keresztül tárgyalja a ki
hívás elveit és formalitásait s itt teszi azt a szép 
és igaz megjegyzést, amelynek tulajdonképpen a 
p írbaj képességről szóló fejezetben lett volna a helye, 
de azért itt is helytáll: .Ha a kihívó katonatiszt, 
annak párbajképcssége kétségbe nem vonható s 
igy kihívása sem utasítható vissza “

Néhány rövid, szigorú megjegyzés után, amelyek 
a párbajfegyverekre vonatkoznak, áttér a segédek
re s azok kötelességein*. Véleményünk szerint a 
könyvnek ez a hatvan szépen kommentált, logikus 
paragrafusa képezi a munka fénypontját, s ez az 
a passzus, ahol a szerző hosszú élettapasztalata, 
lmom ízlése és a lovagias ügyek elintézése körül 
szerzett évtizedes gyakorlata érvényre ju t

Pontosan meghatározza, hogy kik nem lebet-

2
kellene meggondoltok, hogy visszamenvén az egy
szerűség kultuszához, másokat mentenének meg az 

vngi rom'ás tói. ’ -ken. hol mindnyájan ismerjük 
egymást, az erőt. tehetséget kölcsönösen, a legke- 
véshbé seni bir észszerüséggel a fényűzés.

De pro domo is kell eszélnünk, Rizony úgy 
van ! A sajtónak is föl kell hagynia a maga túlzá
saival. melyeket a báli toillettek feldicsérésóvol s 
horribile! még szintnek felsorolásával követ el, 
mintha oly különösen fontos dolog lenne, hogy 
X vagy V urhölgv vagy kisasszony milyen szinü 
ruhával hódította meg a világot.

H í r e k .
Javu ló  b e teg  főur. (Iróf Szápáry Géza 

a beteg főudvarmester állapotában két nap óta 
lényeges javulás állott be. A beteg ümatlansága 
eltűnt és az orvos reményű, hogy gróf Szápáry 
Géza ő nmeltóság.i a legközelebbi napokban már 
elhagyhatja az ágyat. Adja az Ég Ura, hogy ismét 
a legjobb egészségben viszontláthassuk.

K iá llítá si oklevél- Az 1896. évi ezred
éves kiállításon a ., Muraszombati gazdasági fiók- 
egylet" közhasznú működéséért kiállítási oklevéllel 
lett kitüntetve. A füldmivelésügyi miniszter a díszes 
oklevelet a napokban küldte meg a nevezett egy
letnek.

A  m uraszom bati k özkórház 1897  
év i b etegforga lm i k im u ta tása  Az 1897. év 
folyamán felvétetett 32b beteg, az 1896. évről maradt 
21 beteggel összesen ápoltatott 347. Ebbői gyó
gyult 198 (57.5%), javult 114 (32 8% », gyógyulat- 
lanul távozott 13(3.4%). meghalt 9 .2 6%), ápolás 
alatt maradt 13. Az ápolási napok ö szege: 5828. 
líetegségek szerint volt: bélbeteg Llü (62 3°/0)i 
sebészi beteg 72 ( 2 0 . 7 % szembeteg 5!) (17 0%). 
Az utóbbiak között volt 36 traehomás, tehát az 
összes szem bet egek ül 0%,-ka, Kisebb-nagyobh 
sebészi beavatkozás 50 esetben történt. A fenti 
kimutatásból láthatjuk, és mindenki meggyőződhe
tik — a nép nyelvén forgó azon állítás igaztalan- 
ságáról. hogy ki kórházba megy, aut.uk meg kell 
halnia. Mi a fenti kimutatásból nem azt látjuk, 
hogy meghalnak, hanem azt, hogy 347 betegből 
312 tényleg meg is javult és gyógyult mi a  leg
bigottabb embert is meggyőzi, hogy igenis jó és 
üdvös betegeinket kórházba vinni, hol rendes ápolás 
és kezelés mellett mindig s előbb vissza fogja nyerni 
egészségét mint otthon. Hogy közk ’rházunk a le
folyt évben működésében oly fényes óikért ért el, 
első sorban is dr. Czipott Zoltán és dr. Geiger 
N ilntos kórházi orvosoknak, másodsorban pedig a 
fáradhatlan ápoló-nénikéknek az érdeme. — Szív
ből kívánjuk, hogy a szenvedő emberiség javára 
még sokáig ily fényes eredménynyel működhes
senek. -Szerk.

MTTRASZOMRAT ES VIDÉKÉ^__

nek segédek és szabályokat ad a segédeknek a 
tárgyalás módjára nézve. Szigorúan lelkűkre köti, 
hogy „minden lehetőt kövessenek cl, hogy az ügy, 
hacsak lehetséges, békés utón s mind a két fél 
részére becsületes módon nyerjen elintézést, akár 
találják szükségesnek a párbajt, akár nem.4- Ki
jelöli. hogy mely esetekben vau hivatva dönteni a 
becsület, párbaj, vagy fegyverbiróság, mikor szakít
hatják meg, sőt mikor kötelessége a segédnek még 
életük veszélyeztetésével is megszakítani a párbajt.

Könyve második részében magukról a pár
bajoktól szól a  szerző. Sorba veszi a kard, vitőr 
és pisztolypárbajokat, amely utóbbiaknak h at nemét 
külömbözteti meg s kodifikálja részletesen. A har
madik részben a kivételes párbajokat irja le, jó 
eleve kijelentve, hogy ezek a kivételes párbajok a 
lovagiasság fattyúhajtásai és hogy senki sem kö
teles, még ha a legsúlyosabb sértést követte is el, 
kivételes párbajt el'ogadni. Végül a negyedik részt 
a becsületügyi bíráskodásnak szenteli, utasításokkal 
a bíróságok megalakítására és működésére nézve 
a függelékkel a jegyzőkönyvekről.

Ezekben végzett a párbaj- és becsületügy, 
szabályok anyagának kodifikálásával, s miután a 
bevezetésben részletesen megírta a párbajnak, mint 
egészen az ókorba visszanyúló intézménynek törté
netét, a könyv végén a párbajok fejlődésének nagy- 
fontosságú tényezőivel, az egyes államoknak a pár-

M egsem m isített mandátum. A nyol-
czadik osztály bírál ó-bizottsága Marsovszkv Endre 
Alsó-Lendván 1806. évi október hó 28-án. Maiidéi 
Pál szabadéivüpárti jelölt ellen megválasztott nép
párti képviselő mai.dátumát, .Jagits nemzeti patti 
bizottsági tag egye len szavazata ellenében vala
mennyi szavazattal megsemmisítette

K özgyűlés. Az izr. ifjúság segélyző 
egylet ma f. hó 30-án délután 5 órakor az izr. 
hitközség tantermében rendes közgyűlést tart. 
melyre tagjait tisztelettel meghívja az elnökség

A  pápa engedett A napi lapokban 
olvassuk az alahhi hirt: A szegedi Ferenczrendiek 
házfőnökéhez érkezett meg a rend provinczilisától 
a pápa ama legújabb rendelkezése, hogy a ma
gyarországi Ferenezrendiek életmódját szigorító 
valamennyi rendeletét hatályon kívül helyezi. Urbán 
fnvenális szegedi házfőuök az örvendetes pápai 
rendeletet azonnal kihirdette. A rend tagjai ter
mészetesen nagyon örülnek a pápa újai b elhatá
rozásának.

M eghívó. A muraszombati polgárság 
1898. február hó 5-én a Fliszár-féle vendéglő nagy
termében zártkörű tánczmulats ígot rendez. Helépti 
dij személyen kint 40 kr. család jegy 1 frt. Feltil- 
tizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag 
nyugtáztatnak Kezdete esti 7 órakor. A tiszta 
jövedelem a muraszombati szegény óvodás gyer
mekek részére fog fordittatni.

A  k ö zség i erdők. Értesülésünk szerint 
a földmivelési minisztériumban olyan törvény elő
készítésén dolgoznak, a mely az összes községi erdők 
állami kezelés alá vételét czélozza.

T anító -vá lasztás Az Istvánfalvi róni. 
katli. kántortaiiitói javadalomra Végit Győző zirczi 
tanító választatott meg.

S ötét bűn. Szalma Rozália domonkosfai 
lakos, ki legutóbb Rreiner József senyeltázi korcs- 
ínárosiiál volt szolgálatban, súlyos bűnnel van vá
dolva. E hó 18-án este gazdájának rnsszullótéről 
panaszkodott, mire gazdája szüleihez hazaküldte. 
Több körülmény valószínűvé tévén, hogy magzat
elhajtás esete forog fenn, az eset a fenyitő bíró
ságnál feljelentetett. A vizsgálat folyik. Érdekes, 
hogy Szalma Rozáliának kedvese. Cserenkó Ralázs 
ezidő szerint szintén a fenyitő bírósággal lépett 
érintkezésbe, amennyiben nemrég orgazdaság miatt 
a fogházba került.

— Tüzek. Alsó-Senyeházán, f. hó iO-ónd. e. 
kigyuladt Kovács Zsolt szalmafödeles háza és a 
padláson volt takarniánykószlettel és élelmiszerekkel 
együtt 235 frt értékben leégett. — Ugyanakkor 
Kökényesen Kercsmá; István 300 frtig biztosított 
háza és a benne volt b góságokkal együtt 50 frt 
értékben leégett. A tűz keletke: ésének oka mind
két esetben ismeretlen.

, . 1*97. január 30.

baj ügyében hozott törvényeivel foglalkozik. Sorba 
veszi az európai állam okat amc lyek közül jelenleg 
a magyar, osztrák, német, olasz, orosz belga és 
svájezi legislatura tekinti önálló vétségnek a pár
bajt. Az amerikai Egyesült-Államok, sőt Angol
ország is egyszerű gyilkosságnak, vagy legjobb 
esetben is szándékos emberölésnek minősítik a 
halállal végződött párviadalt.

Egyszóval Clair Vilmos l'árbaj-Codexe régi 
nagy hézagot pótol. Hisszük is, hogy hamar el fog 
terjedni a  magyar társadalom am a rétegében, amely 
fegyverrel a kezében áll helyt, ha sért vagy ha meg
sértetik. De érdekes és tanulságos olvasmány azok
nak is. akik megakarják ismerni a párviadalok 
történetét, fejlődését, mai állapotát s mindazokat 
az igen különböző szempontokat amelyek szerint az 
európai államok törvényhozásai a párbajt megítélik.

Mély pszikolőgiával, erős logikával van meg
írva és mindenek f< lőtt korrekt tanácsokat ad a 
Párbaj-Codex, világ »s tanúságot téve arról, hogy 
ámbár nagy nehézséggel já r a lovagiasság szabá
lyainak paragrafusokba való szorítása, Clair Vilmos 
sikeresen oldotta meg feladatát.

A könyv minden nagyid*!) könyvkereskedésben, 
a szerzőnél (Rudap*st, Vili., Üllői -ut 22.) vagy 
postai utón a  Ruda pesti Napló kiadóhivatala utján 
is kapható. Ára ajánlott küldéssel 1 frt -'•(> kr.

Molnár Ferenc*.
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K öszön et-n y ilván ítás A magyai ositó 
és közművelődési szakosztályának és n i  ' ülönbeu 
nagyon tisztolt elnökének, hog. a Bat i 'i ma
gyar olvasó kör részére a múlt évben i ,.n»st öt
öt kötet, összesen tiz kötet Vasgereben munkáit 
szíveskedett ajándékozni és még a inest megjelenő 
18— 10-iki történeti regény főzeteit, mohé t a szives 
íjándékozó e téren is fogadja az olvasó kör ne- 

’ ében leghálásabb köszönetemet, Horváth Lajos 
elnök.

A z ujonezozási-. utazási- és működési 
tervezetet a miniszter jóváhagyta. A jóváhagyott 
tervezet szerint az egyes járási székhelyeken meg
ejtendő njunezozás elnökei a következők : Kis-Czell- 
ben dr. Károlyi Antal: Sárvárott dr. Bezerédj 
István: Kőszegen Horváth Lajos: Vasvárott dr. 
Bezerédj István; N’émetujvárott 1‘ulay Ferencz; 
Felső-KóTött Nagy Jenő; Szt.-Gotthárion dr. Ber
zsenyi Jenő; Muraszombatban Nagy Jenő; Körmen
den dr. Berzsenyi Jenő: Szombathelyen dr. Károlyi 
Antal úgy a városra, mint a já rásra nézve Az 
ujonezozási határnapokat már múlt számunkban 
közöltük.

A  császárnapok k ö ltsége i. A belügy
miniszter ma érkezett leiratában Vilmos császár és 
a román király fogndtatási költségeit 71.1 13 frtban 
jóváhagyta s arra fedezeti alapot jelöl.

N em zetk özi k iá llítá s  B udap esten  
Bécset ebben az évben a császári jubileum alkal- 
kalmából az idegeneknek nagy tömege lógja fel
keresni. Ezt az alkalmat fel kell has, ..lni arra. 
hogy a Becsei felkereső külföldieket arra indítsuk, 
hogy a magyar székes fővárost felkeressék, haza
fias kötelesség. Ez indította Budapest vezető iparos 
és kereskedő körét arra , hogy .Nemzetközi Kiál
lítást- rendezzen B u d a p e s t  e n. az egész
ségügy, uép és hadsereg élelmezés, sport és idegen 
forgalom részére, találmányok és újdonságok külön 
kiállításával kapcsolatban. A kiállítás a .árosliget
ben lesz és május 15-étől szeptember 30-ig tart. 
Az eddigi úgy belföldi mint külföldi bejelentések 
után Ítélve ;i kiállítás kiváló sikerűnek Ígérkezik.

Isk o lás  gyerm ek ek  re  v eg y en ek  
részt a tem etéseken . A kultuszminiszter évek
kel ezelőtt szigorúan elrendelte, hogy temetéseknél, 
de főleg fertőző betegségekben elhaltak gyászszer
tartásánál az iskolás gyermekek ne vegyenek részt* 
Mégis többször figyelmen kívül hagyják e nagyon 
is üdvös rendelkezést, s a kegyelet és vallás eme 
ténykedésében sokszor vesznek rész gyermekek. 
Bedig temetéseknél különösen téli. k idős nedves 
hideg időben hosszabb időn át egy hely teli. hajadon 
fővel való álldogálás igen könnyen l»het okozója 
komoly megbetegedéseknek, a miket áltaV, sságban 
mint meghűlésből származó bajokm k szoktunk 
tekinteni. Fertőző betegségben elhaltak gyászszer
tartásánál még azonfelül a fertőzés veszedelme is 
fenyegeti a gyermeket. \ e  engedjük tehát a gyer
mekeket fertőző betegségben elhaltak temetéséhez 
egyáltalában rokon temetéséhez csakis akkor, ha 
az időjárás olyan, hogy meghűlés veszedelmeinek 
nem lehetnek kitéve.

Papp Ferenc rí m egjött l’app Ferencz 
szombathelyi szolgabiró, ki f hó ö-án eltűnt vá
rosunkból anélkül, hogy távozását felettes ható
ságának bejelentette volna, lö  napi távoliét után 
f. hó 21-én a reggeli vonattal Budapestről Szent- 
G otthárdra szülőihez érkezett. A volt szolgabiró 
ur, mint egy megyei hivatalnoknak bevallotta, az
zal a szándékkal távozott hazulról, hogy át vitorláz 
az uj világba; el is ju to tt Antwerpenig, o tt azon
ban meggondolta a dolgot s — visszafordult. 
.Sorba látogatta Közép-Európának nagyobb váro
sait, átment Olasz.', /ágba, útba ejtette Genuát, 
Milánót, M o n te -C a .t. s Bőcsen keresztül Buda
pestre, innen pedig, mintha mi sem történt volna, 
kitűnő kedélvlyel tegnapelőtt hazament szülőihez. 
Tegnap levél érkezett tőle az alispáni hivatalhoz, 
melyben szolgaidról állásáról lemondott.

— E lh a lasz to tt sorsjegy  húzás Amint 
értesülünk, a magas pénzügyminisztérium, tekintettel 
arra. hogy a Mentő-Sorsjátékot azon czélra enge
délyezte volt. hogy annak kedvező anyagi eredmé
nyével az egyesület fennállását és zavartalan mű

ködését biztosíts i, sőt azt még eddig, a szükséges 
pénzerő hiányában, meg nem valósíthatott felada
tainak ntegvajósitásáru képessé tegye, miután a 
kedvező nnvagi eredmény .1 résére szeptember 
közepétől do<-/emberig terjedő idd rövid volt, az 
elhalasztott Ini/as c; gmrtá- r  ’JloG számú rende
letével f. évi május 27-én■ i;i í ki. A mentő-egye* 
sülét nemcsak a humanizmus n é:,, baleset-szereí- 
Cfótleuség által sej " t ; embertársaink testi épsége 
s egyenesen életein k megtartása rdekében fejt ki 
üdvös, áldásos működést, hanem azt a nagy, ki
hatásában megbecsülhetetlen feladatot is tűzte maga 
elé. hogy a  mentést és első segélyt az országban 
szervezze, tehát lehetségessé tegy e, hogy az ország 
minden részében legyenek arra képes emberek, 
akik baleset, szerencsétlenség •setén felcbarátáink
nak rögtön segélyt nyújthassanak Főleg erre való 
tekintettel, nem is szólva, hogy az olcsó sorsjegyek
kel épen a közeledő tavaszi időben oly jól hasz
nálható. kitűnő minőségű kerékpárok nyerhetők, 
melegen ajánljuk a mentő sorsjegyek minél töme
gesebb vásárlását, hogy az egyesület abba a  hely
zetbe jusson. hogy ezen utóbb említett feladatot 
is teljesíthesse.
r  x*raek6s beadvány eredetiben. T.
tz .  Magyar Iviráli Kzolgabirósági hivatala Mura- 
szombat \ i,.megye. K,,,tí,-.si,-s Szakácsnő
MehngMitcjta ->2 Marimig. KOM u mogcngedéltt 
h/ei Nőtlen .lakni, Korén Magyar líendület 
I tán Megesküzni Szabadna vMna.

/r/ariy , ■>/: J\ ,v , c í  'idurosúga.
psel kél-,Kernel Szálito,,, Cselé,I Könyvemet

yzam alatt .V.| x io  ..... . I,.', l-J. Uletöaégi
Ko/segeei, Ili,ászék ázni,,,, , IMli-l.an Kívánók
“  b,zu"-VOB o„i, .............. .. kos Iájával Jakab
bor<® Mén keresztlevői lati Jalius 22-éu 1878. 
Szülei,ái ' , rániksz i K'özséglien Templomi Fá- 
™j“ l,"l -Máiburgi Járási,ni, és kivánék
i'Ingyar 1,‘endiilet után a Civil Házasságai be- 
‘‘gy ezni ezek szükséges llizon,itvám ónknak hozzá 
szántom czel Tog nlja Legméltóságos kérvéuye- 
mett ezel Kérem I- öl ségő Szolga Biróságott ez 
Kérvényemet: roljesiteni Szíveskedjék és a ki
adott engedélytt Kérem Kovácsics Mari Nevére 
l intézni Melingér Stias.se vj m Marburg a/D 
Meierntark.

F igyelm eztetés. A muraszombati gaz
dasági tiókegylet Meixner Mátyás vaskereskedő 
udvarában műtrágya rak tárt ta rt fenn s figyelmez
teti tagjait, hogy mindig a lóg jutányosabb árakat 
számítja. így a; Antóniák szuperfoszfát méter- 
múzsáját <i írté it adja. a Thomas-salak uiéter- 
mazsája 3 frt, a szőlotrágya métermázsája 10 frt.

P a r a s z t - f u r f a n g  .\agy-Mizdó (körmendi 
já iásj község lakosait napok óta kinos izgatott
ságban tartja egy lalubebjök b-lketlenségo, aki a 
el falut következetes megfontolt ravaszsággal 

megkárosirolta. líégebb idő óta szállingózott a hir, 
.iogy S/ilágyi János, látszólag jómódú gazdaember 
•s gőzgéptulajdonos különtele pcnz-manipulácziók 
következtében tönkremei, felben van .Senki se 
tulajdonított valami f-.; n,,sá ,,t :l szállongó hir- 
nek. Ha tönkre megy. gondolták, bút az a maga 
baja A múlt Őszszel tényleg igen hanyagul te tt 
edeget a géptulajdonos fizetési kötelezettségének. 
<) persze emellett jól élt. urat játszott, tekintélyét 
s a vagyonosodás külső mázát igen pratikusan 
tudta fentartani Mikor azonban csóplőgépjének 
1 észlet ára kifizetendő volt, melvlyel egy budapesti 
gépügynöknek tartozott. nnp\ilágra jöttek Szilágyi 
Jánosnak bűnös cselekedetei, melyeket azóta 
napról-napra újabb meglepő fölfedezések követnek. 
A derék ember ugyanis váltókat hamisított. Hoz
závetőleges számítás szerint mintegy húsz gazdát 
csapott be. akik mintegy GOOO forintig vannak 
érdekelvo. De mert most naponta újabb hamis 
váltók kerülnek napfényre, az egész község la
kossága állandó rettegésben van, mert senki se 
trdja, kinek a nevére hamisított még Szilágyi 
János uram váltókat.

E g y  k ö té l ,  e g y  o lló  és e g y  konty. 
Hogyan kerülnek ezek egymás társaságába V Hát 
csak úgy, hogy egy tragikus végezetü szerelmi 
regény hozta őket össze. A dolog regényes oldala 
az, hogy Kopfensteiner Rozália nómet-lői lakosnő 
szive erősen lángra lobbant Weher János ottani 
feleséges ember iránt és azt szerelmi ajánlataival 
ostromolta. Weber felesége a női nem természet

adta féltékenységével egy darabig csak elnézte a 
csábitó asszony incselkedéseit, de végre is betelt 
a méltók Itt kezdődik a tragikum. E hó elején 
egyik napon, este (1 7 óra tájban a szerelmes
Rozália ismét kisértetbe akarta ejteni Jüant, de 
ekkor sem sikerült; mert a féltékeny asszony 
meglesve Őt. föltüzelt férjével együtt megtámadta 
a védtelen teremtést, földre teperték, egy kötéllel 
jól elverték és aztán régi mód szerint, a meggya-* 
lázas jeléül, egy ollóval a haját tövében levágták 
A kötél, ollóéshajfür mint bünjelvóny a feljelentés 
kíséretében a szombathelyi trvszóknek adatott át.

— Több óvatosságot. Ábrahám Sándor 
Imdosi lakos felesége f. évi január hó 14-én este 
vigyázatlanságból az égő lámpába petróleumot ön
tött. mire a lámpa explodált és az asszonyt ellepte 
az égő petróleum. Kétségbeesésében azt gondolta, 
hogy az egész ház elég és igy rémültében felkapta 
egy éves kis fiát és az udvarra szaladt, hol is egy 
mocsárba vetette magát. Időközben azonban nehéz 
égési sebeket szenvodtek mindketten. A gyermek 
életben maradásához nincs remény,

— A  saját portáján verték a minap Ka- 
lamár Mátyás magasfoki lakost Embersits Ferencz 
és Lajos ugyauottani lakosok. Nevezettek ugyanis 
szóvitából kifolyólag összokülönböztek. mire két 
utóbbi a gazdát, úgy megverte, hogy az 14 napig 
lesz kénytelen az ágyat nyomni. Feljelentették őket 
a szent-gotthárdi kir. jbiróságnak.

— L ovasgazdák  figyelm ébe. Folyó év 
márczius hó 1-én a Szombathelyen székelő 11-ik 
huszárezrednél 48 drb kincstári ló fog a fennálló 
rendszabályok értelmében vállalkozóknak kiadatni. 
A kiadandó lovak 7 évesnél nem öregebbek, egész
ségesek és be voltak fogva. Akik ilyen lovakat át
venni szándékoznak, községi bizonyítvány nyal ellátva 
vagy írásban, vagy személyesen a jelzett parancs- 
noksvgnál f. évi február 15-ig jelentkezzenek.

A  B alaton áldozata. Sulek Ferencz 
balaton-berényi földmives január hó 7-én. hogy a 
rövidebb utón juthasson Keszthelyre, egy kézi 
szánkóra ült s a Balaton jegén jött át. Keszthelyre 
szerencsében meg is érkezett, visszament azonban 
a már gyenge jég beszakadt alatta s a Balatonban 
lelte halálát. Hulláját másnap találták meg a ke
resésre indult falubeliek, s beszállították a község 
halottas kamrájába.

R észeg  stájerok, uévszerint Yalpatits 
György és Murberger Ignácz állitottak be nemrég 
Reich Jakab harkóczi lakos korcsmájába, ahol az 
egyik stájer nevezett korcsmáros Sarolta nevű 
leányára minden jk nélkül revolverrel rálőtt, de 
nem talált Feljelentették a muraszombati kir. 
járásbíróságnál.

— K ályha nélkü li fűtés. Gyakran beáll 
annak szüksége, hogy hideg szobát vagy más fü- 
tctlen helyiséget rövid időre felmelegiteni óhajta
nánk. Ennek elérésére egy rendkívül jutányos el
járást. mely különösen garzonoknak pl. levélírásra 
öltözós- vagy vétkezésre, vagy olyanoknak (p1. (be
tegeknek) kik éjjel rövid időre az ágyat elhagyni 
kénytelenek. 30 krajezár beküldésére (levélbélyeg
ben) közöl Lechonmayer J. C. Temesvár. Stefáuia- 
utcza 16. (saját ház.)

Beküldetett.
— Találkozás a múlt héten —

A: Alá szolgája!
B: Jó napot!
B: Hovát siet V
A: Kérem nagysád igen sürgős utam van.
B: Hát nincs bátorsága megmondani, hogy 

hova megy? vagy titok?
A: Megmondanám, de magam sem bizom 

vájjon tervem sikerülni fog-eV Alá szolgája. Me
gyek, úgyis jön már barátnője. Isten vele!

B: Isten vele!
B: Szervusz Erzsi, már régen nem láttalak!
Erzsi: Szervusz!
B: Nem találkoztál azzal a fiatal emberrel 

ki oly eszeveszetten szalad ott elől?
Erzsi: Oh igen. ő a jég pályára siet.
B: Lehetetlen, hiszen nincs is korcsolya nála.
Erzsi: De van biz. kabátja alatt viszi.
B: Erzsi mond csak, miért teszi ezt?
Erzsi: Hogy ne lássák, tudod nagyon enyhe az 

időjárás, déli szél is fuj s a szerencsétlen tatár 
attól fél hogy mire a jégpályára ér. elolvad a 
jég s felülne a téli sportnak, mi rá nézve óriási 
blamázs volna s ő is a jégmester módjára kerülne 
Muraszombat és Vidékébe, mint Pilátus krédóba.

Ki tudni akarja, hogy ki volt, forduljon hozzám.
P. Halijax.
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irodalom
D i v i t  Uj3ág; ötö.Iik évének első szá:n:v 

megjelent Rendkívül gazdagságú főlapján a lég 
újabb divatot számos b«» magyarázattal
ismerteti, a mit megköimyit a minden számhoz 
mellékelt duplaoldalns nagy szabásmintaiv. Színes 
divatképe hónaponként a legremekebb öltözékeket 
ábrázolja, inig kézimunka-mellékletén az egyszerű
től egészen a  pompásig való kézimunka-magyará
zatokat hozza olyan könnyen megérthető modorban 
hogv az ma már számos iskola tanulólapjává vált. 
K mellett olvasói -'mulattatásáról sem feledkezik 
meg. A minden számhoz mellékelt Szórakoztatót 
kedves novellák, háztartási tudnivallók és egyéb 
jó tanácsok töltik. A hónaponként kétszer meg
jelenő Divat l ’jság nagyon olcsó. Postán való 
szállítással a január-márciusi negyedévre egy frt 
tiz krajczár. Megrendelhető a kiadóhivatalban 
Műd pesten. V ili. Rökk-Szilárd-uteza 4. szám.

M agyar Bazár. A Wohl Janka által szer
kesztett Magyarország legszebb és legjobb divat
lap. de ez egyetlen, a mely havonként négyszer 
jelenik meg. Előfizetési ára negyedévenként mégis 
csak 2 frt, sőt a Magyar l ’jság politikai napilap 
előfizetői, valamint iskolák és tanítónők részére 
csak 1 frt 50 kr. negyedévenként. A .Magyar Mazár 
dtvatrészének művészi kivitelű fekete nvoniásu 
képei a külföldi nagy szál nini ü vészét Budapestre 
külföldi legkiválóbb modelljei uta i készülnek, inig 
színezett képeit a Parisban megjelenő „Moniteur 
de la Mode" és „(írand couturier* czimü divat
lapok legjavából valók és e nagy franczia házak
ból kerülnek ki a kivágott leguiabb szabások is. 
melyek gyakran, mellékletül adatnak. Ezenkívül 
angol divatképekkel is kedveskedik a Magvar 
Mazár. Minden zzámmal 1 -  2, sőt :» melléklet jár: 
színezett vagy fekete nyomásn <!;■ atkép amateur 
munkák mintaive, szabás.ajz, \::g> kivágott párisi 
szabás, mely utóbbira, kttlönüseu felbivjuk a kö
zönség figyelmét. „Szépség és egéészség • a nő 
legfőbb kincsei. Mindkettőm k megszerzéséhez és 
fenntartásához nagy mérvben hozzájárulhat ki-ki 
maga is. Czélul tűzte ki magának a V. gy.i: B-vár 
hogy minden olvasója, részben kedvem z. híj.ja 
útbaigazításának köszönhesse szépsége és egész
sége gyarapodását, valamint ama keret, am a kör
nyezet szépítését is, amelyben az egészségi* szép
ség mintegy a maga egyéni légkörében otthonia- 
san mozog. Január 1-én Ilhoda Mroughlon. a 
•iPiros mint a rózsau híres szerzőnője külön en- 
gedelmével legkiválóbb regényei egyikének; . Scylla 
és ( harihdys" közlését kezdi meg a Magyar Mazár. 
a regénymellékleten pedig Henry Hreville érdek- 
feszitő regényét: _ Vihar alatt és után." A Magyar 
Mazár megrendelő czime: Magyar Mazár klailólii- 
vatala. Mudapest.

1808. január 3 '

Vasúti menetrend
B u d a p e s t Oyőr Szóin ba thelv

Mudapest
regg. regg. d. n. ti. n. este

(i.50 8 .50 1.45 2 .2 0 9 .5 5Győr . 1 1.37 4.41 5 .30  2.31*
Kis-Czell .
Sárvár ....................

l>. 15 
. 7.11)

1.52 i*.l)2 8 .4 9 4 .3 2  
li.25 9.345.01*

V<Sp . . . . . 7.50 2.51 10.07 5.31
Szombathely . 8.10 3.04 li.52 10.23 5.44

Szombathely Oyőr Budapest.

Szombatbelv 
Vóf . ."  
Sárvár. . 
Kis-C’zell . 
Győr
Mudapest .

Szombathely .
K is-1' nyom 
Egyb.-Rádócz 
Körmend . 
Csákány 
Rátét
SzEnt-Gotthárd
(lyanafalva 
Gráczba érk. d.

<1 u. regg. d. ii. este
. 4. 9 .08 12.39 11. 2 .50
• 4 .1 9 - 12.52 11.14 3.06
■ 4 .55  9 .33 l . l l i  11.41 3.31 i
. :>.4 li‘l  0.01 2.21 12.24 4.36

11.28 4 .37 4 .5 8  3 .— 10.4 7
2 .05 7 15 9 .20  7.35 1.25

Szombatbelv (ir«HZ
regg. d. ii. ti. u. este
6.06|1 3 .16 6 .59
li.19 L I 8 3 .2 9
li.331 .3 li 3.4 2
6 .48  1 .573  56 7 •* ’.
7.03 2.21 4.09 _ . __
7.12 2 .3 4 4 .1 8 7 h)
< 323.1 7 4.31* 7 24
..5 :i:;  ;;i; I .53 8.04

10.254 . 7 35 9 .59

Gráez . 
G yuuafn lvn  
f'íSn!-Cöi!l5árt! .
1* lt > . . .
Csákány . 
Körmiül . 
Kgyh .-Rádocz 
K is-1 nyom  . 
Szombathely

.12 • l o  li !C
1 l>

> I 4 11 09 '.'.1 •• 
8.16 63 11.2*:

— . *i 2 11 :í (í ti.-j 
.s 3 3 0 . m; 11 50 9.:- ; 

7 0 . 1 2  4 10.12 
- 7 .23 12 IS  10 20 

it.Ol 7 4 0  12 Ól 10 40
Szombathely—Kőszeg.

icng. c-: d. a- este
S z o m b a th e ly .......................................0 .15 11 .0 0 3 .1 5  7 . ''5
Német-Cencs m. b. . . .  7. 1 11.153 31 7.21 
Lukács:, i/a m. h. . . . .  7.1811 313.487.38
K ő s z e g .....................................  7.3111.434.01 7.51

Kőszeg Szombathely.
regg. <1. e.* ti. e. ti. u.

K ő s z e g .................................................. 4 .5 5 8 .0 5  11.51 4 .2(i
L u k á c sh á z a  m . b ......................... 8  O J s  10 1 2 .0 4 4  40
N é m e t- 'le n e s  in . h  . . . 5 .24 8 35  1 2 .2 0 4 .5 7
S z o m b a tb e lv  . . . .  5 30  8 .5 0  12 .34  5 1 •'

*) (’ :ak kedden ■ oMitekca közlekedik.

N y ilt té r .)
*) Az e rovat alatt közlőitekért nem vállai el felelősséget 

szerkesztő.

Heniieb. itj-seiye,,. f t j *  •:* &Z v ! s “
vétlen gyáraimból rendeltetnek, * fekete teli. r  é ; sziues, 
a legdivatosabb szövés, szili és mintázatban, l’rivát-fogyasz- 
toknak  poshibér é> váinmelesen valam in ' h.i/lioz szá l
lítv a , — m intákat pedig postafordultával küldenek. 
II elint herg  (■• selyem gyárai (cs. és k. udvari szállító) 
Zi-.i icbhen. Magyar levelezés Svájczba kétszeres levél- 
bélyeg ragasztandó. 1.

681. sz. 18!)7. tkvi.

Hirdetmény.
Tót-Morácz község telekkönyvi* bit tokszabá

lyozás következtében az 1800 évi 2570. számú 
szabályiendelethez képest átalakíttat k és ezzel 
egyidejűi, g mindazon ingatlanokia nézve, a me
lyekre az 1880. XXIX., az 1880. XXXVIII. és az 
1801 XVI. t czikkek a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzését :eitdeiik. az 1805. XXIX. 
t.-ezikkbcn szabályozott e ljá iása  telek jegyzőkönyvi 
bejegyzések lielyesbitésével kapcsolatosan fogana- 
tosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat liitelesi-
tése és a helyszín, eljárás a nevezett községben

1£2S. évi áp rilis  he 2 2 -én
fog kezdődni.

Az összes érdeklettek, hogy a hitelesítési 
tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által 
jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet ellen 
uetaláni észrevételeiket annál bi/onycsabhan adják, 
elő, mert a ré-'i telekkönyv végleges átalakítása 
után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jó
hiszemű harmadik személyek irányába:t többé nem 
érvényesíthetik.

2. Mindazok, a kik a telekjogyzőkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előlerjesz- 
test kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság 
kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon kezdődő 
eljárás folpama alatt jelenjenek meg és az előter
jesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel.

3. Mindaz k, a kik valamely ingitlauhoz tu
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi hekeblezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 
1886. XXIX. t.-cz. 15 — 18 és az 1880. XXXVIII. 
t-cz. ;*, li 7 és 0. s$-ai értelmiben szükséges ada
tokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igé
nyeiket a kiküldött elolt igazolják, avagy odahas- 
sanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az 
átruházó létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje 
el és a tulajdonjog hekeblezésre engedélyét nyil
vánítsa. mert különben jogaikat ezen az utón nem 
érvényesíthetik és a bélyeg és illetékelengedési 
kedvezménytől is elesnek: és

4. azok. kiknek javára tényleg már megszűnt 
követelésre vonatkozó zálogjog vagy m-egszünt kö
vetelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 
jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ü.V bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, il
letve. hogy törlési engedély nyilvánítása végett a 
kiküldött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben 
a hélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

A kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság
Mura szombat. 1899. január hó 14-én.

S aáry  Jó zsef, kir. jbiró.

Újházi Miksa nyomdai müiutézete. Muraszombat.

Í O O C X ) O O O O O O O O O O Q

rE L S Ő -L E H D W & n  8
o«  joforgalmu Q

F É l v - Ü Z h E T
f. évi ápril 1-töl

bérbe adandó.
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Gyomor-  ^  
m -  csePP̂

nagyszerűen hatnak gyemet bejetnai 
ná’külfl/hatatlan éa últalanaaaa laeiereU* 
házi és iiépazer.

A gyomorbetegség tünetei: áhrányta- 
lamág gyj.norgyengezég, felile Malat, 
!cHu|tiág. savanyú. i»lk6fWgés. kaemuiéi.
íjomorégét, lelesiegm. njálkakiváiaeztá*, 
sárgaság, undor é. hányta, gyamargirci 
sziikttláa.

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhalésnél ételekkel 
ée italokkal, giliszták, májbajok és hlmor- 
r1',ódáknál.

Említett bajoknál a V lu r lm c z e ll l  
Uj n in o i ' e n e p p e b  évek óta kitO 
uóknek bizonyullak, a mit száz meg ssá; 
bizonyitvány tanúsít. Fgy kis üveg ár 
használati utasítással együtt 40 kr., naf 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi főraktár; T ö r ö l .  
J ta /.d ef gyógyszertára H i> .lu p r* <
Király utcza 12 sí

A védjegyet es aláírási tüzetese 
tessék megtekinteni! Csak oly oseppekc 
tessek elfogadni, melyeknek burkol* Iái. 
zöld szalag van ragasztva a készítő 
aláírásával (C. Etráciy) es ezen szavakkal.

Valódiságát bizonyítom*
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