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E l ő f i z e t é s i  á r :
Kifész évre 8 frt. Félévre 1 frt 50 kr. Negyedévre 75 kr. 

Egyes szám ára 10 kr.
Előfizetési pénzek és reelninntiők a kiadóhivatalhoz 

(Griinhaum Márk) intézendók.

Felelős szerkesztő: TAKÁCS R. ISTVÁN.
Kiadó-tulajdonos:

G R Ü N B A U M  MÁRK.

Kéziratok, levelek  s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

H irdetési díj : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél i(> la 
többszöri hirdetésnél soronkint G kr. Bélyegdij 30 kr. 

N'yilttér petitsora 25 kr.

Elemi csapások által okozott károk. Po vecsféle vdárczaj naprej posztávleni kvári.
Az elemi csapások által okozott károk esetében a törvény által 

biztosított földadó-leengedéseket eddig sokszor kétesekké tette , sőt 
nem egy esetben meg is hiúsíto tta azon eltérő és sok esetben hely
telen felfogás, melyet a pénzügyi hatóságok az ide vonatkozó ren
delkezések alkalm azása körül tanúsítottak.

A m. kir. pénzügyminisztérium GO.074/1888. sz. a. körrendele
tét adott ki, mely utasításokat tartalm az a károk bejelentésére, az 
elemi csapások elbírálására, valamint fölvételüknél követendő eljárásra 
nézve. A károk bejelentési határidejére nézve a következőket rendeli:

Az elemi károk esetei, az 1883. évi XL1V t. ez. 40. §. d) pontja 
alattinak  kivételével, a káresetek bekövetkezésétől szám ított 8 nap 
alatt mindenkor Írásban vagy az illető község elöljárósága utján je- 
lentendők be.

Nem egyszerre bekövetkező elemi káresetek bejelentési határide
jéül —  a fenti általános szabálytól eltérőleg — a következők ta r 
tandók be:

aj Az árvíz által okozott károknál a károsodás bekövetkezésének 
időpontjául az a nap tekintendő, amelyen a mederből kiömlő vizár 
az elboritott ártéri területen legmagasabb állását érte el, tehát a kár
eset bejelentésére kitűzött 8 napi határidő azon naptól kezdve számítandó.

b) A tartós szárazság s a rovarok által okozott káresetek szán
tóföldeknél a károsult termés leU karitása idejének kezdetét megelőzőleg 
legalább is 15 nappal, és

c) rovarok, mint jelesen Tortrix pilleriana és Phylloxera vastat- 
rix által okozott károk, szőlőknél legkésőbb az illető év augusztus 
hó 1-só napjáig jelentendők be. Az illető birtokosok vagy ezek kép
viselői által beadott ezen bejelentések vételétől szám ított 3 nap a la tt 
tartozik a községi bíró (városi polgármester) a  helyszín5u szemle
jegyzőkönyvet vétetni f< I és ezt legföljebb 3 nap a la tt a kir. adó
felügyelőhöz beküldeni, igen sürgős esetekben pedig táviratilag tudo
mására hozni.

A>. elemi csapások elbírálására nézve rende lte tik :
a) A föld árja által okozott kár csak a szántóföldekre nézve 

jöhet figyelembe; ha az ily természetű árviz egész dűlőket magában 
foglaló területeken károsítja meg a bevetett földek termését, s ha ezen 
bizonyos területeken gyakrabban ismétlődni szokott károsodás a ka
taszteri osztályba sorozás által már betudva nincsen.

Po vecsféle vdárczaj naprej posztávleni kváraj, po törvényi za-  
gvüsane grünte porczie dőli püsesenyé je do szega mao vecskrat 
dvojesino szpravilo, i nej ednok je nemogocsno bilou to vkraj odver- 
nyenoszt, i doszta meszti ono ueopacsuo goi prijétje, stero szó ti 
penezni csesztniczi pri eszi valón rendelővanya nüczanyem poszve- 
docsili.

Te vogerszki králeszki pénzügyminisztérium je pod 60074(8b. 
j nr. körrendelet vö dao eden pout kazács, steri zderzsáva tóga kvár.
! notri glasenyé, oue kváre kak terbej obszouditi, telikájse kak trbej 
! nyé gór vzéti. Na kvára notri povejdanye vrejmen gledoucs je eto 
i zrendeiüvao:

Táksi kvári, steri szó z-tocsouv naprávleni, sze more pouleg 
l 1883. leta 49. § punkta vö vzévsi kak je te kvár naprávlen, racsu- 
! nnjoucs sze more za 8 dni vszigdár v-jeszén vszigdár naprej po veski 
I naprejbodécsi notri zglásziti.

Gsi sze táksi kvári nepripetijo na ednok, nyihovo notri gláse- 
i nyé je leliko drügo kak to zgoránye, pri oni sze eta morejo zder- 

zsávati:
a) Po povodni vadlüvajoucsi kváraj pridoues kvára dnéva sze on 

more vzéti, gda ta voda vö vdári i polejé i z-polejnyem obderzsi to
i najvisise raeszto, tak sze tóga kvára notri povejdanye od onoga dnéva 

za 8 dni more zgoditi.
b) Po terpécsoj szühocsi ali po rovari naprávleni kvári pri orát- 

joj zemli, pervle kak sze szilje dőli szprávla z-15 dnévi.
c) Ka rovarje, kakti naimre Tortrix pilleriaua i Pliylloxera va- 

s tatrix  kvára naprávi v-goriczaj, ono sze more do 1-voga augusztusa 
notri zglásziti. One ládajoucsi alt kim obiászt dájo na notri glasenyé, 
je veski rifta r (varaski pörgarmeister) na ouom meszti morejo pro- 
tocoll gór vzéti, i onoga za 3 dni zagvüsno porcziuszkomi inspektori 
noiri poszlati, v-szilnoj potrejbesini escse z-telegráuiom naznánye dati.

Na táksi kvárov oszodjenyé sze zreudelüje:
a) Po povodni naprávleni kvári szamo sze pri orátjoj zeinli 

vzemejo gór, esi táksa povouden czejle dülle ograde polejé i z-tem 
kvár naprávi vu poszejanora szilji, i esi je na tej gvüsui határaj ta  
povoden vecskrát kvár naprávila i tou je v-kataszterszke klassuse 
escse nej ger vzéto.

b) Po terpécsoj szühocsi naprávleni kvári sze szamo na ono

M  TÁRCZA. ^
A testi nevelés az iskolában.

Felolvasta Sinkovich Dénes vaskorpádi tanító a muraszonibatjárási tanítókor 1880. május 
2-án Vas-IIidegkuton tartott gyűlésén. (Folytatás.)

Gondunk legyen arra, hogy a gyermekek lábainak ülésközbeu legyen 
támpontjuk. — A jó padoknak kelléke uiég, hogy a tanterem alapos seprését 
ne gátolják. Ha a szemét egy része a padok alatt marad, ez hozzájárul a 
levegő befertőzéséhez; a por pedig a gyermekek legkisebb mozgására felve- 
ródik, eltelitvén a légzőszerveket és szemeket, mindkettő nagy kárára.

Harmad sorban általános a panasz a szellemi túlterhelésre mint a 
testi épség- és egészségnek ellenségére. E tekintetben táu i u í  beszél
hetnénk va lamelyest, kik idegen ajkú gyermekekkel ugyanazon tananyagot 
végezzükel; de, ahol a tannyelv és a gyermekek anyanyelvű egy, — a tananyag 
tervszeriileg osztatik fel, a leczkereud elég változatosan és a paedagogiai 
elvek alapján állittatik össze, a taaalak és a tanítási módszer értelemfej
lesztő, nem pedig a magoltatásou alapszik, óraközökben elég szabad idő en
gedtetik: ott uézetem szerint a népiskolában, a mai tanterv mellett még 
uem jogos a panasz a szellemi túlterhelés ellen. . . .

Itt ériutettein egyúttal az oktatási rendszer befolyását a testi t-pseg- 
és egészségre. Ez helytelensége esetén magában véve iB számtalan testi hát
rányoknak előidézője. A szemnek, tigyelemuek és az egész testnek egyoldalú 
és huzamos ideig való igéuybevétele, — miudmeganuyi elkövetett vétség a 
gyermek gyenge testi szervezete ellen. , . , .

A tisztaság, szellőztetés és világítás mibenlétét és fontosságát nem 
szükséges fejtegetnem. Az elsőre nemcsak a tantermet illetőleg kell gondo
san ügyelnünk, hanem a gyermekek által is testükön és ruházatukban gya
koroltatnunk.

A fiuknál ne tűrjünk meg soha hosszú hajat. A rendes fésülést, a tülök, 
k«7,ek s egyéb testrészek tisztántartását folyton szigorúan követeljük s ne 
szenvedjük meg a hosszú vagy piszkos körmöket sem.

A ruházat tisztántartása felett is éber figyelemmel őrködjünk s a ron

gyos ruhát se nézzük el sző nélkül. — Az iskolában ne hagyjuk meg a 
gyermekek nyakán a meleg uyakkendőt, a lányok fején a kendőt; sem a 
téli kabátot vagy uagykendőket. — Tavasz felé az első nyájas napsugár be
köszöntésével ne engedjük mindjárt a mezítláb való járást.

Szellőz,tetés közben ue tegyük ki a gyermekeket erős léghuzatnak Vauuak 
ugyan újabban orvosi szaktekintélyek, kik a léghuzattól való irtózást 
merő előítéletnek minősitik, de én tapasztalásból mondhatom, hogy a gyer
mekek ilyenkor fiilszakgatásról és főfájásról szoktak panaszkodni.

A fűtésről csak azt jegyzem meg, hogy az egyenletes és közepes (15—16 
R. #) hőraérséket kölcsönözzön az iskolának. — E végből a vaskályhákat 
lehetőleg ki kell küszöbölni, mert ezeknél a hősugárzás túlságos gyors és 
nagy, a gyors kihűlés következtében pedig egyenetlen is. Egyébként ne engedjük 
meg a gyermekeknek, hogy a kályhánál melengessék magukat, mert külö
nösen ha dermedtek a tagok, az igy előidézett rohamos Uőváltozás nagyon 
veszedelmes.

Azt h'szem megegyezik véleményem t. kartársaiméval abban, hogy a 
tanító, a mennyire teheti, kisérje figyelemmel növendékeit még az iskolán 
kívül is. Vannak tehát egészségi és erkölcsi tekiutetekben azon túl is köte- 

' lességeink.
Tapasztalhatjuk, hogy a szülők tudatlansága gyakrau vau nagy ártal- 

j mára a gyermekek testi tejlődésének. — Magam tudok esetet, hogy páliuka- 
I égetéskor majdnem viz helyett itatták a kis gyermekekkel e mérges folya- 
j dékot. Magától értetődik, hogy alkalmak adtán a borból is kijut nekik.

Növendékeinket világosítsuk fel a szeszes italok ártalmáról s egyáltalán 
hassunk oda, hogy egészségtani ismereteiket más tekintetben is, tőlök kitel- 
hetőleg érvényesítsék otthon.

Mind a feuut érintett szempontból, mind az erkölcsi tisztaság megóvása 
érdekében szigorúan tiltsuk meg nekik, hogy a korcsmákba — főkép dáridók 
alkalmával — sem mint odaszökött szemlélők, sem a szülők vagy idősbek 
oldalán részt ue vegyenek.

(Vége következik.)



b) A tartós szárazság által okozott kár szintén c>ak a szántó
földekre nézve és csak azon rendkívüli esetekben jöhet figyelembe, 
ha az a bevetett földek termesét egész határokat magába foglaló te
rületeken, oly módon és oly időben semmisíti meg teljesen, hogy azokat 
azon évben újabb veteményezés által jövedelmezőkké tenni egyáltalán 
nem lehet.

c) A fagy által okozott kár a szőlőknél csak akkor szolgáltathat 
alapot az adóleengedesre. ha a fagy a növényi élet megindulása után 
következik be, s a mutatkozó vagy várható term ést károsítja vagy 
semmisül meg.

Az elemi kár fölvételénél és megállapítása körül követendő eljá
rásra nézve:

a) Ha az elemi csapás valamely földrészletet csak részben ká
rosított meg, a kar mérve c akis azon részre nézve állapítandó meg, 
mely t az elemi csapás ért.

b) Az elemi csapátok által okozott kár mérvét az 1885. évi 
45.055. számú pénzügyminiszteri utasítás 145. §-a értelmében a kár- 
fölvételi bizottság szótöbbséggel határozza meg Ila azonban a bizott
ság oly esetekben is állapítana meg szótöbbséggel elemi kárt, ame- 
he«b n a fennálló törvények és szabályok értelmében adóleengedésin k 
helye nincsen, tartozik ezeket a kárfölvételi jegyzékben kitüntetni és 
alaposan indokolva kifejteni; a kir. adófelügyelő pedig köteles ebhez 
képest az elegendő adóösszeg mérvére vagy az adóelengedés megta
gadására nézve első fokú határozatát, haladéktalanul meghozni.

• Iiu iiiis .
A házban és a ház körül. 11a a magtir, pajta és padlás tisztogatását és 

szellőztetését a niult hónapban elmulasztottuk, most kell elvégeznünk.
Az istállóban. Az istállóból a zöldfákul mány etetése miatt többször 

k' II a trágyát k'hord a ni s tisztán tartani. Igen jó a marhát többször meg
fő-őszt «-ui. Reggel korábban hajtassanak ki legelőre, délután pedig későbben 
•» délkü/.ben mikor nagy a forróság, hűvös istállóban vagy árnyékban tartas
sanak. Nem kell sajnálni tolók a. vizet, hanem napjában többször meg kell 
itatni, mert a nagy forróságban i/./.adás által sok vizet veszítenek s azt pó
tolni kell. A sertések és baromfiak itatásáról Sem szabad megfeledkeznünk.

Kertészet. E hónap elején kell elvetni a kései kelt, kalarábét, salátát, 
nyári endiviát és borsót. Átültetendő a paprika és paradicsom palánta. A ka
pálást, gyomlálást és öntöz'’-t most sem szabad elfelednünk. Különösen a 
dinnyét .s ugorkát kell erősen öntöznünk. Az érni kezdő káposzta, kel, kaln- 
rábó és répa magvakat össze kell gyűjteni szellős helyre eltenni. A. fog- 
hagyma szárait, hogy magba ne menjen, össze kell kötözni vagy letaposni. 
Elültetendő a káposzta palánta is.

Gyiimölcsészet. A faiskolában az oltoványokról a vad hajtásokat el kell 
távolítani, a hónap végén p dig a mellékhajtásokat felényire vissza metszeni, 
miáltal a törzs-hajtás vastagodik. A hajtő-szemre való szemzést; folytatni 
kell s meg nem togamzottakat három heti időközökben ismételni. A gyümöl
csösben e hónapban a fiatéi hajtásokat igen elszoktak lepni n 1 véltetvek. 
Ezeket hamuval vagy dohányporra! lehet, pusztítani.

Mező és rét. P>4 kell töltögetni a kapás növényeket, minők a. burgonya, 
kukoricza és burgundi répa. Elvetendő a köles, továbbá zöldtakarmánynak 
kukoricza hajdanával vagy zabos bükköny. A kora tavasszal vetett zabos 
bükköny zöldtakarmánynak mar használható. Ugyancsak kaszálni, kell a lo
bért s a réteket is s takarmányt jól megszárogatva oehordani. Ha patak 
mellett vannak rétjeink, lekaszálás után vizet ercsza/üuk rájuk.

SzőMuszet és borászat A szól lő elvirágzása titán el kell végezni u kö
tözést. A télen lefejtett borokat újra kell fejteni.

Méhészet. A rajzásra vigyázni kell. Az utórajok, ha gyeugék, egy. . iten- 
dók s rósz időben, a mikor ki nem repülhetnek, etetni kell őket.

Közli: SÁNDOR GAZDA.

Helyi és vidéki hirok.
— Ilid u sv y  S ió m é i megyés püspök-ur ő méltósága Vizlendvan 

bérmálás szentségének kiszolgáltatása után. a mi ott 2 napig tartott, f. hó 
-fi- ‘U d. ii. 5 órakor Vas-Hidegkutra utazott. Itt a hívek sokasága fogadta. 
A fogadtatás szívta és a fára áliitatos híveibe/, méltó volt. .Püspök ur ő 
méltóságánál ugyanitt a szomszédom Stájerország több lelkésze is tisztelgett. 
Május hó 28-án reggel püspök ur ő méltósága kíséretével folytatta körútját 
Csellóinkra, hol a körmenet után szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Meg
lepte itt. a nép összhang/atos f/ép eneke, úgy a szép és igen régi templom. 
Délután gróf Szápáry Géza ő •xt.iajának mint a csendlaki fára kegyurának 
látogatását fogadta ő méltósága. Ugyanekkor tisztelegtek nála gróf Áprax n 
öergiu*, grót Batthyány Zsiga, KladziWa család és az ugyanakkor Cseudlako.1
működő iskolákat vizsgáló megyei bizottság, élükön a varmegye ali>pánjo- 
val. A bizottság kíséretében az esti órákban tovább folytatta útját ö mit go 
Márton helyre. 111 a nép egyszerű és megható .I-l> ni hozott*;)* kedvesen 
érioté ő méltóságát. Feltűnt itt is a hivek összhaugzatos szabatos éneke és 
“ 600 éven templom. Május hó előleges körmenet után a megjelent
híveknek a bérmálás szentségét feladta. Délután 5 órakor harangzúgás közt 
vonult be Muraszombatba, hol a második diadalkapunál a helybeli hivatalok 
t.-stül. tileg. úgy Muraszombat közönsége, a tűzoltóság s a liive.k nagy része 
vártak, mely alkalommal Pintér Géza ügyvéd a következő szavakkal fogadta 
ő méltóságát:

„Méltóságos Püspök Ur!
A községi képviselő-testület megbizása folytán oly szerencsés vagyok 

Méltóságod előtt Munis/i.lehat közönsége összes lakosságúnak szívélyes üdvöz- 
l*̂ t«*t es osztatlan örömét tolmácsolhatni azon alkalomból, hogy Méltóságod 
topa sztori komijában községünket is magas látogatásában szerencséltetni 
k e g y e .kedett. Óhajtjuk, hogy Méltóságod jól érezze magát szerény körünkben 
és kérjük, fogadi t liódolutunk nyilvánít is.it oly kegyesen, mint a minő igaz 
szívből mi azt Méltóságodnak felajánljuk. Kevés külső díszszel, de annál 
nagyobb örömm-l. igaz ragaszkodással, keresztényi szeretettel és hódolatteljes 
tisztelettel Üdvözöljük Méltóságodat. Isten hozta ‘ köriinkbe!-

Ez-n szívélyes fogadtatást szokott nyájas, megnyerő modorával köszönte 
meg püspök ur ö méltga. Innét gyalog folytatta útját a tomplomb . az-lőtt 
a t.-jj. s árnyat boritó g -szt ny--fasor alatt sorba állított elemi tanulók ré
széről a harmadik felállított kapunál Kirchlecbner Margit néhány szó ki-é- 
i"télien egy szép csokrot nyújtott át. A -zokét-os püspöki áldás után. amelyben 
gróf Szápáry Géza és neje ő nagyméltóságaik is rész. sok voltak — ő niltga 
a fara házba vonult vissza, ahol rövid pihenő után a város értelmiségét fo
gadta. — Ezután püspök ur ó méltga a várba hajtatott, hogy gróf Szápáry

orátjo zemlö vzemiju gór, esi jo to notrí pószejano szilje v-czejlon 
határi na nikoj szprávleno tak, ka ona nyiva nemore ono leto v-táksí 
szláiis posztaviti, ka bi dohotok dalt*.

c) Csi z-mtTznejo goricze, tani sze porczia szamo teda pöszti
dőli, csi je  Í j.  zm< rznyenoszt teda bila, gda szó zse te goricze po-
gnale i te csákajoucsi pouv na níkoj szpravile.

Gda toc-a ohhodi, na onoga kvára gór jemánya gledoucs sze 
eto rendelője:

a) Csi t-.L tócsa eduoga határa szamo eden tao ohhodi - i kvár
naprávi, te kvár sze szamo na ouom tá li vzeme gór, de je ta tócsa
kvár naprávi la, i kak dalecs je szégnola.

b) 0  i kvár, steroga tócsa naprávi. sze pouleg 1885. leta 46 055. 
pénzügy minisztériuma 145. §. poutkázanye z-ednákim szlavauyom ti 
naj vt-cs ti őre oszoditi. Ali csi fi* bizottság v-táksi pripetjaj tödi 
oszoudila kvár, gde ponleg gór sztojécsi právd porczie doh pflscsenyé 
nejma meszta, s/.o duzsiii pouleg kvára gór vzétom protokolumi vö 
nazvejsztiti i po trd iti: te porcinszki inspektor szó pri etaksoj duzsni 
porczia racsuiia dőli püsesanyé zntnjnoszt poleg pervoga klassa szod- 
bov hitro duperneszti.

Gazdárszkoga dela kazalo na leta vszáki meszecz.
J u l i i m .  (Ivánscsek.)

löt Imi ml. i okouli hrama. C i s/.mo grenár. skegyen i pod v-preminou- 
cseui mejszec-i zamüdili z-ci-zfiti. zdaj moreniO opraviti.

V-stali Z-stilé s/.i* za v. lo poláganya Reléim krrae, gnoj vecskráfc vö- 
zmetnt.i 1 >talo C'is/f.i trbej derzsati. Jak ti dobro je niárlin vecskrát szkon- 
pati. Zag. éna ián.) trbej na pasu goniti. zvtesaru pa kesznej, ni ár ha sze 
med pociimmá za velke h cze v-stali ali v-szénczi morc drzsati. Neszmcmo 
miliivuti od nyé vödön, nego je eden dén vecskrát morenio napájati, ár v-toj 
velkoj hiczi poznnjenyt j doszta vödé zgübi márho. i zé.to doszta piti morc. 
Nepoznbmo szviny.* i droilvno zsivázm t.üdi napájati.

Y-oyrádczi. Vu zacsétki tóga m- jszccza poszejhati imtmo kcs/.no kelovo 
zelje, kalarábo, Rálátó, bjtaMiyo > ndivio i gi-a|hscsek. Freszaditi sze more 
prpra pa paradicsoma ll.ueza. Nepozábmo okápanyc, plcnyé i polejvahyc. 
Nájmrc ugorke i dinnye moremo napuni polejvati. Doz.orjeno szemen zelja, 
kelovoga zelja, k ab* rá be i répe vkiip trbej szprávlati i lia liiftnom illesztő 
szrániti. Cscszneka nád, naj v-szeuieu uejde, vkiip trbej zvézati ali doj z-kla- 
csiti. Fo-zadíti sze more zelja íb.ncza.

>. ‘áoveni oqrud. V-ezepícsnvki z-cepik te loskp mladike doj moremo 
pobrati, ove vejke pa na konczi mejszceza na pou odrezali, po sterom szteblo 
kujsc raszté. Nadaliivati sze má okolejrivanyc i esi sze sU-ro neprimle, po 
ii tyédni sze ponouviii má. Vu s/.adovuváki sze v-tom mejszeczi na giugave 
mladike rade lisztue vi'isi szprávijo. Té z-prahom ali z-pepélon dohána mo- 
Teino op právlati.

/'•/#> * t rá mik. Őszi páti sze nuijo okápanya náraszi, kakti krumpiske. 
kukorcza z-hajdinov, ali ovszéim graoka. T i rano p'iszejhana ovszéna graoka 
sze za zt léiio krmo zse kn-ziti dá. Rávno tak koszit i tel bej detelczo i tráv- 
nike i dobrO poszüli-'vsj notri zvoziti. Csi pri potouki rnáiuo trávnike, neza- 
miidnto po kos/.itvi na nyé vödön püsztiti.

Goricze i vino Fo oczvenyej zvézati moremo goricze. Vr-zimi pretocseno 
viuo znouvics Irbej pretákati.

Vinyák. Na püszt anye rojouv paziti moremo. Te drlisfe r< je, esi szó 
szlabi, po dvá moremo vkiip sztrousziti i v-lagv. in vrejnieiii, jyda vö neniro 
letéti je kmiiti trbej. Naprejdáva: SÁNDOR GAZDA. —cs.

Domácsi í zvünszki glászi.
— Zu vogerw zlii jv/.ili vu solaj uaprejidejuye volo prémie komi

do vötálali, pouleg tóga sz-i za soule vizitejranye volo pod goszpon Reiszig 
Ede alispáuovoni pelauyi vöposzláui bizottság preniinoucsi meiszecz 27 — 29-ga 
poglédno urdoinbszko, niezővárszko. barkóezko. cseudlakazko, kőhidaszko i 
vasknrpáds/.ko soulo ino vu Micsenoszti uaprejidejuye szaksomi edínoini skol- 
n»ki puuo zadovol noszt vö povej. —m.

V«g**r**/.Uoga á l la n ia  jez. ro h jt g-nsztam jnya orszacski szvé- 
tek sc«é s/,vetit,i B ri gvármegyöv. i pmileg tóga je zse prosuyo dao gór pred 
iniuiszt.-iiuiii, stero je za púit pnmanye i k-c/.uj hodjenya volo uaserai vár- 
juegvövi tiidi poszlao. —k.

l*r 1‘iniiaom*«i tyv ile ii szó dr. Meziliradsy.ky Kálmán várniegyő- 
sz»Vi főorvos k unni prisli na preglejüvauye, steri fart szó szobocsko apofeko 
töd' i vízi te rali. —v.

— 4ii.it ay Diái'oly z-ivinszki vracsiteo s/.o preniinoucsi tyeden na
Tibi, rfa vés/i l>11ij ka szó un d márov szloécsi lampui ino nobétui bet<-g pre- 
gl.'jü vali. Té fart sze té navareu beteg zsi* vcys ilej s/.ká/.ao. poulek steroga 
zdaj .zse szlobodno vö ino notri máro zseiié —v.

— l i ö m ' i u l H r t .  Belügyminisztérium je körrendelet vö dao od „dini-
tiol'3'eaof i ki rulliii* prvi csen érni trávnicz, niiezanyi. Nazvejs/.iilo sze je, 
ka oni, ki te m.-déne pogacse iiecséjo. i telikajse leczitarje tákse za farbilo 
niiez ajo. za l"j|"* zsute farbe volo. Ali obedvej szta csemernivi nüczanye. ono 
je prewes prepnv.-jilano i na tou je szkerb nosenyé vö dáno. —k.

—- / M ’s a k o u i *  p r o l i i  i l 'g o rs x r g i  lejem* zselézni cze volo od ti 
delo gór vzéti szó zse inzseb ice v>i Egerszeg prisli. D*lo pri Ukki zacsnejo 
i esc6c leto^z zs.-lezuiczo do Egerszega scséjo dogotoviti. Tou delo pa pri- 
sesxf ac leto scséjo dokoncsati. —k.

—  I* r«* p rá v la jm o  te  goii^#aiiie-/.e zrásza protivnike! Tou je bijla
rpjes |»:red dvöma tyédnonia im-d onimi. ki pünirrade i goricze má)o. Zdaj 
pa gda- s/.o ti nietülc/.i vu prev-cs velikom serégi prisli. zamfldjeno delo bode, 
esi gnezib*. stera rcdijo, naj bob* na szlivovom liszt delajo, nebomo pre- 
právlali. V-kliczi terbej to névadó zudaviti! —k.

- l i e i u l ó  p u s k a I jn iy ő .  V-Marknvczi Szt.-Goitháida járási sze je 
ve 1 jki breg dőli poskab* Fouleg vészi bodnucsi v. liki breg sze je necsaka- 
joucs sze j t  na poiib g bodoucso zemlo dőli po^kálo. i vszc zaszipao to tam 
bodoucse zaszujenye —k.

— Kercsinár .Ádám od Miirafiizesa 50 lejt sztár delavecz je
pr.miiioucA *nes/.ecz 30-ga -duéva od nyive donion sou ino okouli uouvoga 
brüjtiva na Cseudlaki je gi s/Jab biio ino vc»aszi nirou. —v.

— I 'o n  v a r i  fa . N 1 Perericzfalvi pri Dobo«y Dtváni s/o ueazpoznáui
lidjé preininoucse dnéve kániro gór vtergnoli pa nd tisztecz más/.t. ino drügo 
drouvnijo vö vkradnnli. cseber azn pri bejion krijzsi na Véghelyi prá'ínoga 
naisli. —v,

— Z u lu v á . ’*m egy övi na Konysé^ák marofi iuo okroglini j« pá /uo- 
■vics 6 rogleoi málirov spaisznon ibetegi vesznolo. pouleg st>roga szó je gór

v d .li rezati ino szó pos/.vedocsilo, ka,je máhra szklezuou beGgi vesznolo. —v.



Géza 5 nagyméltóságánál látogatást tegyen. Másnap reggeli 7 és fél órától 
délig szolgáltatott, ki a bériualás szentsége. Az ezt követő ebéden a püspök 
5 mltgának kíséretén és a segédkező jáiási papságon kívül hivatalosak vol
tak Agustich Pongrácz kir. járásbiró, Fóliák Pongrác/, járási főszolgabíró 
Pintér Géza ügyvéd é« városi képviselő és Török Ernő kir. közjegyző ur is. 
Ebéd fölött Török Ernő kir. közjegyző megbízás folytán a következő kö
szöntőt mondotta :

„Méltóságom Megyés Püspök ur! Kegyes föpásztornnk!
Tisztelt Uraim!

Látni azt, aki tőlünk távol és mégis mindig velünk van, nem minden 
■ bredő napnak ajándéka. Látni azt a nemes nyugalmával kimagasló alakot, 

ki érző szivet hozott közénk, valóban fájdalom, ritka öröm ránk nézve. A 
k lő napot erdő, mező, hegy és völgy eped ve várja; ép úgy mi sóvárogva 
lestük e szép napot, mikor »n gjő a mi valódi éltető napunk, mikor közvet
len közelből érezhetjük ama páratlan szívnek melegét, a mely csak s/.eretetet 
ismer, a mely együtt érez a boldoggal és együtt keseieg a szenvedővel. Ha 
igaz, a mint hogy igaz is, hogy „Áldott, a ki az Ur nevében jő*, bizonyára 
való, hogy áldottnak kell lennie; mert a mai szentségkiosztáy alkalmával 
ősi hitünkben megedzett, megerősített hívek az élet tengernyi megpróbálta
tása közepette csak áldva emlékezhetnek meg ama főpapról, a ki első sorban 
saját fenséges példájával jelöli ki a boldogulhatásnak egyedül biztos útját, 
a vallás és erkölc9 Ösvényét. Szivet hozott a mi szeretve tisztelt Főpásztorunk 
mi közénk :-z egyházmegyének mostoha viszonyok folytán ilzárt, félre
eső zugába és mi nem öltöttünk ragyogó pompát, nem jöttünk lobogó fáklya- 
íénynyel üdvö/.lésére, de cserebe odaadjuk mindenünket, szivünket-b Ikiinket.
A ragyogó, csillogó pompát .szemeink b lkes tüze. az ünnepélyességek szokásos 
/aj it öröm- és hálaérzettől dagadó keblünk dobogása helyettesíti. Tisztelt 
l'rain) ! A vallástalanig nehéz köde, az erkölcs iránti hidegség önsúlya béní
totta meg az élet üdvét, boldogságát. Szeinbeszállani romlott kornak satnya 
széllé mével irtani — nem tűzzel és vassal, de az odaadó szeretet meleg szavával 
az erkölcsi ség virágait elölő gyomot, küzdeni előítélettel, harczoloi önfeláldo
zóim mások jólétéért, munkálkodni szünetlenül a majdani jobb és szebb örök
létért: magasztos feladat, hatalmas lelki erő fényes tanubizonyitéka. Mindennek 
megtestesült, örökhű példáuyképe a mi Istenküldötte vendégünk, megyés 
püspök Ur ő méltósága. A pokol kapui nem vesznek erőt. ősi egyházunkon, 
mondja az Írás és éu bátran tolmácsolhatom a muraszombati járás katholi- 
ku-ainak osztatlan pzeretetét, soha meg nem rendülő ragaszkodását Méltóságon 
megyés püspök Ur és egyháznak iránt és örömmel nyilváníthatom ki mind- 
annyiunk azon közös iinaszerii óhaját, hogy Méltóságodat ismert apostoli 
buzgóságában teljes erőben vallásuuk hatalmának emelésére, az egyház büsz
keségére, az egyházmegye örömére, sokat szenvedett édes hazánk javára az 
Elet l ra boldogan, megelégedetten éltesse még igen soká Éljen!*'

\ ecsernye után a tótsági esperesség papsága vett búcsút főpásztorától, 
ki megható szavakkal tette magát feledhetetlenné előttünk; ezután a polgári 
vendégek és végül gróf S/.ápáry Géza ő nméltga búcsúztak el a magas ven
dégtől. Pont 5 órakor távozott el körünkből püspök ur ö méltósága az >s* 
peresség papsága és többek kíséretében Bellatincz felé, megjegyezvén, hogy 
Fóliák Pongrác/, főszolgabíró a járás fei-ő szélétől le Bellatiuczig tartó kőr
útjában ő mgát folyton kísérte s a légpéldásabb rendről gondoskodott. Nem 
is késett valamint ó méltósága, úgy a kíséretében levő egyházi előkelőségek 
is a legnagyobb elismeréssel szólam a pél !ás rend, külső tisztaság és belső 
csin felől, mely a Tótságbau általában oly kellemesen lepte meg őkel. De 
nem is lehetett az másképen, ha végig tekintünk papságunkon, élén a min
den jó tulajdonsággáI ékített esperesünkkel. — Zalamegye határánál Svas- 
tics Benő Zalauiegye főispánja vezetése alatt Farkas József birtokos álispáui 
megbízott Nagy József alsó-lendvai főszolgabiró Balaton József zala-eger- 
s/.egi és Kiss Pál alsó-lendvai esp. n'ébános, a bellutiuczi uradalom tiszt-ege, 
Dr. Berger Iguácz szentgyörgyvölgyi plébános és Baksa-ker. orsz. képviselő 
'•* többen várták püspök ur ő mltgát, ahonnét rövid fogadtatás után az egész 
kiséret — mintegy 2ü hintó — vonult be Bellatinc/.ra, — Az itteni fogad
tatás impozáns es Zalamegye régi jó hírnevéhez méltó volt. — Püspök ur 
ü méltóságát kőrútjában mindvégig kedvező időjárás kísérte. — Amerre jáit 
ö mltga, mindenütt megbóditá a sziveket és sok idő kell ahhoz, hogy elfe
lejtse a muraszombati járás kath. közönsége azon mély benyomást, mit egy 
imáival égretöl-Ő. híveivel szemben igazi apa és főpap gyakorolt az<ikra, a 
kikkel találkozott. Isten tartsa ő mltgát még soká magasztos hivatása be
töltésében ! r ]

A verseny. Szép és magasztos irányú versenynek volt színhelye járásunk a le- 
telyt heten. Hat iskolának 7 tanítója szállt síkra a megyei magy&rositási jutalmak elnye
réséért. Szerény véleményünk szerint a megvizsgált iskolák tanítói közül bármelyike is 
érdemes jutalmazásra s úgy hisszük : a bizottságnak sem lesz könnyű a hét versenytárs 
közöl a megjutalmazamlókat kiválasztani. - A megejtett vizsgálatok rövid vázlata a kö
vetkező: Átvizsgáló bizottság Iteiszig Ede alispán, bizotts. elnök, Stegmüller Károly apát - 
kanonok, Kőfalvy Vidor gymn. igazgató es Sövegjártó János ügyvéd, biz. tag urak szemé
lyében május 27-én d. e. 11 órakor éreztek Szombathelyről Urdombra, hol a bizottsághoz 
csatlakozott Botiak Pongrácz, járásunk főszolgahirája is. A vizsgán mint vendégek részt 
vettek: Berke János tótkereszturi ev. lelkész. Rigó János hódosi körjegyző, Fiiszár János 
tótkereszturi ev , Dervarics Ferencz gyanafai és Koltay Pál zsidahegyi állami tanítók, az 
iskolai gondnokság teljes számban s több urdombi és tótlaki lakos. A vizsga megkezdése 
előtt alispán ur röviden körvonalozza Vasvármegye közönségének nemes intenczióját, mi
dőn eme szabályrendeletet megalkotá s őszinte örömének ad kifejezést, hogy a bizottság
nak ismét alkalma nviit működésével a muraszombati járásban — hazánk eme védbástya- 
szerepere hivatott vidékén — a magyar nyelv és magyar kultúra terjesztéséhez és meg
szilárdításához hozzájárulni. -  Ezekután a vizsga megkezdésére Vuesák Sándor állami . 
tanítót lel hívja. A vizsga a szózat eléiieklésével és imával megkezdetvén, Vuesák Sándor 
tanító mindenekelőtt jelzi, hogy iskolájában kizárólag a magyar nyelv az uralkodó. A 
második osztálytól felfelé a gyermekeknek társalogni is csak magyarul van megengedve, 
mely eljárás a bizottság helyeslésével találkozott. A vizsga osztályonként folytattatott a 
tanító es a bizottság tagjai által a növendékekhez intézett kérdések alapján. D u. 2 órakor 
alispán ur a tanítóhoz intézett rövid buzdító beszédével fejezte be a vizsgát, mcgelége- ' 
deset es elismerését nyilvánítva különösen a tapasztalt gyakorlati irány- s a faiskola , 
czeliranvos kezelése felett. — 1,'rdombról a bizottság a mezővári áll. iskola meglátogatása I 
végett Mezővárra u'azott, hol a vizsgálat d u 4 —7-ig tariott. Jelen voltak mint vendégek I 
Gzipott Rezső eV lelkész és Hiraa Sándor ev. s. lelkész Rattyándról, Fiiszár János tkereszt- ! 
un ev., Itervarics Ferencz gyanafai és Koltay Pál zsidahegyi áll. tanítók és több mezővári ! 
polgár. Alispán ur üdvözölvén a tanügy iránt érdeklődő jelenlevő vendégeket, a vizsga | 
megkezd,-sere Kolossá Ferencz áll. tanítót felhívta, mely a liymnus eléiieklésével és imá- 
vai kezdetett meg. Nagy mérvben akadályozta a vizsga sikerét azon körülmény, hogy a 
teinottebl) gyermekek legnagyobb része már magyar vidékre távozott szolgálatba a magyarnyeiv 
tökéletesebb elsajátítása czóljából A vizsga azonban ennek daczára is szép sikerrel folyt 
s az alispán ur örömmel konstatálta a feltűnő haladást, mit a három évvel ezelőtti vizs
galathoz képest észlelt. A bizottság abbeli óhajának adott kifejezést, hogy ezután a val- 
lastan i, magyarul tcnitiassék. Május hó 28-án d. e. !) órától 12 óráig a bizottság meg
vizsgál tii a barkóczi állami iskolát. A bizottságon kívül, melyben főszolgabiró urat ennek 
egyeli elfoglaltsága miatt Csorna Jenő szolgabiró helyettesítette, — részt vettek a vizsgán 
mint hallgatók : Gróf Batthyány Zsigmond ur, Vuesák Sándor urdombi és Koltay Pál áll. 
anitók, továbbá több barkóczi lakós. Láng Ignác/, áll. tanító a róni. kath. vallástant is ! 

magyarul tanította, melyből az iskolás növendékek szintén vizsgáz'ak. A gyermekek sza- 
oaiossaggal feleltek úgy a tanító, mint a bizottság tagjai által hozzájuk intézett kérdésekre,
' IcíUh*1 a*'sl,:,n Ur a bizottság nevében nem is késett elismerését kifejezni annyival is I 
ínKabh, mert köztudomású dolog, hogy Rarkóczon és vidékéu a köznépnél a magyar szó 
vajmi ritkán hallható. Ugyan e nap délután megvizsgáltatott a csendlaki róni. kath. iskola, 
egyetlen iskola sem dicsekedhetik oly számos ós előkelő vendég részvételével, mint a 

csendlaki. Ott láttuk a többek között Gróf Batthyány Zsigmiud urat Széchcuyfalváról, 
István Vilmos püspöki titkárt, Hitkovich Vendel vizlendvai, G isp ir Ferencz muraszombati, 
ur. lvanoczy Ferencz csendlaki p'ébáuos és Agustich Pongrácz muraszombati kir. járásbiró  
urakat, Vogler Józsefué urhölgyet leányával, több vidéki tauitót és számos mis intelligens 
nallgatot. \  vizsga figyelmes és érdeklődő befolyását uem kis mértékben akadályozta Cseud-

Eázloosni krátki glászi.
O d v ftr in eg y v v a . V-Szombathelyi hamicsni szrebrani forintoske

fizoujo, fi tere vödávn ;o. N agy-Sál veszniczi v-határi «zo mód kopanyon na
itidasnye s/.táro limszko blágo pridi — llibicsije pravdeno rendeld vanye 
na rakó gledouc- je május meszpcza 15-gu duóvá dí j prtt'-klo, tűk zse s/.lo- 
boduo rake loviti . . . .  esi s/.oujo. — Naszrécsnon dugoványi sze uajso Hor
váth János 84 lejt sztár büdinezi mesztnncsnr, steri je pouleg s/.voje ocsij 
vrácsanye sze v-Grádecz na kliniko odp»lo. Dokecs je tan büo, nyelni sze 
május meszrcza il-K« duóvá vecsőr okouli 10 vöre sze bizsa vuzsgala, ino 
stale, kátnra, livouvje, 66 lejt s/.taro betezsna zseua ino czejlo oohistvo tá
zgorelo. ‘ _v

d o m o v iiio . V-Csakovczi v-soulszkoj preperendi-i sze ete mej- 
szec/. 8-ga duóvá ek/ájnnntke zacsnejo. — Letér vészi je május mejszecza 
14-ga dnéva vő vdárjeni ogyen vész na nikoj szpravo. Od 35 kizs je szamo 
5 oszt,aló. Velka s/.kisijna jeszte tan. — Na Sormás] s/.ta dvej hizsi zgorele 
ka je szláb nofri vdaro. — Gaál Imre preperendiszki skoulnik od málanya 
szó fényképező souin v-Csakovczi odperli. — Jursics Iváu soulszki szluga 
od 1 erlaka, steri j • nika vkradnn, iuo v-ton tála bojaznoszti sze szebi na si- 
nyekj sztnertuo me/Jiko napravo. — Puliin! Inkey Kálmánná goszpé lougi 
na lugyáczi szó goszpoc/.ki jáger edüoga sasa sztrcblili, sferi da szó nyerni 
pcimite vö vtégnoli 3 méter sürko bilou. — „Kelén* gőzösa na vogerszkou 
ni"urji (Balatoni) szó május mejszecza 24-ga dnéva ni ed vecsmi vendégmi 
ino pred velkov goszpodov na Siófoki gór poszvecsili. — Budavár notri je- 
mánye na szpoiimenek /a 4‘> lejt, szó májú- mejszecza 21-ga dnéva lipou ob- 
(lerzsali lelősz tüdi. Büdiuszki 1848 49. lefca bodoucsi honvédje. —v.

— O d Kvüii.sxkoga l í r á ja .  Bajorszka kralá mati szó merli. — V- 
Párizsi na vöposztávlanyi sze nájde eden 18 millión vreiduoszti gyémánt. — 
1 mberto talianszki krao. steri szó z-sziuon vrét Berlin néraskoga czaszara 
odili glédat, szó Bismarcki edno kupto/.o za pijvo na senk dűli, stero je od 
szrebra delauo zlátov pokervalov. _ v>

á l la m  ezrmléves fennállásának országos megünnep
lései. kívánja Beregmegye, s ez érdemben feliratot intézett a niiniszterium- 
b"/, melyet pártolás és hozzájárulás c/.éljából vármegyéukoek is megküldött.

— . A lefolyt héten érkezett városunkba Dr. Mezih- 
radszky Kálmán megyei főorvos ur. járásunk közegészségi állapotának meg- 
vizsgáiása végett, mely ntknlommal u helybeli gyógyszertárt is megvizsgálta.

Caara.y i iá c o ly  áll. állatorvos az elmúlt héten Tiborfán időzött, 
a -/.urvasmarliuk száj- és körömfájási betegsége mérvéről magának meggyő- 
zo li‘ t szerzemlii. Ezúttal mivel ezen járványos betegség nevezett helyen meg
szűnt, a községet a zár alól felmentette.

— líiH ’f o u d f le l .  A belügyi minisztérium körrendeletét bocsájtott 
ki a „dinitrokl'esol és koralliu* mérges uövéuyek használata ellen. Tapasz- 
In Itatott ugyanis, hogy mézeskalácsosok és bábsütők e szeleket festő anya
gokul használják szép sárga s/.iuük miatt. Azonban mindkét anyag mérges 
lévén, azok használata a b gszigorubban betiltandó, s a tilalom ellenőrizendő.

r ^ «« H k io riityi»-Hl4ki vasút kiépítése ügyében a vállalat mérnö
kei Zdla-Egerszegre megérkeztek. A kiépítést Ukkuál fogják megkezdeni s 
még ez évben a pálya Zala-Egerszegig elkészül. Az építkezést a jövő évben 
folytatják s befejezik.

— P u s z i in m iU a  h o rn y o k u l ,  az üde növényzet ellenségeit! Ez 
volt a jelszó a kert- es szőlőtulajdonosok közt, ezelőtt egy-két héttel. Most 
meg, mikor az özöndék-lepke megs/áiulálnatlan mennyiségben jelent meg, el- 
mula-zthatlau dolog lesz annak millió meg millió petéit megölni, melyeket 
igen védett helyre, a falevelek (főkép a szilva) alsó felére rak. Csirájában 
kell a bajt elfojtani!

— F ö Jd o sú x z a in lá s . M irkócz községben, a szent-gotthárd* járásban 
nagy földcsuszamlás történt. A község közelében létező dombnak nagy része

. pgészen váratlanul leomlott a szomszédos földekre, maga alá temetve azok
nak egész termését.

— ^ iHsíiiM’Mupá*. Kercsinár Adám murafüzesi lakos 50 éves napszámost 
a villám f. év május lió 30-án. amidőn az a mezőről haza szaladt, a csend
laki uj temetőhöz közel lesújtotta s az azonnal szörnyet halt.

K olü rőse*  to lv a ju l* . Debussy István fereuczfalvi birtokos élés
kamráját, ismeretlen tettesek a napokban feltörték és abból zsírt és egyéb 
élelmi szereket vittek el, a véndejyt a véghelyi fehér keresztuél találták 
meg — üresen.

— Z iilam cg y c  Kouyscsák majorban és környékén legközelebb ismét
! 6 szarvasmarha hullt •■! kétes betegségben, mi okból ezek hivatalból felbon- 

ezoltattak és egyik lépfenében elhullottnak bizonyult.

Vegyes rövid hírek.
— .4 inpgy óhö l. Szombathelyen hamis ezüst egy forintosok vaunak 

forgalomban. — Nagy-Saál község határában á«ás közben régi római-korbeli
! tárgyakra bukkantak. — A halászati törvény tilalma f. évi május hó 15-én
j lejárt, tehát mar szabad rákot fogni . . . .  ha van. — Szerencsétlen inegle- 

peté-bi u részesült büdinezi Horváth János 84 éves földuiivelő. ki szeme-vi- 
Jágának visszaszerzése végett a gráczi klinikát kereste föl. Távolléte alatt 
ugyanis múlt hó ü-éu este 10 órakor nagy terjedelmű fabáza, istállója, óla 
és kamrája, ebben 66 éves beteges neje és minden iugósága 6 db szarvas- 
marhával a lángok martaléka lelt.

— .4 iia /.áh ó l. Budavár bevételének 40-ik évfordulóját, május hó 
21-ét, a szokott kegyelettel ünnepelték meg az idén is a fővárosi 48 49-iki 
honvédek. — A Csáktornyái állami tanitóképezdében, a tanitóképesitő vizs
gálatok f. hó 8. es következő napjain tartatnak. -• Letér községet május 
hó 14-én éjjel kiütött tűz elhamvasztotta. 35 házból csak 5 maradt meg. 
Nagy a nyomor. — A horvát bán körutat tett az Adria tengerparton. — 
Uj fajta lőporral tettek sikerült kísérletet a brucki táborban. — Budapesten 
július 14-én frauezia emlékünnep tartutik. — Sormáson viliáiugyujtás folytáu 
2 ház l-égett. — Gaál Imre képezdei rajztanár Csáktornyán fényképező 
műtermet nyitott. — Jursic- Iváu perlaki iskolaszolga lopás miatti bünte
téstől való félelmében nyakán haláltokozó metszést tett. — I'alini Inkey 
Kálmánná urhülgy rigyácsi erdejében az uradalmi vadász egy saskeselyüt 
lőtt, a mely kiterjesztett, szárnyaival 3 méter szélességű volt. — A „Kelén* 
gőzöst a magyar tengeren (a Balatonon) f. évi május hó 24-én több vendég 
és nagyszámú intelligens közön-ég jelenlétében Siófokon beszentelték és 
felavu t ták.

— .4 k ü l lő id r ő l .  A bajor anyakirályné meghalt. — A párisi világ
kiállításon egy millió értékű gyémánt látható. — Umberto olasz király, ki 
a nemet császár látogatására fiával Berlini)utazott, Bismarcknak egy sörös 
poharat vitt ajándékba, mely tömör ezüstből készült, arany fedéllel. — Az 
aggba rézns egyletbelieknek megtiltatik a kardhordozás. — B -lgrádban a 
haladópártiak gyűlést tartottak, mely verekedéssel végződött. Ebből nagy 
zavargás fejlődött, úgy. hogy a katonaságnak kellett közbelépni, mely több
ször lőtt is a tömeg közé. Komoly és általános rendzavaroktól lehet tár
ta ui. — A munkásul) sztrájkja átcsapott Csehországra



lakon ugyanaz nap megtartott bérmálás, mélyítők izgalmai az iskolás gyermekeket is anv* 
nyira kimentették, hogy a vizsga alatt több gyermeket láttunk elszunnyadni. A vizsga 
először Szijjártó György iskolájában tartatot*, ki az 1-ső és 2-ik osztályt tanította. Külö
nösen meglepett bennünket a szabatos és biztos feleleteken kívül a gyönyörű zengzetes 
alföldi kiejiés, melyet a tanítványok tanítójuktól átörököltek. Magyarul taníttatott az ősz* 
szes kötelező tantárgy, még a vallástan is. A két első osztály után megvizsgáltatott a 3., 
4. és 5-ik osztályú, — Völgyi Ferencz iskolája. Ezen iskola növ ndékeit a bizottság több 
jutalomkönyvvel is megörvendeztette. Alispán ur a bizottság elismerésének ad kifejezést 
és buzdítja a tanítókat, hogy ezután is haladjanak a kijelölt czól felé, növeljék és terjesz- 
szék a vallásos neveléssel egyetemben a magyar nyelvet és bazatiságot minél nagyobb si
kerrel, inért erre itt a határszélen különösen nagy szüksége van hazánknak. Május hó 29-én 
a bizottság Köhidára rándult át, ahol a bizottsági tag urakon kívül mint vendégek jelen 
voltak Gróf Batthyány Zsigmoud, C orna Jenő szolgabiró, Láng Ignác/ harkóczi és Völgyi 
Ferenc/ csendlaki tanítók. A vizsga már reggeli 8 órakor vette kezdetét és tartott fél 11 
óráig. Alispán ur különös megelégedésének adott kifejezést, mondván, hogy Hunyady Nán
dor telj s odaadással, testtel lélekkel lanitó. A szllnoiák alatt a bizottsági tagok a gyer
m k ek  közé vegyültek és egyes kérdéseket intéztek hozzájuk, amelyekre mindvégig magyar 
nyelven szabatos választ nyertek. Az  összhaugzatos és szabatos éneklésért jutalmakat is 

/.ion  ki Stegmüller Károly apát-kanonok ur, bizottsági tag. Igen jó benyomást tett az 
összes jelenlevőkre, hogy Iv icziá.i gond. "Inök, magyar nyelven köszönte meg a bizottság 
í i-adózását és kérte, hogy iskolájokat továbbra is figyelemre méltónak tartsa. Ez nap dél- 
i in V is-Korpádra utazott a bizottság, az ottani áll. iskola megtekintésére, hol mint ven

dégek megjelentek Gróf Batthyány Zsigmoud ur Széchényfaiváról, Zsemlits István plé
bános és Bagáry János káplán urak Felsó-Lendváról, Kollárs Lipót perestói tanító és a 
gondnoksági tagok. A vizsga eredménye a bizottságot teljesen kielégítette, és jníalmakat 
is oszfoltak ki. Alispán ur nem is késett dicsérő elismerését kifejezni. Feltűnt a bizottság
nak az iskola rozzant állapota és megígérte alispán ur, hogy ezen szomorú állapoton segí
teni fog. Gratulálhatunk derék tanítóinknak a felmutat.>tt eredményért és bizton merjük 
jósolni, hogy a megkezdett irányban s a tapasztalt lankadatlan ügybuzgalommal tovább 
haladva, néhány évtized múlva megüthetjük járásunk újjáalakulását. Egy taniijybarát.

— G y ilk o ssá g . A múlt hétfőn Horváth Vincz*; nevű c/.igáuy a ba
rát majori utón egy Horváth Teréz nevű asszonyt annyira megkéselt, hogy 
az belehalt. A felső-eóri csendőrök a tettest elfogták.

— J ó ték o n y sá g . A muraszombat-járási tanítókor árvaház-alapja ré
szere adományoztak: „Fordítók* 1 írt 06 krt, Steril Gyula 1 irtot, Guttag 
József 50 kr., „Irodalom* 40 kr., „Kiegészítési alap* 36 kr., Holczer Samu 
•Jő kr., „Levonás" 6 kr. Fogadják a nagylelkű adakozók a kör hálás kö
szönetét. Völgyi Ferencz, a kör elnöke.

Irodalom.
(Az e rovat alatt ismertetett könyvek, folyóiratok stb. megrendelhetők 

Grünbaum Márk könyvkereskedése által Muraszombatban.)
— A „Jlagy . P aeil. Szemle** tanügyi havi közlöny szerkesztését 

a május havi füzettel Glatz György vette ál. E füzetben búcsúzik el Iiill 
József az olvasóktól egy magvas czikkbeu s adja át a lapot az uj szerkesz
tőnek. — Ezen füzet is mint mindegyik tartalomdús. Évi előfizetés 2 frt 
öO kr., utófizetéssel füzetenként 25 kr. Előfizethetni Wesselényi-utcza 48. sz. 
I. em. 10. ajtó. Ajánljuk e tartalomdús tauügyi havi közlönyt a tauügyba- 
rátok és tanítók figyelmébe.

— A fürdőbe utazók figyelmébe ajánljuk, hogy cl ne mulasszák megszerezni az
„Útmutató* menet rendkönye június havi füzetét. Ez az egyetlen könyv, mely az összes mér
sékelt áru fürdő-jegyeket tartalmazza, fürdőjegyek vétele pedig jelentékeny kedvezmény- 
nyel jár. Óva intjük a közönséget az idegen nyelvű, külföldről importált utazási könyvek 
megszerzésétől, melyek az utazót tévútra vezetik, miután sem a fürdőjegyekről, sem a 
nagy számban fünálló mérsékelt menet-térti jegyekre nézve nem tartalmaznak fülvilágositást. 
Az „ltmutató**, a magyar és közös közlekedési vállalatok egyedüli hivatalos menetrend- 
könyve, tartalmazza a magyar, osztrák, közös és külföldi vasutak, a Dunagőzkajózás és 
tengeri hajóknak legújabb menetrendjeit, az indulási és érkezési időnek állomásról állo
másra való megjelölésével, felvilágosítást ad a fürdőjegyekről, az összes ármérséklésekről, 
a közvetlen csatlakozásokról s magában foglal sok oly hasznos tudnivalót, mely utazás 
alkalmával nélkülözhetlen és semmi más meuetreudkönyvben föl nem találhatnak. Egyéb
iránt megérdemli ezen mü hazai közönségünk hathatós pártfogását azért is, mert megbíz
hatóság dolgában fölül áll mindazon külföldről importált s idegen nyelvű mcntrendköuy - 
veken, melyek nálunk még mindig oly nagy számban vannak elterjedve. Ezek a külföldi 
könyvek a magyarországi vasúti állomásokat következetesen német nevekkel ruházzák fel 
s németül is nyomtatják ki, miáltal a közönségnek nem csekély kellemetlenséget okoznak, 
a magyar „ Útmutató“ ellenben ugv a hazai, mint a külföldi állomásokat saját neveiken 
nyomtatja ki, értesítést ad a menotdijakrol, mérsékelt árakról, bérletjegyekről stb. Szóval 
aki utazni akar, az vegye meg az „ Utmntatóu-í, a melyben megtalál mindent, amire szük
sége van. Ara 50, postán 60 kr. Kapható a kiadóhivatalban, l’odmaniczky-utcza 17. és az 
ország valamennyi könyvkereskedésében és vasúti állomások pénztárainál.

Szerkesztői üzenetek.
— Í j. P. Szentgyörgyvölgye. L  kitűzött batáridőben várom. — „ K e s z t 

hely** s/.erk. A cserepéldány elmaradt; miért V — Töl»l> m in ik u l  A rsn ak . 
A kitűzött terminus már elmúlt. — N. Ib. Vas-Korpád. Hiszem, hogy kilép 
i'inét a kü/.dtérre. Várom jelentéseit.

HIRDETÉSEK.

25 1889 Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. tezikk 102. g-a értelmé

ben ezennel közhírré teszi, hogy a muraszombati kir. j..rásbirósag 5247. sz. 
végzése által Scböuwald Hermán körmendi lakős végrehajtató javára lLu- 
berger Simon muraszombati lakos elleu 249 frt 50 kr. tőke. ennek 1886. 
évi január hó 14. napjától számítandó 6"o kamatai és eddig összesen 35 frt 
85 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmá
val biróilag lefoglalt és 333 írtra becsült egy ló, egy tehén, egy tinó, 40 
mázsa széna, egy szán és összes bútoraiból álló ingóságok nyilvános árverés 
utjáu eladntuak.

Mely árverésnek a 147. számú kiküldést rendelő végzés folytán a hely
színén Muraszombatban alperes lakásán leendő eszközlésére 1SS9. é% i ju -  
■liu* h ó  3 . n a p já n a k  délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingó
ságok ezen árverésen az 1881. évi LX. tezikk 107. §-a értelmében a legtöb
bet igérőuek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverez, udő ingóságok vételára az 1881. évi LX. tcz. 108 §-ában 
megállapított feltételek szerint kifizetendő.

Kelt Muraszombatban, 1880. május 23. napján
Z1.8KO G\ÖKGY, kir. bírósági végrehajtó.

A r a d e i n i  f ü r d ő - v e n d é g l ő b e n

ma
M A G Y A R  K E R T I  Z E N E .

Kitűnő ételek- és italokról a legjobbat! gondoskodott

Blitzner Károly,
vendéglős.

jTü d ő v é s z . ^
Gázkigőzölgés

ti d ő v é s z.
gyógyít tuberkul":

A leghihetetlem 
legelérheUtl-n.l-E 
fosoknak tüdökaJ
UlOSt egész te ljes
érve. Viláyh iii 
vosok hizon i Y.

is [— i/pí (Rectal—belövellés)
a )  |  jj * id il l t  légcső-lu irti'. •lliló-huiui

zakban való alkalmazás — a 
legfényesebb bizonyitékit ad
ják a Kectal-belővei Ica általi 
kigőzölgést gyógymódnak meg- 
lepó nem is sejtett sikernek. 
— 1‘élda gyanánt általánosság

nyilatkozik dr. Bcrgeon tanár  
dr. M orei: „Köhögés, kihányás, 
;, csörgólárma, vérköhögés három 

nap után enyhébb, végkép elenyészik — 
álom és étvágy visszatér. Testsúly nö
vekvése V, - 1  kiló hetenként. A legfá-

géb.
tea'ok és or 
a. gyógyítot

tak száz u. >/. íz i- vele. z «rdák, 
papolt, cs. k i z.a.v 'tit, köszöuőira- 
tai, (melyeknek hiielesitett másolatait 
bárki kívánatra eldonthetlen bizonyítékul 
bérmentve megkaphatja), orvosi szaklapok 
kedvező tudósításai, a legnagyohh kórká- _  
rasztóhh életmód ismét megkezdhető.* — Goruii tanár és Vernéiül ta n á r: „Aszth- 
mánál a lélekzet hiánya azonnal csökken. Teljes gyógyítás gyakran mir 8 nap alatt.*  
— Dujartliii Beaumetz tan ár: „Üdült légcső-hurut teljesen gyógyittatott." --  Frau- 
zel tanár, dr. S ia tz osztálya: „Láz, éjjeli izzadis, köhögés, kihányás elenyészik — 
nagy éhség következik be — testsulynövekvés ő kilóig * — Dr. M’ L iughllu: „3J nagy
fokú tu.terkulózis közül mindannyi gyökeresen gyógyittatott.* — lígyatigy nyilatkoz
nak a betegek is. (A gyógymód magában nem terhes, nem háborító és mind-a b ijkö
vetkezmény biztosítva.) — A cs. k. kiz. szab. gáz-kigözölgési készüléket (K ectál- 
bolövellő) használati utasítással orvosok részére és magánhasználatra, agy a gáz 
előállításhoz szükséges kellékeket széuüldi készpénz iizetós avagy postai utánvét 
mellett S írtjával, gázmérővel 10 ír tjá v a l:
Med. dr. Altmann, Bécs, VII. Mariahilferstrasse 70.

Bő hm. K r u m a u , 1888 mírczios 3. Kollega ur! A tuberkulózis tüdőbefo- 
lyasztásnak egv igen kényes esetében az Ön kigózölgö-készülókével valóban kitűnő 
sikert értem el. Med. dr. b A N TE  G YU LA.

K e c s k e m é t ,  1888. szept 11. Igen tisztelt orvos ur I Az ön kitűnő gáz-kigőzől- 
gési készülékét 1887. őszén oly rendkívüli sikerrel al calin iztam, hogy teljesen felépül
tem és ezen állapotom tovább is fenn ül, ugv hogy egésze i egészség u va gyok. 
(8 1 6 .5 2 -2 7 )  Haladatból SZABÓ JÚ LIA .

849 889. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. jbiróság mint tkkvi hatóság közbirré teszi, hogy 

Nagy Jenő tiszti ügyész végrebajtatónak, Sinkécz Púi né és társa végrehajtást 
szenvedő elleni 85 frt 86 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) 
területén lévő Kökényes községben fekvő, a kökéuyesi 8. sz. tjkvbeu A. I. 
alatt felvett 16. liázsz. és f  13 és 54. hszsz. ingatlanokból adósokat illető 
iT «o részre az árverést 1863 frtbau ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan ü /, I8M9. év i ju n iu s  hó  
-1 - ik  nap ján  d. e. 10 órakor Kökényesen a községbiró házánál megtar- 
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát 
készpénzben, vagy az J881-ik évi LX. t. ez. 42-ik §-ában jelzett árfolyammal 

Itií 1-én 3333. sz. a. kelt. Igazságügy mi- 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 

évi LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat- 
llielyezéséről kiállított szabályszerű elismer

vényt átszolgáltatni.
Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint tkkvi hatóságnál 1889. évi 

márcziu) 20-án. KOVÁCS, kir. aljbiró.

szlámitott «ja az 1881 évi novet
niiszteri rendelet 8. §-áb:in ki
k<•zebez lelteuui. avagy az 1881
P1énznek a biró.ságnál' időleges

i ü e ü M M I I i l ' i l l M H M t l
Mária-C2elli gyomorcssppek,

jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán-2 
talmai ellen, és feliilmulliatlan az étvágyhiáuy! 
gyomorgyengeség, rósz szagu lehellet, szelek, sa- f  
vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor-^ 
égés, bugykő-képződés. túlságos nyálka-képződés,g 
sárgaság, nndor és hányás, főfájás (ha az a g y o -| 
mórból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo-j 
mórnak túlterheltsége étel és ital által, giliszta,! 
lép- és májbetegség, iigys'ziutén arany-erős báu-f 

talniak ellen.
Egy üvegcse ára használati uta

sítással együtt dO kr.
szélküldési raktár nagyban és kicsinyben:

BUADY KAROLY
, ,a /  őrangyalhoz** czimzett gyógyszertárában K rcin z ierh e ia , 

Morvaországban.
Kapható Miiraszombatbau : BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához,* 

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—3)

-------------lA ff-------------------------------

f t j a n i u s  első nayján az összes vasutak és hajók menetrendjei teljesen megváltoznak. E>

Központi

Ezekről csakie

rendes menetdijak, olcsóbb jegyek f  ürdő és gyógyhelyekre,
mérsékelt bérletjegyek.

m a g y a r  „U T M U r A ' Í V * a d  te lje s  fe lv i lá g o s í tá s t .

Minden köuyvkereskedésben, valamint t 
i megrendelhető:

: összes vasúti állomás ikon kapható '

Ú T M U T A T Ó (402. 3—3.)

» a  magyar és kötös közlekedési vállalatok egyedüli s hivatalai mjuetrenlkönyvének «
$4* júniusi füzete,

magyar, osztrák, közös és külföldi közlekedési vállalatok legújabb menetrend-^ 
f j je iv e l , hazai és külföldi utiirányokkal, térképpel s sok hasznos tudnivalóval. — Ezen ] 
# y egy . dűli magyar menetr.‘mikönyv fölöslegessé tesz minden más külföldi hasonló köny-* 
JÁvot, miután ebben a külföldi utazásokra nézve ép oly pontos utasítások foglaltat-^ 
f j u a k , mint a hazaiakra nézve, sőt a mennyiben a külföldi és idegen nyelvű könyvek ! 
/V.Magyarországra nézve épen semmi vagy legjobb esetben csak nagyon hiányos felvi-'* 
jilá g n 'itá s t tartalmaznak, auuálfogva azokat fölül is múlja. Az „(Jtniiitatú'* a legm eg-, 

hizhatóbb és a közlekedési vállalatoknak kizárólagos hív italos meuetrendkönyve, 
^ in in d c ii  utás utazási könyv, mely a hivatalos czimet hasznilja, ezt csak b itorolja,*  

ezért óva intjük a közönséget az ilynemű külföldi könyvek megvételétől. <
u  .1* „ L lm  11 tsitó** ára  •»!> k r ., p á stá u  (»(> Ur.

Kiadóhivatal: Budapesten, Podmanitzky-utcza 17. sz..

Nyomatott Grüubaum Márk gyorssjjtójáu Murasxombatbuo.
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