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V izsgák közben.
Tavasz verőfénye, balzsamos illata 

nem mindenütt ébreszt vidám életkedvet. 
Napsugarak csókjától nem mindenütt simul 
a gondok redöje; tiszta, dalos levegőnek 
üdesége, zenéje nem mindegyik szivet: 
élelórát késztet boldog ketyegésre. —  A 
tavasz: a fiatalság; de nem ez mindegyik 
lialalság igazi tavasza. A tavasz: a gyö
nyörteljes ébredés; de május, junius, ta
vasz legszebb szaka, csupa gond, csupa 
aggodalom, félelem a fiatalok egy részei- 
nek és a - szülőknek. Zivataros ősznek, 
zord, rideg télnek nem lehet oly kegyet
lenül rósz napja, mint a milyen napokat, 
heteket élnek most át sokan a tanulók és 
sokan a szülök közül.

A tanulók félnek a már megkezdett 
vizsgáktól, a szülök féltik gyermeküket. 
Egy soha többé vissza nem térő esztendő 
sorsa elé néznek remegve a véletlentől, 
a kérdésektől, tanároktól és nem egy úgy 
várja a szerencsét, mint a lutrinyereményt.

Itt a tavasz, ez az édes-bájos évszak, 
de mit ér, mikor a tanulóknak éppen most 
kell „drukkolniok", „inagolniok" s a  szü
lök útja nem a szabadba vezet, hanem 
a tanárokhoz, tanítókhoz.

Ezekben a látogatásokban a szülői 
szeretet nyilvánul, de egyben a szülői 
gyöngeség is. A mit a tanítványnak kö-

telességszerü tudással, d e  e g ész  é v e n  á t  

t a r to t t  szorgalommal kellene elérnie, azt 
ők rábeszéléssel akarják elnyerni.

Akaratlanul is példát nyújtanak gyer
meküknek. hogy mások kegyelméből is 
megélhetnek, ha nincs saját erejük.

Tudom, nem ez a czél!
Elvégre ők megakarják menteni azt 

az egy esztendőt, mely alatt gyermekük 
s néha nem egy, de több, négy-öt gyer
mek is, sok költségbe került s reményük, 
Ígérik, hogy a rósz tanuló jövőben min
dent — pótolni fog. De hogyan?! Talán 
magánszorgalom hiján ? Aligha! A követ
kező osztályokban?!

Mikor eddig a rendes ieczkét se ta
nulta, hogyan fogja ezután azt ismételni, 
a mit soha nem tudott ?!

Oh, bizonyos: sokat, nagyon sokat 
lehet pótolni; a pótolhatatlanság frázisát 
csak a gyöngéd akaraterő találta k i; csak 
hogy az ilyen mulasztások pótlásához 
nem csak a tanulóknak, gyermekeknek 
kell megjavulnia, de a — szülőknek is.

Sőt első sorban a szülőknek. Sok 
apa, de különösen sok mama ezt a ki
jelölést nem a legszívesebben fogadja, de 
azért mégis részemen az igazság.

A szülői szeretetnek nagy gyöngéi is 
vannak: az elnézés, elkényeztetés, a 
nagyzássá fajuló szeretet, mely az ö gyer
mekében a páratlant, az egyetlent látja

és nem a  g y e r m e k é t , a kinek majdan az 
életbe kell kilépnie, a hol nem lesz pá
ratlan, nem lesz egyetlen, de gyakran 
nagyon is erősen kell küzdeni, hogy a 
többivel egy sorban haladhasson.

„Miért nem tanulsz?" kérdi az anya 
a fiától; — „ M á r  fe le l te m  ebben a har
madban !“ ez a válasz, s ha a tanuló' 
hozzá még azt is füllenti, hogy jól felelt: 
a mama boldog mosolylyal tekint drága 
csemetéjére, kiben egy jövendő Barosst, 
Szilágyi Dezsőt, Wekerlét, Wlassicsót dáf- 
s nyugodt lelkiismerettel engedi; hogy llá 
szabad idejét eljátszsza.

„Már feleltem !“ Mintha a tananyag-1'  
összefüggés nélküli egyes leczkékböl áHana.
mintha a felelésért kellene tanulnia és 
nem a — tudásért. Mintha egész esz
tendőnek a költségei a szülök és fárad
ságai a tanár részéröl arra valók volná
nak, hogy a tanuló egy éven át háromszor 
négyszer vagy többször jól feleljen, jól
tudja azt az egy pár Ieczkét, amiért.fel
szólították.

Hiszen ha „szerencsés", ezt könnyen 
elérheti. Megfigyeli a tanár szokását, hogy 
körülbelül mikor kerül reá felelésre a sor
s ezekre az órákra készül s ha ezután 
felelt — szabad a vásár.

Ez a „szerencse", melyért otthon 
[ nem egy szülő még meg is dicséri .gyér- 
1 mekét, voltaképpen a legnagyobb szeren-

> » ;  T Á R C Z A .  ^
E m lékezés.

Mikor az estharang imádságra csendül 
Fán, fán és virágon szenderitő csend ül. 
Kihagyta nótáját a dalos pacsirta,
.1 bús csalogány is bánatát elsírta. . .
Titkon meglep mindent enghet adó álom, 
Nyugalmamat csak én, csak én nem találom!

Iteborongja lelkem bánatos érzelem,
Szivem dobogása megáll, azt képzelem.
Innom és idegem nem fáj és nem feszül. . .
Mig végre szelíden behízelgő neszül 
Visszhang kél bennem az álmodott regéről: 
Szegéiig, megtört szivem régi szerelméről.

. ..  Kis láng voltál te még, én meg csak kis gyerek, 
De én már akkor is nagyon szerettelek. 
Emlékszem: szerettél komolynak látszani,
De még jobban szép, kis babáddal játszani. 
Egyszer csak azt mondtad: ,,meghalt a kis baba! 
Jöjjön, temessük el, a pap legyen maga!“

Eltemettük. . . és én mondtam szép beszédet.
Egy látszik -  mert sírtál te, a gyász kiséret. 

. . . Éöpöltek az évek, temetés lett újra,
Csakhogy ez szomorúbb, volt igaz hatottja,
Mert te voltál a szép, égbe szállt kis baba,
IS én a g gász kíséret. . . keserűn zokogva. . .

. . .Elég volt, elég volt! emlékezés némulj!
Te szivem, te szivem örökre megbénulj! 
Gondolkozás állj meg, csillag tűnj az égről, 
Hogy ne álmodozzam e régi regéről,
Oh meri ha felszakad egg fájó, régi seb, 
Akkor is csak úgy fáj, gyötrése nem kisebb.

Minden csak hiába! nem tűnik el arezod, 
Hiába rí szivem önemésztő harezot.
Ha járok járatlan utakon, köveken,
Önféledve légi alakod követem.
Ha hallom, mit szellő sugdos a haraszttal,
Ez a fájó emlék marasztal. . . marasztal.

Fájó emlékezés maradj is csak velem,
Szivein ujulását csak te benned lelem.
Jer, újítsd bánatom, könyngezz a sirhanton, 
Dalolj altató dalt édes-fájó lanton,
Dalold el a kedvest, kit óhajtók bírni,
Dalold!. . . hiszen te tudsz dalolva is sírni!

K á lm á n  G yula .

A szürke ruha.
Ir ta : K á lm án  G yula.

(Folyt.)

Utána rohanok és hidegen megszólítom: 
— Pardon uram!
Elhadarom nevemet - ö viszont a magáét. 

Ismeri ön Jókuti Ilona urhölgyetV!

— Oh szolgalatjára uram: igen. Éppen 
most jövök tőle. Kitűnő üzletet csináltam vele.

— És ön azt üzletnek meri nevezni ?! 
Úgy számolni jöttem uram!

— Oh kérem ;— szólt a szürke ruhás ur 
elővéve tűre zaját — épperi itt' van a 10-ik la
pon: Jókuti Hona urhölgv megrendelt ezégünk- 
nél hat pár selyemharisnyát és többrendbeli 
fehérneműt, összesen 54 frt értékben.

— De hát kicsoda ön, uram?!
— Nevem Spitzberger Salamon és Weiner 

Mátyás Andrássy-ut 3. ezégnek az utazója vagyok.
— Ön tehát utazik?!
— Szolgálatára! csupán selyemharisnyák

ban és fehérnemüekben.
— Hát csak utazzék! kiáltani odahagyya 

a szürke ruhás urat — el nem tudván képzelni: 
miként állíthatja egy értelmes kinézésű ember 
azt, hogy csupán selyemharisnyákban és fehér
nemüekben utazik, mikor tisztességes szürke 
ruha van rajta!

Be kellett ismernem, hogy fellépésem ha
tározott volt, de nem eléggé óvatos.

No várj csak szürke ruha! — gondoltam 
magamban — nem fogsz ki rajtam! Eztán oly 
körmönfontan teszem fel a kérdést, hogy a
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esetlenség. Önámitás és mások elámitása, 
melynek diadala nagyon is rövid ideig 
tart. így látjuk azután, hogy vannak ta
nulók, a kik egyik harmadban jelesek, a 
másikban pedig ugyancsak gyengék.

Honnan e hanyatlás?
A szülök nem értik a dolgot, hiszen 

gyermekük m o s t  i s  a n n y i t  t a n u l t ,  m i n t  az 
előtt. Való igaz. Most is csak olyan ke
veset, csak egyes leczkét. S hiba a ta
nárban rejlik, mert nem rendes szokás 
szerint hívta feleletre a fiút, akinek igy 
számítása dugába dőlt: „pech*-je volt 
ezúttal.

így nevelődnek a Bukovay Abszik 
már a középiskolákban s leginkább a 
szülök hanyagsága folytán. A tanárnak, 
mikor tanít, nem egy gyermeke van, de 
30— 50, sőt több is, de azért mindegyik
nek egyenlően magyaráz, hiszen mind ott 
van előtte, mind figyelhet szavaira, okta
tásaira.

A szülő nevelje, vegye otthon ko
molyan gyermekét.

Ne vádolják a tanárokat, a kiknek 
legalább is félszáz vagy több gyermekkel 
van dolguk s a kik óráról-órára katonai 
pontossággal teljesitik kötelességüket s ha 
lelkesedésük heve nem egyszer csökken, 
bizonyára a nebulókban rejlik valamelyes 
ok, kik a helyett, hagy figyelnének, taná
rokat boszantó „stikliken* törik a fejüket 
s az ilyen stiklik nem egy szülőnek még 
tetszenek is, hogy milyen „zseniális* az 
ö fiuk!

Igen; ha a szülök rendszeresen gya
korolnák vagy gyakoroltatnák tanuló 
gyermekeik fölött a jövő érdekében el- 
mulaszthatlan, szeretetteljes, de egyben 
komoly, szigorú felügyeletet; ha nem bíz
nák mindezt az iskolára, a tanárokra; ha 
nem hinnék, hogy azzal, mert a tandijat 
Jefizették, a tankönyveket megvették, sőt 
be is köttették, már minden kötelességnek 
eléget tettek: tavasz veröfényes, balzsa
mos illata, az aratás — most sokkal több 
helyütt ébresztene vidám életkedvet, mert 
sokkal kevesebb volna a félelem, a reme
gés, a „drukk*, a „magolás* ebben az 
édes, bájos évszakban, most vizsgák között.

szürke ruha gyanúsított tulajdonosa czélomat 
ne is sejtse. . .

. . . Hah! itt jön egy! s ezzel elébe álltam 
a szemközt jövő szürke ruhásnak.

— Pardon uram ! Van önnek felesége ?
A szürke ruhás ur kérdöleg néz reám:
— Mi köze önnek ahhoz, uram! ?
— A feleségéhez semmi közöm, de nézze 

csak uram, engem nagy nyugtalanságtól sza
badítana meg, ha megmondaná, hogy van-e 
felesége V

— Hát ha már olyan nagyon tudni akarja, 
akkor elmondom önnek, hogy van nekem egy 
elvem.

— önnek van egy elve?
— Igen. Ez pedig az, hogy sohasem há

zasodom meg.
— E szerint önnek nincs felesége ?
— Nincsen.
Izgatottságomban, máig se tudom hogyan 

— ez az együgyü kérdés hagyta el ajkamat:
— Miért nincsen ?!
A szürke ruhás ur a szemem közé nevetett.
— Hahaha! mért nincs feleségein ?! Hát 

azért, mert nincs. Úgy látszik ön nagyon érdek-

Helyi és vidéki hírek.
A földm ivelésügyi m in isz ter k i

kü ldö ttje i. Az A.rár Értesítő jelenti, hogy a 
brüsseli nemzetközi kiállításra a földmivelés- 
ügyi miniszter Podmaniczky Péter bárót küldte 
ki, hogy ott a magyar lótenyésztés érdekeit 
előmozdítsa. A földmivelésügyi kormánynak czélja 
a magyar lovaknak piaczot teremteni Belgium
ban, a hol a magyar lovakat az ottani viszo
nyoknak nagyon megfelelöeknek tartják. Brüszel- 
ben ezentúl minden évben tartanak nemzetközi 
lóvásárt, melyen a magvar lovaknak igen jó 
keletjük lehet. A hamburgi kertészeti kiállításra 
a földmivelésügyi miniszter Malcomes Jeromos 
bárót és Pirkner Józsefei küldte ki.

— K am m erm ayer K ároly min. tan. 
Budapest főváros nyug. polgármestere Abbáziá
ban elhunyt. Temetése Budapesten volt nagy 
részvét mellett. Az elhunyt nagybátyja volt 
Takácsné Kammermayer Irma muraszombati 
óvónőnek, begyen neki könnyű a föld.

— Az uj városháza. Tudvalevőleg a 
vármegye megsemmisítette Muraszombat kép- 
viselö-testületének azt a határozatát, a mely 
szerint az uj városháza a sétatér területének 
egy részén építtetett volna fel. Ezen intézkedés 
folytán Muraszombat község képviselö-testülete 
f. hó 12-én tartott ülésében azt határozta, hogy 
az uj városház helyéül 300 írtért megvásárolja 
a muraszombati takarékpénztárnak telkének azon 
részét, a hol jelenleg az óvoda helyisége van. 
Ámbár nem hallgatjuk el azon nézetünket, hogy 
városház építésére akárhány alkalmasabb hely 
kínálkozott volna, mert a most választott terü
let egyrészt a város szélen van már, más részt 
elzártságánál fogva nem valami alkalmas pont 
egy díszesebb középület elhelyezésére, mégis 
örülünk, hogy a kérdés igy is végre megoldást 
nyert s végre is Muraszombat helyhatósága nem 
fog egy vásári bódénak is alig illő rozzant vis
kóban szorongani. Nem mulaszthatjuk el azon
ban helyi hatóságaink s helyi közéletünk irányí
tóinak figyelmét azáltal is felhívni a föutczán 
disztelenkedö árkok beboltozásának sürgős elő
vételére, mert ugyan fura képet nyújtana egy 
modern középület, előtte ölnyi mélységű pisz
kos árkokkal s az előtte levő fahidnak a kilá
tást elzáró otromba korlátfáival!

Isko la  avatás. A kőhidai áll. iskola 
épületének felavatása, kapcsolatban a járási ált. 
tanítókor gyűlésével í. év junius hó 1-én szép 
ünnepélyességgel folyt le. Maga az épület egy 
idoratalan kőhalmaz. Megfoghatlan, hogy ilyen 
fontos építkezésre még mindig nincs egy szak
emberek által felülvizsgált s jónak talált terv, 
mely mintául szolgálna minden uj iskola építé
sénél. Mert a mérnök, mint ilyen lehet kitűnő, 
de nem pedagógus. Az ember az épületbe 4 
kapun jut be magas kőlépcsőkön, melyek sza
bad ég alatt lévén, télen fagyban hány gyer-

lödik az emberek feleségei iránt ? Lám, lám! 
ez is megerősíti az én másik elvemet!

Az ön másik elvét ?!
— Igen, mert van nekem egy másik el

vem is.
— Szabad tudnom.
— Ha éppen akarja. Hát én azért nem 

házasodom meg, mert azt tartom az asszony
ról, hogy:

.Szépet veszek:
Hakter leszek:
Csúnyát veszek:
Baktert veszek!“

— Eszerint ön nem is érdeklődik városunk 
hölgyei iránt?

— Nem ismerek én, uram egyet se közü
lök, hiszen más vidékre való vagyok!

— Uram! nézzen rám, engem a szürke 
ruha inár másodszor csalt meg, de fogadom, 
hogy' harmadszor nem fog ki rajtam — szóltam 
és hirtelen a faképnél hagytam a második szürke 
ruhás urat, elég időt engedve neki arra, hogy 
a rólam szerzett fogalmait rendbe hozhassa.

Be kellett ismernem, hogy fellépésem óva
tos volt, de nem elég őszinte.

Igen, igen! őszintén kell kérdezősködnöm,

meknek okozhatják lebukfenczezését. Különben 
magas, tágas, a tantermek egészséges, világo
sak, de a tanító lakása szűk légvonatos. A gyű
lés lefolyása után, (melynek jegyzőkönyve annak 
idején közölve lesz), Hunvady Nándor kőhidai 
tanító s szeretetreméltó neje Irissilökkel szni 
gáltak a tudományos vitatkozásban kimerült csa
patnak, kik uj erőt gyűjtve visszatértek a tan
terembe hol a Hymnus eléneklésével kezdetét 
vette a felavatás, majd 4 leány s 4 fiú mond
áik el tiszta magyarsággal az .Iskola avató 
ez. költeményt s dr. Ivanóczy Ferenca csend 
laki esp. plébános gyönyörű magyar beszéd ki 
séretében megáldotta az iskolát s a szép szám
ban egybegyült szülök s elöljárókhoz vend nyel 
ven intézett beszédje után Olaszy Torka mura- 
szombati áll. tanítónő szavalta el a tőle meg
szokott nagy hatással „A lengyelek fehér 
asszonyá“-t. Hunyady Nándor kőhidai áll. tanító 
folvasta az iskola történetét, mely egész terje
delmében lapunk más részén olvasható. S végül 
az összes jelenlevők elénekelték a „Szózat"-ot 
s ezzel az ünnepély véget érvén, kedélyes lakó 
mára gyűltek egybe az oltani vendéglőbe. Kü
lönben az egész gyűlésen mindvégig szokatlanul 
nyomott hangulat uralkodott, mely annak tulaj
doniiható, hogy a gyűlés folyamán vettek a ta
nítók tudomást a magyarnyelvi bizottságnak a 
jutalom mikénti odaítéléséről s ha a látszat 
nem csal, amely pedig igen sokszor csalni szo
kott, 3 év múlva aligha lesz a muraszombati 
járásból egy-két folyamodónál több. v. k.

G yalogjárdáink  ügye is előbbre 
jutott egy lépéssel. A f. hó 12-én tartott városi 
gyűlés megkötötte Neumann Adolffal a szerző
dést. mely szerint a föutczai gyalogjáró kiegé
szítésére tőle 74 Dől területet 370 frtért meg
vásárol. A megvásárolt terület folyó évi novem
ber 3-án adatik át rendeltetésének.

Az Á rp á d té r rendezése. Városkánk 
ez egyetlen közterét a vásárjogosult közbirtokos- 
sági testület a múlt héten kavicscsal bőven 
meghordatta és planiroztatja. A tér e planiro- 
zás által mindenesetre sokkal tetszetősebb 
külsőt nyer.

— D íszes h a lo tta s  ko csit szerzett be 
Muraszombat közönsége a temetkezések ünne
pélyességének emelése végett. A halottas kocsi 
elhelyezésére a régi városházat egy kis szárny- 
épülettel megtoldották.

A L endva-pa takbó l eddig egész 
rendszertelenül boldog-boldogtalan szabadon á«ta 
a földet és homokot. A képviselő-testület most 
szabályzatot dolgoztat ki, melyben meg lesz 
határozva, hogy ki, mikor és mennyi kavicsot 
és homokot lesz jogosítva a patakból kiszállítani.

T ársas k irán d u lás  S zéchenykutra. 
A muraszombati dal- és zene-egylet folyó évi 
junius 27-én (jövő vasárnap) délután családias 
jellegű társas kirándulást rendez a széehenykuti 
savanyuvizforráshoz. Részvételi jegy személyen-

mert különben eszelősnek tartanak. . .  Ni n i! 
épen ott megy két szürke ruhás ur karonfogva !

Mesterfogás ! Két szürke ruhás egy csa
pásra !

Utánuk szaladok és megszólítom őket:
— Pardon uraim ! Nem önök vala

melyike lopta el Jókuti Ilona urhülgy nap
lóját ?!

— Megbolondult ön?!
Nem uraim, egész komolyan be

szélek.
Erre a két szürke ruhás ur elkez

dett lamentálni, debachálni, becsületsértést 
emlegettek, szóval olyan lármát vittek vég
hez, hogy a járó-kelők oda csődültek. Sze
rencsémre ideje korán elillantam az orruk 
elöl. —

Ennyi kudarcz után nagy busán bak
tattam lakásomra erősen megingatva a napló 
feltalálhatásának reményében. Hej, pedig de 
jó volna, ha valahogy sikerülne! Ezzel örökre 
meghódítanám az isteni Ilonát.

(Vége köv.)
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! GO kr.. melyben közös o/.sonnaóra is benn- 
laltatik. K kirándulásra az egylet pártoló tag*
- általában az érdeklődő közönséget ezennel 

„'bírja a rendezőség. Külön mogbivók nem 
•sáttatnak ki. A résztvenni kívánók szivesked- 
ek Csorna Jenő vagy dr. Khál Kleknél je

lentkezni.
A m u raszo m b ati k isdedóvoda

lenlegi épületét s telkét a város megvette s 
.r a tavaszszal megkezdik a városháza épi- 

■mt. Így most az óvoda lakás és telek nélkül 
Jellemző, hogy már a 2-ik telket vásárolták 

■g. melyek óvoda építési ezélra lettek kisze
dve. miáltal az állam olyan kényszerhelyzetbe 
•ti, hogy sokkal czélszerütlenebb telket két- 

i rés áron lett kénytelen vásárolni óvoda épi- 
i ezélra, mert óvodának alkalmas bérhelyiség 
uaszombatban egyáltalán nincs.

A m u raszo m b ati belv iz leveze tö  
: kok bebo ltozása  ügyében  a képviselö- 
-1iilet határozata ellen beadott felebhezés foly- 

a vármegye alispánjának megbízásából 
> nessey kultúrmérnök és Simonyi kir. államép. 
v. mérnök e hó IG-án helyszíni szemlét tar
nak, mely alkalommal az árkok rendezését 
lel lenül szükségesnek ismerték el. A rendezés 

: *xlozalainak megállapítása azonban külön ha- 
i-agi eljárás tárgyát lógja képezni s a község
ek ez irányban szakértői tervezetet kell majd 

készíttetnie.
A széchenyku ti kom p most ismét 

• ■gi eredeti helyére, a falu felső részére került.
A hozzájáró ut e hó 18-án elkészült s igy most 
mar az átkelés semmiféle nehézségbe nem üt
közik.

A várm egye  m agyar nye lv  vizs 
gáló b izo ttsága e hó 8-án tartott ülésében 
állapította meg a jutalomdijakat, melyeket a 
muraszombati járás tanítói a magyarosítás terén 
-/.ereztek. Nem könnyű feladat jutott e tekintet
ben a bizottságnak, minthogy 21 pályázónak 
működési eredményét kellett figyelembe venni 
s az elért siker értékét mérlegelni. Voltak ese
tek. hogy az odaítélt jutalomdij az érdem ará
nyában szinte csekélynek bizonyult, inas esetek
ben pedig a jutalomdij inkább buzdításul szolgált. 
Jutalmak czimén összesen kiosztatott 1230 frt, 
mely a m. magyar nyelvi alap jövedelmét egé
szen ki is merítette. Jutalomdijat kapott: Kon
dor Ferenez halmosi állami tanító 150 forintot; 
Takács R. István muraszombati áll. t. és Olaszi 
Terka muraszombati áll. t. 120 Irtot, Dervarics 
Ferenez gyanafai áll. t. 100 Irtot, Yucsák Sán
dor urdumhi áll. és Hzijjártó György kuzmai 
áll. t. 100 irtot, Hunyadi Nándor köhidai áll. t. 
ÜO frtot, Steindl ilermin urdombi áll., Hermán 
Krzsi kristyáni áll., Fehér Ilona muraszombati 
all., Kápli Kálmán musznyai közs., Kolossá Fe- 
rencz mezővári áll. és Pusztai József márton- 
helyi r. kath. t. 40—40 frtot, Láng Ignácz és 
Kosics Ilona barkóczi állami, Kollárs István 
Isó-szülnöki, Szólner József hidegkúti, Zvér 

Mátyás szent-benedeki, Willinger Károly mura- 
zombati és Prabecz Endre csendlaki r. kath. 
tnitók, úgy Mártony László muraszombati ev. 
auitó 30—30 frtot.

G őzm alom  M uraszom batban . llart- 
r Géza törekvő, fiatal kereskedőnk megkapta 
hatósági engedélyt gőzmalom felállítására. A 

■alom építéséhez már hozzáfogtak s rövid idő 
Matt üzembe helyezik. Értesülésünk szerint a 
alom exportképes kereskedelmi lisztet is lóg 
• •dukálni. Ezzel kapcsolatban felemlítjük unnak 
hetöségét, hogy a malomban alkalmazott göz- 
otort villamos világítás előállítására is lel 
hetne használni s városunk egyik mizériáján, 
rósz világításon is lehetne egyúttal segíteni. 

/. uj vállalat mindenesetre emelni lógja város
ink ipari és kereskedelmi lorgalmát s jótékony 
utassal lesz a vidék mezőgazdáira is, azért 
/ívesen üdvözöljük érte a derék kezdeményezőt.

V izbefult. Orlai Imre cserencsóczi 
i'tűitó bulláját a múlt héten a Murából fogták 
ki. a szerencsétlen elméjében megháborodott 
t*s sírját a Murában kereste.

Szerencsétlenség . Mártái Mátyás 
parkóczi földműves szekéren ment mezejére 
lüvet kaszálni, útközben szekere oly szerencsét

len diilt fel, hogy kaszája belsejébe hatolt és 
szivét ketté hasította.

A bé lyegm entes h ivata los szál
lító  leve lek  forgalomba hozatala tárgyában 
a következő értesítést kaptuk. F. év július hó 
1 -töl már a portómentes postai csomagokhoz 
és a belföldre, valamint az osztrák és boszniai 
csereforgalomban a posta által kiadott hivatalos 
szállitó-levek lesznek használandók, a melyek 
minden kir. postahivatalnál 25 darabonkint 8 
krajezárjával árusittatnak. Egy szállító levéllel 
jövőben legfeljebb csak 3 darab hivatalos kül
demény adható lel. Meg lesz engedve ingyen 
hogy egyes hivatalok bélyegmentes szállító le
veleiket a jövőben is házilag állíthassák elő, 
de ez esetben a házilag előállított szállító-le
veleknek a posta-hivatalok által árusitottakkal 
úgy alak, szöveg és színre nézve teljesen egye
zőnek kell lenni, mert különben, mint már a 
posta kezelésre alkalmatlan okmányok, a fel
adásnál - rendelet szerint vissza lesznek 
utasítva.

— Lopás. Greiner Alajos 23 éves legény 
szolgálat adójától Zweifler Máriától Gleichen- 
bergben 8 frt (>4 kr. értékű régi ezüst pénzeket, 
karpereezet, óralánezol ellopott és azt eladta 2 
írtért Neuhold Ferenez 42 éves egyénnek. 
Greiner lopásért ti hónapi. Neuhold pedig I heti 
börtönt kapott. A szolgabiróság ezt a két 
szédelgő dezentort előjegyzésbe vétette a köz
ségi körjegyzőknél, hogy valahogy véletlenül 
valami jó erkölcsi bizonyítványt ne kaphassanak 
idővel.

V illám  csapás. Ke réz a községben a 
villám e hó 7-én délután f> órakor í'kös Sándor 
pajtájába becsapott és azt porrá hamvasztotta.

— V ízbe fú ltak . Két kis gyermek lett 
f. hó 14-én és IG-án a viz áldozata. Az egyik 
Wolf Jozefa nevű 1®4 éves kisleány, ki Rábu- 
Füzesen, a ház elölt levő vizmedenezébe esett, 
a másik pedig Dravecz József 2 és fél éves kis 
fiú, ki. inig anyja csecsemő gyermekét szoptatta, 
addig a vízbe fűlt.

Szent-Sebestyén. (Vasmegye) köz
ségben min. engedélyivel az első országos vá
sárját f. június hó 15-én tartotta meg. A vásárra 
felhujtaiolt 75 db szarvasmarha s ebből csak 21 
adatott el, a lanyha vásárt részben az éppen 
azon napon megtartott regedei országos vásár 
okozta és nem állott rendelkezésükre annyi 
idő, hogy a vásár megtartását kellőleg pupli- 
kálhnlták volna. A felhajtott marha állomány 
egészséges volt s nagyobbrészt piros tarka 
pinzgáni faj. A jövő vásár f. évi deczembcr 
hó 21-én lesz.

Köhidai állami ellemi népiskola 
története. 1883—1897.

Irta H u n y a d i  N á n d o r .

A legrégibb időktől fogva érezte e határ
széli vend ajkú. de különben jóravaló, tehetsé
ges és szorgalmas nép a népiskola szükséges
ségét. Ez okból, hogy gyermekeit az elemi 
ismeretekre magtanittathassa, küldte őket nem
csak a legközelebbi, innen 1 órányira fekvő 
tissinai (csendlaki', radkersburgi (stájer) és 
strukóczi (sürüházi) iskolákba, hanem a zord 
téli időkben alkalmasabb és képzett tanerők 
hiányában, majd minden község (néha több 
község együtt) ogy-egy zugtanitót, legtöbbször 
valamely értelmesebb földművest választott és 
tartott, a ki azután silabizáló módszer szerint 
tanított olvasni, virgács-erélylyel Írni, egy ke
veset számolni, minden szerdán és szombaton 
bibliát, katekizmust, evangéliumot és néhány 
egyházi éneket.

Így tartott ez állapot a 70-es évek vége 
feléig, a midőn a muraszombati, halmosi s a 
járásban több állami iskola felállítására a ha
társzéli derék községek, névszerint Köhida, 
Véghely és Birószék is öntudatra ébredtek s 
értelmes és nemes keblű szóvivőik tanácsa foly
tán a kir. tanlelügyelöségnél állami iskola el- 
nyerhetése czéljából szintén kérvénynyel jelent
keztek. Néhai Mennyey József kir. tanácsos és 
tanfelügyelő, mint kitűnő tanügypolitikus és 
nemesszivü tanitóbarát, örömmel ragadta meg 

} az alkalmat, hogy ez elhanyagolt szegény já

rást ismét egy korszerű iskolával gazdagíthassa 
s azért az akkori szolgabiró Aguslieh Lajossal 
az ügyben legott tárgyalni kezdett. Az ügy azon
ban kicsinyes, jóllehet magántermészetű félté
kenykedések miatt csak lassan haladt előre, inig 
végre az akadályoktól vissza nem riadó derék 
tanfelügyelő az akkori csendlaki plépánoshoz 
Térdesy Márkhoz s több lelkes és hazafias ta
nítóhoz fordult, hogy az itteni iskola felállítá
sában segítségére legyenek. A nemes eszme 
azonban az időközben összetorlaszolt akadályok 
miatt testet most sem ölthetett s a nemes tö
rekvések immár dugóba dőlteknek valának te
kinthetők. a midőn 1882. augusztus havában 
Szombathelyen, a buzgó tanfelügyelőnek ez iskola
ügyet újból szóba hoztam. Ez alkalommal bá
torkodtam ö nagyságát szerényen figyelmeztetni 
hogy a szabadság kétélű fegyver, mely véd és 
megver. Megveri azt, a ki azzal, — mint a gyer
mek a késsel bánni, illetve élni nem tud s azt 
a saját s a közérdek és a haza kárára hasz
nálja fel. Igy vagyunk mi mondám -  a sze
gény tudatlan vend népünkkel is, mely a saját 
és a haza érdekeit nem tudja kellően felfogni 
és szolgálni s igy könnyen is félrevezethető a 
saját és a haza kárára. De azért az 1838. évi 
XXXVIII. törv.-ezikk 80. §-a érlel méhen a vall. 
és közokt. in. kir. miniszternek jogában és tisz
tében, áll hogy az országban bárhol állami nép
oktatási tanintézeteket állítson fel, a hol azo
kat szükségesnek látja, jobban mondva, a hol 
azokat az oszág érdeke kívánja.

Nevezett tanfelügyelő arcza erre legott 
kiderült, többet nem alkudozott senkivel, hanem 
azonnal engem bízott meg. hogy a nevében 
tegyek meg mindent, hogy itt iskola létre jöjjön 
s igy e községek jobbbjainak óhaja teljesüljön.

(Folyt, köy.)

Nyilttér.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerkesztő.

S ely em  dam asztok fffTS
krig méterenkint valamint fekete fehér, színes H e n n e - 
be rg -8 e ly e m  .'tő krlól 14 Irt tlő krig méterenkint sima, 
csikós, koezkázott, mintázott, damaszl stb. (mintegy -40 
külömhözö minőség. 2000 szín s mintázatban stb.) a 
megrendelt áru postabér- és vámmentesen a házhoz szál
lítva. mintákat postafordulatával küld : H e n n e b e rg  Q. 
(cs. és kir. udvari szállítói se ly e m g y á ra  Z ü ric h b en . 
Svájczba ezimzett levelekre 10 kros, le\ előző lapokra f» 
kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrende
lések pontosan etintéztetnek. 9—36

H irdetések
358—1897. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. 

ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
muraszombati királyi járásbíróság 3021—1897. számú 
végzése folytán Kuzma Mihály és neje Anna hclatinczi 
lakos végrehajtatok javára Hratkovits Antal muraszen
tesi lakos ellen 100 frt tőke, ennek 1897. évi márczius 
hó 1-sö napjától számítandó 8 %  kamatai és eddig ösz- 
szesen 28 frt 76 kr. porköltség-követélés erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt 
és 359 írtra becsült 1 ló, 2 csikó, 3 szekér, 2 borjú, 
1 eke, taliga, borona, és zsuppból álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 3481/1897. sz. kiküldést ren
delő végzés folytán a helyszínén vagyis Muraszentesen 
alperes lakásán leendő eszközlésére 1897-ik évi j u 
n iu s  hó  22-ik  n a p já n a k  d é lu tá n  2 ó rá ja  határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értel
mében a  legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatnak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek szerint 
fizetendő.

Kelt Muraszombatban, 1897. évi junius hó 7-ik 
napján.

T óth  Miklós
kir. bírósági végrehajtó.
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279—1897. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó «az 1881. évi I.X. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a mu
raszombati kir. járásbíróság 2027—97. szánni végzése 
folytán Benkó Lipót stainczi lakos végrehajtató javára, 
Zsitek István battvánfalvi lakos ellen 160 frt tőke. en
nek 1896. évi deczember hó 1 napjától számítandó ti szá
zalék kamatai és eddig összesen 2:5 forint 88 kr. per
költség-követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával biróilag lefoglalt és 350 frtra becsült 1 ló, 
1 csikó és 3 szekérből álló ingóságok nyilvános árve
rés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 2445—1897. számú kiküldést 
rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis Battyánfal- 
ván alperes lakásán leendő eszközlésére 1897. év június 
hó 21-ik napjának délutáni 2 órája határidőid kitüzelik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árveré
sen az 1881. évi I.X. t.-cz. 107. g-a értelmében a legtöb
bet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elánerezendő ingóságok vételára az 1881. évi 
LX. t.-cz. 108. g-ában megállapított feltételek szerint 
fizetendő.

Kelt Muraszombatban, 1897. évi junius hó 7-ik 
napján.

Tóth Miklós
kir. bírósági végrehajtó.

Legbiztosabb szer.
Az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult

„BA R Á T-ITA L“
ezimü növényszer gyomor likőr készítményem.

Székrekedés, é tvágytalanság  és az
ebből eredő bajok ellen.

Kgy üveg ára 40  és 80  kr. Használati 
könyvvel együtt, mely számos köszönő levelet 
tartalmaz.

K apható  M uraszom batban : 
FISCHER B. és FIA  uraknál.

valamint Hódmezö-Vásárhelyen Árpád utcza 12. 
Z E N K E  Z O L T Á N N Á L . 3-10

A nagyméltóságu m. kir. és osztr. császári kér. minisz
ter urak áltak kihirdetve és törvényesen védve.

KOTZÓ PÁL
gépészmérnök

Budapest, Üllői-ut 18. széni alatt

ajánl 21/,, 8, 3'/. és 4 lóerejii 
S Z Ö F E R  C S É P L Ő K É S Z L E T E K E T ,

továbbá 4. 5, fi. S, 10 cs 12 lóerejii

SÍNES gőzcséplőkészleteket
bosszú szalmarázókkal, alsó szelelövcl 

és rendkívül nagy felületű rostákkal, árpahéjazó- 
val és választó hengerrel 

Fa- és szénfütö  és e red e ti szalm afütö  
GŐZMOZGONYOKAT. 

Továbbá H. C.ARRETT éc SONS felülmúlhatatlan 
40% tüzelőanyag megtakarítható.

Compound gözmozgonyokat
legjobbnak elismert brandtordi önműködő ame
rikai kévekötő arató gépeket. Eredeti amerikai 
szénagyüjtöit 1 vagy 2 ló befogására alkalmaz
ható kombinált rúddal. Sorvelő és szórvavetö 
gépeket és mindennemű egyéb kisebb gazda

sági gépeket.
Jutányos árak! — Kedvező feltételek!

**: cseppek
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkülözhetetlen éi áltolanosan ismeretei
házi és népszer.

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta
lanság. gyomorgyengeség, bllzOt lehelet, 
(elfujtság, savanyu, lelböflögés. hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányái, gyomorgörcs 
szűkülés.

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

Említett bajoknál a J lá rlae ie e lll 
gyom oi-eaeppek  évek óta kitű
nőknek bizonyultak, a mit száz meg ezáz 
bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr.

Magyarországi főraktár: TArAk 
J ó z s e f  gyógyszertára Bu«lai|teat,
Király utcza 12 sz.

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a készítő 
aláírásával (C. Prády) és ezen Havakkal: 
.Valódiságát bizonyítom*
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WELLISCH BÉLA Szt-Gotthárdon.
Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tudomására, hogy könyvkereskedésemben kaphatók, 

az összes bárhol megjelent törvénykönyvek tudományos és szépirodalmi m üvek stb. úgy 
az összes zenemüvek eredeti árban, az esetleg raktáron nem lévök a legrövidebb idő alatt megsze
reztetnek. Elötizetések közvetittetnek bármily folyóiratok vagy napi lapokra díjtalanul.

Úgy a könyv-, mint zeneirodalom újdonságai üzletemben mindenkor feltalálhatok.
Papir-kereskedésemben gazdag raktárt tartok finom Írószerek és csinos doboz levélpa

pirosokból. a legfinomabb iroda-papirtól a legolcsóbb fogalmazó-papirosig különféle csinos alakú 
tintatartókból, spanyolviaszok, tollak és itató-papirosokból stb. — az összes e szakba vág') tárgyakból.

Nyomtatvány-raktáram tartalmazza az össes ügyvédi, községi és magánnyomtatványo
kat a legolcsóbb árban.

A modern kornak megfelelően berendezett könyvnyomó intézetemben készülnek müvek, 
árjegyzékek, meghívók, eljegyzési kártyák, számlák, levélpapír és borítékok, névjegyek stb. szóval 
az összes ezen szakba vágó munkák, csinos alakban és olcsó árak mellett.

Gépekkel felszerelt könyvkötészetemmel a mélyen lisztéit közönség legmesszebb menő 
igényeit is kielégíteni képes vagyok.

5  év óta fennálló üzletem felveszi a versenyt a 
fővárosi lüiMoii üsBletelslsel.

iW~ Postai megrendelések a legnagyobb pontossággal teljesittetnek.
Midül! még a n. é. közönség b. jóakaratába ajánlom magamat, minél többszöri szives megren- 

delésüket kérve vagyok kitűnő tisztelettel
W elliseh  B éla Szt Gotthárdon.

.Nyomatott itj . YVeUiscii Bélánál. TIT
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