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Hogyan nevelnek önökavagykegyetek? (
Ha ezt a kérdést gyakran alkalmaz

nák azok. akiket a bizalom iskolákra való 
felügyelettel ruház fel, azzal igen sokat 
nyerne a társadalom. Ha ezt a kérdést 
ugyanis főleg a tanfelügyelők, miniszteri 
biztosok, igazgatók intézhetnék a külön
böző állású és nemű tanítókhoz. S két
ségtelen. hogy ennek a kérdésnek ismé
telgetése oly utalást, ösztönzést, sőt kö
vetelményt rejtene magában, mely a 
megadandó felelet érdekében általános 
szükségérzeteket ébresztem*. És ennek a 
szükségérzetnek fokától, nemkülönben ki
elégítése utáni epekedéstöl bizonyára nem 
kevéssé függene az a siker, melyet isko
láink nem egyedül a tanítás, hanem az 
iskolai nevelés terén felmutatnak.

Ha a nevelés nem puszta szó s ha 
csakugyan lehetséges az. hogy ez vagy 
amaz iskola nevelőleg hasson : az esetben 
mindenik tanítónak v. tanárnak tisztában 
kell lennie először tíz általános paedagogiai 
elvekkel, azután pedig azzal, hogy az ö 
helyzetében miképpen kell és miképpen 
lehetséges azokat érvényesíteni.

Érvényesíteni azonban kell. Ellen
kező esetben önkénytelenül az a gondo
lat ébred a közelállókban, hogy az illető 
nem tud, avagy az illetők nem tudnak 
nevelni. E tekintetben a tanító v. tanár 
eljárása tökéletesen úgy bírálható el, mi
ként az orvosé.

Először: eltalálja-e a betegséget?

Másodszor: tudja-e hozzá alkalmazni 
a gyógyszert?

Harmadszor: a beteg helyzetéből ki
folyólag nem merülnek-e fel oly akadá
lyok, melyek a legjobb gyógyszer hatását 
is csökkentik, sőt hatástalanná változ
tatják.

Miként a testszervezetnek megvannak 
vagy legalább meglehetnek a maga hiá
nyai, bajai, azonképpen a lelki élet is 
sok oly gyöngeséget, sőt beteg állapotot 
tüntethet föl, amelyek részint az átörök
lésre vezethetők vissza, részint pedig köz
vetlen hatásból származtak.

Az tény, hogy az átöröklödött rósz 
tulajdonságok ellen nagyon gyakran ered
ménytelen a küzdelem. De az is tény, 
hogy az emberi élet zsenge korában emez 
ellenségeink is gyöngébbek. Ez oknál fogva 
alig hihető, hogy a paedagogia az egész 
iskolai életen át fegyver nélkül állana a 
legyőzendő hibákkal szemben s csupán 
csak a család volna az, mely a javítás 
eszközeivel rendelkezik. A midőn tehát 
valamennyi társadalmi tényező arról pa
naszkodik, hogy a fegyelmezettség általá
ban lazulásnak indult, lehetetlen azon 
állapotért az iskolai nevelést, oktatást is 
felelőssé nem tennünk.

Az iskola éppúgy felelős a rábízott 
nemzedékekért, mint orvosaink a bölcs 
kezelésük alá helyezett betegekért. Igaz, 
hogy felelősségük kötelékei alól igen köny- 
nyen kibontakozhatnak; de az eljárásai
kat kísérő ítélet sokszor — hogy úgy

» M  T Á R C Z  A .

E gykor és most.
Múltam fényes volt, utaimru 
Rúzséit hintett u sors kegyéből.
. I Ináwlban éltem, s a kép im ma 
Rltant a jelen zord telétől.
Szerettem, s viszont szerettettem,
J)e szerte foszlott lelkem álma.
Király voltam, koldussá lettem,
Keblemben nnyy pusztulás áll ma.

Elhagyott — látom — a szerenese,
Mely valósit ál egykor vágyam.
Kincs semmi, mi újból teremtse 
Dórban lei-ö büszke liíy-váram.
Rózsaiéról zörög körültem.
Dicső múltak drága emléke,
Azt súgja, minek úgy örültem,
Ú unnak most már vége! . . . vége! . . .

Tél van ! varja károg fölöttem, 
liorzalmus éltem haldoklása,
Hajdan csuk ábrándokul szőttem,
És most, sajt a való villáma.

A jövőben minő sors vár rám,
Kincs fölirva a mait emlékén.
A sors szerencsém messze szálban — 
Csak kaezag lelkem szenvedésén.

Ital íny Uj/it la.

Hulla bonczolas.
Irta : Gaál Lajos.

Kél darab gyalulallan deszkából öszerótt 
asztalon feküdt a holttest preparálva az orvos 
bonczkése alá, ki felgyürve inge ujját friss szi
varra gyújtott s közönynyel fogott megszokott 
munkájához.

Hagyjanak bemenni az urak! Nem en
gedem a gyermekemet elcsúfítani. Istenem ir
galmas istenem! zokogott a másik szobában 
szivrázó bangón az anya.

— Oda nem szabad menni! — szólltak 
vissza a rendőrök, kik a bíróság funktiójának 
assistálására voltak a halottas házhoz rendelve.

— Látni akarom. Engedjenek! Oh, fiam, 
egyetlen kis fiam!

— Nem lehet! — feleltek durván a rend
őrök s a vizsgáló biró intésére az ajtó elé 
álltak.

A szegény asszony egy székre roskadt s 
elesukló hangon siratta gyermekét.

mondjuk — még a levegőben is benne 
zizeg.

Ez a közvélemény napjainkban ne
künk paedagogusoknak egy cseppet sem 
hizeleg, sőt szembeszökő nyíltsággal sze
münkre veti. hogy nem tudunk nevelni. 
Tehát diagnózisunk rósz s a gyógyító 
szereket helytelenül alkalmazzuk.

Elismerjük, hogy a látszat ellenünk 
bizonyít. De ez csak látszat. Kísértsük 
meg a dolgot másoldalról tekinteni.

A tanítás még csak a mi gyermek
korunkban is egyszerű mesterség számba 
ment. A képzettségnek igen alacsony foka 
is elég volt hozzá. Csupán jó tüdőre és 
jó fenyitö eszközökre volt szükség. A ki 
hatalmasokat tudott kiáltani s sokoldalú volt 
a gyermekek testi büntetésében, az nagy 
sikerrel bekönyvnélkülöztetett minden 
tudnivalót. Még az olvasmányokat is 
könyv nélkül tudtuk, annyiszor olvastuk.

Minden szellemi képzésünk az em
lékező tehetségen nyugodott.

S akinél ez gyenge volt, vagy aki a 
magaviselet dolgában bármit is elvétett, 
azt a legszigorttbb büntetésektől semmi 
sem mentette meg.

A mi osztályunk mestergerendáján 
is kötetszámra állott a vessző.

És azokat ott bizony nem ette meg 
a szú. E mellett hány tenyér tartott na
ponkint egy vagy két „pogácsát" (forró 
követ)? Hány tanuló lőtt nyulat, szenve
dett kürmöst, plágát. Az iskolai élet fö-

A biró — aki ifjú ember volt még s fia
tal családapa — mcgindultan kezdett a kihall
gatáshoz :

-  Nono lelkem, legyen nyugodt. Térjen 
magához. Mondja el, hogyan történt a szeren
csétlenség? Mikor esett le kis fia a padlásról?

Én bent mostam a konyhában. Gyer
mekem kiosont. Csak a sikoltásra futottam utána. 
Már akkor ott feküdt a földön a létra mellett. 
Hiába csókolgattam, hiába szólitgattam: többé 
föl nem ébredt a lelkem. Óh, jaj nekem ? Fiam, 
édes egyetlen kis fiam?

Ezalatt az orvos társa segélyével elkészí
tette a csontlurészt és a szabályszerűen lemez
telenített koponya csontra helyezve azt, vigyázva 
fűrészelni kezdett. Megdermedve, de mégis kí
váncsian néztem az orvosok munkáját. Hol ve
szik ezek az emberek a bátorságot annyira 
prolanizálni a teremtés remekét, hogy fürészszel 
rontsanak neki, mint a favágók a kidőlt törzs
nek. S honnan merítik azt a bámulatos erőt, 
hogy tultegyék magukat minden emberi jajszón 
és hivatásukra irányítsák összes lelki energiá
jukat?

Félve és vágyva figyeltem reájuk. Végre 
analysálni fogom az emberi test minden pará
nyát. Megnézem jól minden izomrostját, meg
vizsgálom minden idegszálát, behatolok agyának
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képpen ;i nyers erőszakon, mondhatnánk 
a korlátlan zsarnoki önkényen nyugodott.

Képzeljük el csak. mily könnyű volt 
ekkor a tanító v. tanár helyzete.

Ma ezek a viszonyok is teljesen meg
változtak. Ma minden fegyverünk a ke
dély, szív és elme. Ma az oktatás a leg
szebb művészt t. Mai napság nem a titán 
képében jelenik meg a tanító v. tanár, a 
kitől félnek és rettegnek az iskola falai 
közötti lények, hanem u leendő szabad 
polgárok atyai képében, a ki csupa merő 
tapintat, élénkség, jóakarat és bölcsesség.
A czél nem az, hogy a tanuló félelem
ből, hanem hogy belső szükségérzetből 
legyen jó, igaz és minden megnyilatko
zásában lehetőleg szép magaviseletü.

Ezt a művészi eljárást már a köz
felfogás is megköveteli s aki ellenkezőleg, 
t. i. a régi módszer szerint jár el, az 
minden felügyeleti tényezőt magára ha
ragít. Sőt maguk a szülök is azonnal fel- 
zudulnak, mihelyt tanuló gyermeküket 
drasztikusan fegyelmezi az iskola.

Holott ha önmagukat is megbírálnák, 
bizonyára rájönnének, hogy ennek a meg- 
tinomodott felfogásnak, magasfoku igé
nyeknek ők sem tesznek mindenben ele
get. Nem művészek még gyermekeik ne
velésében ők sem. Legtöbbször helytele
nebből járnak el, mintha zsarnokikig 
fegyelmeznének. Lágyak, erélytelenek és 
nincs következetesség követelményeikben 
és maguktartásában. Nem gyönyédek, ha
nem gyengék. Hogy ellenőrizzék gyerme
keiket. abhoz részint kényelmesek, részint 
nem elég éberek. Minden felelőséget sze
retnek átruházni az iskolára, melyet 
szólni, szapulni rendkívül szeretnek, de 
támogatás iránt közömbösséget tanúsí
tanak.

íme kibontakozik előttünk az iskolai 
élet uj képe. Tény az, hogy ez uj kép i 
megalkotásához mű vészkezek kellenek. 
Általában véve azokkal azonban mi meg 
nem bírunk. Mesterképzöink sincsenek 
még eme uj szellem magas igényei sze
rint teljesen átalakulva; a családi, egy
házi, társadalmi és közigazgatási viszo
nyoknak is sokat kell még fejlődniük, 
hogy összhang, intelligentia környezze 
az ifjút s az iskolai élet művészi neve
lésoktatássá fejlődhessék.

minden kis hézagába. Végre ! Itt van a remegve 
várt pillanat; önmagam, közvetlenül látom majd 
a rejtelmes élet titkos műhelyét s fölkutatom ha 
van: a lélek székhelyét . . .

Az anya rémes jajgatása behallatszolt. De 
azért a koponya ketté lurészeltctett. Az egyik 
orvos odább lökte a lefiirészelt részt, a másik 
körmeivel kivájta a még párolgó agyvelöt s te
nyerére véve azt, müértöen vizsgálgatta . . . 
Olt álltam én is. Kimeredt szemekkel néztem 
a számtalan kanyarulata vérrel befutott hig „ál
lományt" (a gyermek agyvérzésben mull ki.) 
Az orvos útmutatása mellett egyenként vettem 
vizsgálat alá az agyból eredő sejtekkel telt 
szürkés góczpontokbó! kiágazó idegszál lakat, a 
melyek a zsigereket érző, mozgató, elkülönítő 
ágakkal látják el.

Láttam górcsövön a nervus ulfactoriust, 
megszemléltem a nervus opticust. kémleltem a 
nrrrus triyeminust és aztán a többit is egytöl- 
egyig. Majd bele néztem az agy fölinetszett 
gyomroesaiha, láttam midőn a kés a Mourolik-ba 
behatolt. Együtt vizsgáltain az orvossal a nac- 
lens minlutiist. Hevártam, inig a test minden 
részét fölbasogatta, elvagdosta, alkatelemeire 
bontotta. Olt voltam a szivkamarák megnyitá
sánál, a tüdő. a máj, a vese és gyomor meg
vizsgálásánál. Elfojtott lélekzettel vártam, les
em. majdt dobogó szívvel kerestem egy parányi

m u r a szo m b a t  és  v id é k e . __

Napjainkban tanulóink erkölcsi es 
jellemképzésével oly helyzetben vagyunk, 
mint az az orvos, a kinek betegét olyan 
állapotok környezik, a melyek az o sze
reinek jótékony hatását tönkreteszik. Ha 
ö mindig olt lehetne betegével, ha leg
alább pontosan követnék utasításait, ha 
magához vehetné vagy kórházában saját 
hatása alá helyezhetné a beteget, az eset- 
ben <i hetet* kéíf'jjon kívül fokoz3.tos3.ii 
javulna s nemsokára öröme telnék övéi
nek az ö jó egészségében.

Éppen így vagyunk mi tanítók, ta
nárok is tanítványainkkal.

Elösmerjük azonban, hogy mi sem 
vagyunk még valamennyien művészek, a 
minket támogató viszonyok száma pedig 
éppen ellentéte azoknak, a melyek czél- 
jaink ellen dolgoznak. A mondabeli Zizi- 
fusznak a helyzete semmivel sem kíno
sabb a mienknél. Kivált ha ielkiösmeretünk 
szavát nem tudjuk elhallgattatni s a ne
mes küzdelemhez van bennünk elég erély.

Igen sok szüle kényelem szeretete 
miatt nem szoktathatjuk osztályainkat a 
szigorú pontossághoz, nem szoktathatjuk 
a rendhez és munkaszeretethez. A késő 
járás, rongyos ruha, mocskos kéz és láb, 
össxe-vissza tépett és firkált kézikönyvek 
nem tartoznak a kivételek közé. Hát még 
a szája és illemérzéke mily mosdatlan és 
fejletlen sok tanítványunknak! Mily sok 
a hanyag és mily sok közöttük a föl sem 
vevő, olykor a hiú és zsarnok.

Ezelőtt valamennyi polgárcsalád egy
szerű köre kellemes, barátságos otthon 
volt, a hol épségben élt a szemérem, 
őszintén mosolygott a bizalom, megedzö- 
dött a tisztelet tudás s mintegy örökké 
fénylett a fegyelem.

Nem utolsó érdeme a ezéhrendszer- 
nek, valamint az egyházi életnek is, hogy 

I a jól fegyelmezettségnek eme kívánatos 
szellemét a tanonezok és segédek körébe 
éppúgy be tudta vinni, mint az isten- 
tisztelet egyes helyzeteibe. De ki látja ma 
jótékony nyomait eme szellemnek, eme 
szigorú szoktatásnak? Hazánkban min
denütt balul valósították meg a -szabad
ságot". Majdnem mindenki azt hiszi, hogy 
ö annyira szabad, miszerint neki senki 
sem parancsol. S eme téves felfogás kö
vetkeztében zsarnokká lön rajtunk min-
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den emberi gyarlóság. Avagy ki nem látja 
uralkodni az illem, szemérem és szerény
telenséget?

A pöffeszkedö léhaságot, üresfej ősé
gét, undok kapzsiságot, a gyors meggaz
dagodás fajtalan szörnyeit? És talán nei.i 
is kell fáradsággal kutatnunk oly családi 
otthonok után, melyekben nincsenek meg 
többé a régi erények; hanem igenis ott
hon élnek a ferde czivilizáczió szörny - 
szülöttei.

Ha most már olyféle szellemtarkaság 
verődik össze valamelyik iskolában, ugyan
csak müveit legyen az a tanító vagy ta
nár, a ki ezeket a rendelkezésére álló 
eszközökkel féken tartsa és kívánt irány
ban vezérelje. íme ez a mai iskolai ne
velésoktatásnak a feladata. Ki kell beszél
nünk a növendékből minden rosszat és 
rutát s b e le b e s z é ln ü n k  m in d e n  igazat, szé
pet és j ó t .

Ezért mondhatjuk, hogy napjainkban 
a tanítás a legnagyobb és legszebb mű
vészet s ezért volna helyén minduntalan 
az után tudakozódniok az illetőknek: hát 
ön avagy kegyed hogy nevel?. . . ő.

Nyilvános köszönet.
A muraszombati jótékony kér. nöegylet f. 

ó. aug, 8-án tartott nyári mulatságára a kővet
kező adományok folytak b e :

Süteményt, tortát stb. adtak: Gróf Sza- 
páry Gézáné ö nagyméltósága, Gáspár Ferencz 
pléb., Kovács Istvánné, Takácsné Kantinermaycr 
irma, Fiiszár Józsefné, Kercsmár Péterné, Lá
zár Jánosné, Kübár Anna, dr. Khál Elekné, 
Bácz Jánosné, Meixner Mátyásné, Kolossá 
Mártha, Marich A el la, Bittermann Lujza. Sker- 
lák Józsefné, Pintér Miklósné, Pintér Gézáné. 
Rózsa Istvánné, S. Fehér Ilona, Olajos San - 
donié, Venis Xucza. Tóth Miklósné, Prugberger 
Vinczéné, Gumilár Mihályné, Faschinger Gyö- 
zöné, Most Rezsőné, Antauer Józsefné, Bölcs 
Béláné, Yüjetz Józsefné, Czvetics N.. Sokál 
Emília, Huber Ferenczné Murafüzes, Polák Jó
zsefné, Hets Paula, Kirehmayer Józsa. Heuber- 
ger Simonné, Sinkovich Elekné. Adamits J., 
Pollák Pongráczné, Schweinhammer Jánosné, 
Hunvady Sándorné úrnők.

Bort: Gróf Szapáry Gézáné ő nagyméltó
sága, Vogler Györgyné Vas-Hidegkut. özv. Hor
váth Györgyné, Porges Adolfné, Pollák Pon
gráczné, Sömen Jánosné, Bohrai Jánosné, Sza- 
konyi Jenöné. Keresztury Kálmánná úrnők.

Gróf Szapáry Gézáné ö nagyméltósága 12 
üveg pezsgőt, valamint nagymennyiségű theát. 
rumot, ezukrot, az összes szükségelt kávét é- 
tejszint.

Neumann Adolfné úrnő theát, rumot és

helyet: a léi k lakást. Kutattam egy kicsi hézagot, 
amelynek üressége az elszállt lélekre engedett 
volna következtetni. Sem volt sehol.

A szétroncsolt hulla érzéktelen, hideg 
a n y a g  maradt, anyag és semmi más. És feküdt 
volna bár ott helyette a világ legnagyobb tudósa: 
annak a hullája is csak ilyen anyag lelt volna, 
egy kissé dusabb tartalmú agygyal, több állo
mánynyal, ez a diff'erentia.

Irigylendő az ember magasztos hitében, 
hogy van lelke, ami nincs az állatnak s ami a 
porhüvely elenyészte után erényeiért örök életet 
nyer, nagy Imiiéiért örök kárhozattal sujtatik.

Szép az ember inig él, inig ép förtel
mes, ha holta illán mint cudarért felbonczolják.

Miért nem mutathat a tudomány is egy 
parányi támpontot a bit alkotta eszmék cliao- 
sában. a hol a kételkedő megnyugvást, vigaszt, 
reményt találhatna? Miért kell visszariadnunk 
a bit ideáljainak parányokra osztásától, nehogy 
megborzadva forduljunk el attól a cadavertöl. 
amit a valóság mutatna ?

Az orvos szánakozó mosolylyal tekintett 
rám. Majd mintha kitalálta volna gondolatomat 
jóakaratukig igy szólt:

Lám ! mily sok rosszat lesznek a büszke 
emberek egymásnak inig élnek. Szeretnék min
denkit egy pár hulla bonczoláshoz elküldeni, 
hadd látná meg, mint válik rommá a legszebb

élet, mint lesz hitvány izom és csonttömeggé ■ 
legremekebb alkotás.

Ha a büszke szép ember felgondolná mi 
sors vár reá, talán nem lenne oly gőgös s nem 
ítélne oly könnyen másokról.

— De hát hacsak ez a végiélek és túl
világ. méltó jutalom és megérdemelt bűn te - 
nélkül, mi nemesebb rendeltetése van az em
beri életnek ?

Az orvos leverte szivarjáról a hamut e 
igy felelt:

— Mindenekelőtt distiny váljunk. Ez a szó 
„nemes" igen helytelen kifejezés, az emberi 
hiúság tetszeleg azzal önmagának. Sem nemes, 
sem nem nemes czélja nincs az életnek. A tér 
mészet nem tarthatta a magunkfajta epigono- 
kat érdemesnek arra, hogy nemes, vagy hogy 
valaminö czélt is tűzzön ki a kedvükért. Talá
lóan jegyzi meg erre az eszmék híres bonczo- 
lója Biichner, midőn igy ir:

„Abból mi előbb mag volt, fü lesz, azután 
kalász, majd kenyér, tápnedv, vér, állati mag. 
ébreny, ember, hulla; azután ismét föld, kő vagy 
más test és igy tovább . . . "

Ha úgy tetszik nevezzük ezt „rendeltetés
nek". Látja nekem ez a bibliám, a hitem, a 
vallásom . . . Szegényes az igaz, sem angya
lokkal, sem festett bálváuyokkal nem reudelke -
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ezukrot: rumot adtak még: S. Fehér Ilona 
Hirschl Ignáczné és Fürst Ödön.

Kávéba való kalácsokat, kenyeret: Gáspár 
Ferencz pléh.. Agustich Fongráczné. Gumilár 
Miliályné, Takácsné Kammcrmayer Irma, Síe

li Ignáczné, Lejkó Ferenczné, Faftlik Károlyné, 
iitér Gézáné, hívjak A utal né. Schweinhammer 

Janosné, Pintér Miklósné úrnők.
Virágcsokrocskákat: Özv. Horváth György- 

nc. Pintér Ilka és Vilma urhölgyek.
Dinnyét, ribizkét: Agustich Pongráczné; 

ringlót: Pintér Gézáné.
Fagylaltot: Gróf Szapáry Gézáné ö nagy- 

Micllósága. Török Kinőné úrnő jeges kávét és 
Imiinaj aspikot. Olaszy Terka urhölgy töpörtöt, 
pogácsát. Keitncr .lózsefné urnö és Metzker 
Mátyás felvágottat. Dr. Gzipóth Zoltánnó urnö 
sajt. szalámi és zsemlye.

Szalámit: Kocsvára Istvánné, dr. Khál 
Klekné.

Sajtot: Gróf Szapáry Gézáné ö nagymél
tósága, Metzker Mátyás.

Pollák Zsigmond Vas-llidcgkul dohányra 
1 Irtot.

Ételekre: Kiihár Jánosné 1 forint 50 krt. 
Mathiasz Miliályné 50 krt. Koncsár Mihály né 1 
Irtot. Kolmann Alajosné 50 krt.

Gzigaretták: Sinkovich Kálmán 100 drbot, 
Kiss Klemér 100 drb, Pollák Pongrácz l(Xt drb. 
Gróf Batthyány Zsigmond ö méltósága 5 irtot, 
gróf Szapáry Gézáné ö nagyméltósága a lövölde 
részére egy gyöngyökkel kirakott arany mellűit 
a legjobb lövőnek, gróf Szapáry Pál ö méltó
sága az összes töltényeket. N. N. egy tintatar
tót mint nyereménytárgyat a lövölde részére.

Köszönet még: a zene-egyletnek a zongora 
s egyéb, tűzoltó- s gazdasági egyleteknek deszka, 
batthyányfalvi uradalomnak színházi díszletek, 
a muraszombati uradalomnak fa. fuvar, Hoger 
István kertésznek csokor, az ipariskolának lám
pák használatáért és adományáért.

Feliillizettek: Gr. Szapáry Géza 9 Irt 50 krt.
Gróf Batthyány Georgina, gróf Sanet Ju

lién Clemens, gróf Szapáry Pál egyenkint 4 Irt 
50 krt.

Szlepecz János 3 frtot.
Oláh Illés, Pintér Géza. Reichard Kde 

Hegede 2—2 frtot.
Ifj. Hartner Károly. Postl János egyenkint 

1 Irt 50 krt.
Gróf Fünfkirchen Kegede. Hildebrandt 

Hadéin, Horváth József Bagonya, Horváth Pál. 
Ilunyadv Nándor Köhida, Keresztury Krnesztin 
és Teréz Barkócz, Kleinrath József. Kiihár Ist
ván Mezövár, Kozma Anna, Mintsek Gáspár, 
Most Kezsö, Péterka Ferencz, Pitz János Jege- 
nyés, özv. Szabó Kálmánné. Payer Lenke 1 1
forintot.

Török Kálmán 70 krt.
Akleitner Hegede, Antauer József, Bankó 

Viktor Tölgyes, Benkó József, Berke Győző, 
Gsaplovits Ferencz Battyánd, dr. Gzipott Zol
tánná, Gzipóth Miklós, Kkhardt Hegede, Faschin- 
ger (íyözö. Fehér S., Fingerhut János. Friskics 
Iván ilj., Friskics Iván, Fürst Albert, lleiszig 
Ferencz, Horváth Béláné, Horváth Lajos Baty- 
tyánd. Hoyer István, Keresztury Kálmán, Kir- 
bich Ferencz, Knaute Hezsö Szombathely, Kii
hár Alajos, ifj. Kiihár István, Láng I., Lejkó 
Ferencz, Mathis M., Metzker Mátyás, Morgen- 
stern Hezsöné, Most Hudolf, Miihr Józsel He
gede, Nagy Gyula Bellatincz, Neményi Béla 
Csendlak, Neumann Hóhért, Neumann Vilmos. 
Péntek 1. Hegede, Pozel Imre, Halfel János

zik, de legalább nem tanít meg senkit a más 
vallásuakat gyűlölni.

Kié a teremtés érdeme?
Arra is megfelelt már Bnnneister e két 

szóval:
„(ímmitio átjutiv(na.u (ünnemzödés.)
I)e az emberi agy munkája mégis csak 

isteni hivatásról tesz tanúbizonyságot?
_  Nevetséges! Olvassa el ön Bori illan 

tanárt s meglógja találni a választ hogy:
„Az agy munkája épen úgy megy végbe, 

mint az izmoké; csak hogy az izmok szénenyt 
égetnek el. az agy pedig a gondolatok létreho
zásánál ként és villanyt! . . ."

Ön például sok ként és villanyt szeret el
égelni. Hosszul teszi, ugv sincs belőle semmi 
haszna! . • .

Összevarta a hullát és fütyörészve távozni 
készült.

A munka be volt fejezve.
Fejem zúgott s úgy éreztem, hogy valami 

ér elpattant szivemben. A sivár és utálatos ki
ábrándulás érzése volt ez.

Az üsszeférezelt hulla rám bámult üveges 
szemeivel s mintha vértolen ajkai gúnyosan azt 
kiáltották volna felém:

— Cudacer, semmi más cadaver, ca- 
daver! . . .

V izlendva, Hatkol Tivadar, Rózsa István, Schil- 
ling Hegede, Schmiederer J.. Schmiederer K., 
Sebőnviserné, Simonits Antal Fiume, Skrabán 
Iván, Szlepecz Ferencz Hegede, Tóth József 
Batthyánfalva. Uitz Mihály, Vida Józsefné, Vil
máim József, Vogler György, Vogler Károly 
Vas-Hidegkut, Vratarics Iván, Wegschaider I., 
\\ egsehaider K: Hegede, Zsigmond Vinczéné, 
Zvér Mátyás Szt-Benedek 50—50 krt.

Halász Ferencz Nemesd, Újházi Miksa 
3 0 -3 0  krt.

Krajczár F. Ferenczlalva, Malacsics Jó
zsef, Tóth Miklósné 25—25 krt.

Csepel Kálmán, Gzipóth Miklós Márton- 
hely. Gzipott Rezső Battyánd, lleiszigné, Heu- 
berger Simon. Hirschl Lipót, Khon Samu, Ko
lossá József, Komlósyné. Marich. Neumann 
Adolf, Pavlinyek, Söinen János 20—20 krt.

Bittermann T., Kühár Károly hobronak 
15—15 krt.

Gsenár János, Hirschl K., Siftár Lajos, 
Tiborcz Károly. Zsibrik István Vasiak 10—10 krt.

A bevétel összesen belépti dijakban 293 
frt 50 kr., felülfizetés 83 frt 45 kr., elárusitás- 
lásból s egyebekből 435 frt öli kr., összesen 
812 frt Öl kr., kiadás 392 frt 32 kr. Marad 
tiszta jövedelem 420 frt 29 kr.

Szives közreműködésükkel a mulatság si
kerét biztosították:

A vegyes Karban: S. Fehér Ilona, Ta
kácsné Kamermayer Irma, Fehér Mariska, Pin
tér Jolán, Olaszy Terka, Gerencsér Róza, Most 
Tóni, Leitner Lukréczia, Rózsa Ktelka urhöl
gyek, Takács H. István, Hatkol Tivadar, Csiszár 
János, lleiszig Ferencz. Koltay Pál és Hartmann 
K. urak ének, Márton L. ur zongora.

A duettben: Szabó Kálmánné urnö, Payer 
Lenke urhölgy ének, Pintér Ilonka és Vilma 
urhölgyek zongorakiséret.

Á <|uartcltben: Takács H. István, Hatkol 
Tivadar, Szlepecz János, Metzker Mátyás. Csi
szár János urak ének és gróf Szapáry Pál ö 
méltósága czimbalomkiséret s utána czűnbalom- 
szólók.

S. Fehér Ilona unió couplé.
lleiszig Ferencz ur hallet.
Pintér Miklós ur kigyóember.
Tóth Miklósné, S. Fehér Ilona úrnők, Ta

kács H. István. Metzker M.. lleiszig Ferencz 
„Jammó“ Payer Lenke zongorakiséret.

Virágot, étkezöjegyoket és levelezőlapokat 
árusítottak: Czövek Istvánné, Wénis Nucza. 
Pintér Jolán, Pintér Ilka és Vilma, Péczely 
Aranka urhölgyek.

A sátrakban a választmánynak az árusí
tásnál segédkeztek: Lutter Pálné, Most Hezsö
né. S. Fehér Ilona. Takáclmé Kamermayer 
Irma, Fehér Mariska, Pintér Jolán. Margit és 
Erzsi, Pintér Ilonka és Vilma. Most Tóni urhöl
gyek. — Dr. Czipott Zoltán, Takács R. István, 
Metzker Mátyás. Meixner Mátyás, dr. Khál Klek. 
Hatkol Tivadar stb. a rendezésért.

Tánczrendezésben: Ognitseh Viktor, Csi
szár János, Hartmann Béla, lleiszig Ferencz, 
Horváth Géza, Horváth Pál, Most Lajos, Most 
Hudolf, Pintér Miklós, Hatkol Tivadar, Skrilecz 
Mihály, Sünien Lajos, Takács László. Vratarics 
Iván.

Mind az adakozók, mind a közreműködők 
fogadják nemes áldozatkészségük, buzgó fára
dozásaik s e fényes siker előmozdításáért a 
„Jótékony kér. nöegylet“ leghálásabb köszö
netét. A választmány.

Helyi és vidéki hírek.
— A ugusztus 18-án a róm. katli. plé

bánia templomban a király ö felsége születés
napja emlékére isteni tisztelet volt, melyen a 
hatóságok is megjelentek.

— Szent Is tv án -k irá ly  nap já t mint 
a magyar állam nemzeti ünnepét az idén is 
fényesen megünnepelte városunk. A házak lo
bogó díszben úsztak, reggeli 8 órukor ünnepi 
mise volt magyar hitszónoklattal a róm. katli. 
templomban, melyen a hatóságok tagjain kívül 
az egész járásból összpontosított tűzoltóság is 
megjelent gróf Szapáry Pál vezetése alatt. Is
teni tisztelet után tűzoltó-gyakorlat volt, melyen 
2 - 2  arany volt kitűzve azon 2 tűzoltó-csapat 
részére, a melyek legelőször jelentek meg a 
jelképezett vészhelyen. Kste a tanuló-ifjuság 
táncz-estélye volt a Koronában, mely ünnepé
lyekről lapunk jövő számában még bővebben 
fogunk referálni.

Szem élyi h írek . Pollák Pongrátz fő
szolgabíró Ö heti szabadságát megkezdte. — 
Malyusz Kgyed járásbirósági albiró szintén sza
badságra ment.

P o llák  E d é t, föszolgabiránknak szép- 
tehetségű tiát, a bécsújhelyi katonai akadémia

volt növendékét e hó 18-án hadnagygyá nevezte 
ki Ö Felsége. Gratulálunk!

— Eljegyzés. Frisch Konrád sütőmester 
eljegyezte Ficzkó Miklós vashidegkuti r. katli. 
tanító bájos és szeretetreméltó leányát Karo
linát.

— ü j tüzoltóegylet. Vashidegkuton aug. 
8-án tüzoltóegylet alakult. Elnök: Vogler 
György, alelnök : Benkó György, titkár: Szolner 
József, pénztáros: Ficzkó Miklós, egyl. orvos: 
dr. Czipótt Zoltán s dr. Geiger Vilmos, főpa
rancsnok : Benko Ferencz, alparancsnok: Vog
ler Károly, szertárnok: Bácz Ferencz, fecskendő 
parancsnok: Vucsina Ferencz, mászóparancsnok: 
Kocsár József, mentőparancsnok: Fenusz József, 
térparancsnok, Sohár József, csövezetö: Szmo- 
dis Mihály lelt. Az első lépés megtörtént, most 
már csak kitartást kívánunk a további munká
hoz. Már rég vártuk, hogy a derék hidegkútiak 
e téren is megteszik ami erejükben áll s vára
kozásunk nem volt hiába. De a jövőbe vetett 
legjobb reményekkel fogadják e kis testületet, 
mert élükön Vogler György áll, ki nem fogja 
megengedni, hogy ezen fiatal egylet fel ne vi
rágozok !

A h idegkúti p o s tá t átvette Wolf 
Fáni k. a. Nezsiderröl.

T ak arék p én ztá r hely iségváltoz
ta tása . A „Délvasmegyei takarékpénztár rész
vénytársaság'' Muraszombatban, hivatalos he
lyiségét f. évi aug. 15-én Fasehinger Győző 
Fö-utczában levő Öl. sz. alatti házába he
lyezte át.

F igyelm eztetés. Folyó hó 28-ikán 
lesz Csendlakon a muraszombati gazdasági fiók
egylet által rendezett szarvasmarha-, sertés- és 
baromtidijazás. mely az előzetes jelentések sze
rint nagyon jól fog sikerülni. Ugyanakkor az 
egyesület tagjai közt egy fajborjtit s 2 fajma- 
laczot sorsol ki.

Öngyilkosság. Seregházán Szvetanics 
József földmives ember felakasztotta magát. 
Tettének oka eddig ismeretlen.

— M intagazdaságok. A földmivelésiigyi 
miniszter a folyó évben busz vármegye területén 
paraszt mintagazdaságokat szándékozik létesíteni, 
mi végből az illető vármegyék gazdasági egye
sületeihez terjedelmes leiratot intézett, melyben 
az egyesületeket terve megvalósításánál való 
közreműködésre szólítja föl. Egy ilyen elkelne 
nálunk is.

Uj D rávah id . A Muraközből Yarasdra 
vezető régi faludat lerombolják s az állam költ
ségén uj, vasszerkezetű Ind épül majd helyébe. 
Addig is, inig az uj hidat, melynek egy év le
forgása alatt kell elkészülnie, átadhatják a for
galomrak, egy kisebb gyalog átjárót terveznek, 
a kocsikat és szekereket pedig tutajok segítsé
gével fogják egyik partról a másikra szállítani.

K érelem . A muraszombati gazd. liók 
egylet tagjait felkérjük, hogy hátralékos s lölyó 
évi tagdíjaikat még e hó folyamán a pénztár
nál lefizessék. — Egyúttal tudatjuk, hogy a 
gyümölcsmalom s sajtó az idén is a tagok ren
delkezésére áll. A használati dij óránkint 10 kr.

.1 v á la szm á n y .
— A szom bathely i önk. tüzo ltóegy

le t múlt vasárnap ünnepelte 25 éves jubileumát. 
Az ünnepélyen járásunkból Meixner Mátyás 
muraszombati és Keresztury Kálmán márton- 
hegyi tűzoltó főparancsnokok és tűzrendészed 
felügyelők vettek részt.

M. k ir. szabadalm azo tt osztály
sorsjegyek kaphatók Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szent-Gotthárdon.

A kassai m, k ir. gazdasági ta n 
in téze t épülőfélben levő uj konviktusa. f. évi 
október hó 1-én nyílik meg. A tanári testület
nek egy régi óhaja teljesült akkor, amidőn dr. 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter min
denre kiterjedő gondoskodása folytán lehetsé
gessé vált a konviktusnak, mely a legmodernebb 
igényeknek is megfelel, felépítése. E különálló, 
tisztán a jelzett czélt szolgáló épület, az inté
zeti gazdaság közvetlen közelében, az intézet 
szép parkjában van elhelyezve s 48 bentlakó 
hallgató részére berendezve. Szép, nagy és vi
lágos szobáiban két-két hallgató nyer elhelye
zést. Pompás étterme és olvasó terme van, a 
hol az összes szaklapokon kívül szépirodalmi 
és napilapok állanak a hallgatóság rendelke
zésére, sőt zongoráról s egyéb szórakoztató 
dolgokról is gondoskodva lesz. hogy ezáltal is 
kávéházaktól stb. az ifjúság elvonassék. Az egész 
épület villanyvilágítással és vízvezetékkel, úgy 
tehát fürdőszobákkal is lesz ellátva s a felügye
lettel megbizott gondnok is az épületben fog 
lakni, s igy módjában van az igazgatóságnak 
biztosítani a szülőket arról, hogy az ifjúság oly 
gondos és szigorú felügyeletben részesül, a 
minőben kosztadó családoknál csak a legritkább 
esetben részesülhet. Daczára ez előnyöknek az 
ellátásért fizetendő összeg oly csekély, a minő 
internátusokban is ritkán szokott lenni. Teljes
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ellátás, mosás, világítással és fűtéssel együtt 
évente 240 frt. 1. évesek, 220 Irt II. és III. 
évesek részére. Első évesek részére a konvik- 
tuslian való lakás kötelező.

H ázassági sze rződés  a  X V II. szá
zad  e le jén . Mint ezt a példa is mutatja, nagy 
gonddal szokták volt az ilyesmit megfogalmazni.
Az említett okmány eredetije e z : ..............Én
Nemes, Vass Vármegyében lakozó, Csekefán 
levő Farkas Ádánmak fia Farkas Mártony, adom 
tudtára mindeneinek I iket illet, hogy én eljed- 
zettem magamnak jövendőbeli házos társul a 
Kégyárszeghbe lakozó Dómján Mihály uram le
ányát Pannát, még penig az Ur Istennek ren
deléséből a katholikus törvény szerint. Ennek 
okáért én, fölül megirt Farkas Mártony és mel
lettem levő leánykérök, úgymint Sohár Ferencz 
és Hajdú Mátyás bizonyítjuk, hogy Dómján Panna 
nevezetű mátkámnak a személyemre néző jus
somból, minden ingó és ingatlan javaimból, 
hagyva biztosítottam és móringoltam 60 forint 
vagyis hatvan ezüst forintokat, kiről adom ezen 
levelemet és mivel Írást nem tudván, a kezünk 
kereszt vonzásával is megerősítjük. Jelen lévén 
Áldomás és kézfogáskor ezek a nemes személ
lek, úgymint itt következendenek: Gödör Ist
ván t . Dómján György +, Sohár Ferencz ■»•, 
Hajdú Mátyás f ,  a vőlegény uram Farkas Már
tony. Gorám me Stephane Győré juratus pago- 
rum Szt.-György v. gyiense mpr."

A hazából és a nagyvilágból,
C anovas spanyol miniszterelnök gyilko

sát Angiolitót a spanyol hadi törvényszék halálra 
ítélte.

A u sz tr ia —M agyarország  és Bulgá- 
ria között diplomacziai súrlódás merült fel 
Stoilov bolgár miniszterelnök nyilatkozatai miatt, 
minek folytán diplomacziai képviselőnk Gall 
báró elhagyta Sophiát és bizonytalan időre 
szabadságra ment.

X m . L eó p á p a  veszélyesen megbete
gedett.

P á rb a j k irá ly i h e rczeg ek  közö tt.
A turini gróf, az olasz király unokaöcscse pár
bajt vívott orleansi Henrik herczeggel az olasz 
tisztikar megsértése miatt. A párbajban az or
leansi herczeg súlyos, a turini gróf csak köny- 
nyü sebeket kapott.

A  ó jszaksark i lég u tazó  Andree expe
díciójáról meghozta az első hirt egy porta
galamb. Az üzenet szerint a léghajósok kedvező 
széllel haladnak előre a czél felé.

Irodalom és művészet.
*** A S zalay-B aróti ..Magyar Nemzet 

történetéből“ (Wodianer F. és Fiai) Eainpel Hó
hért udvari könyvkereskedésének kiadóhivatala 
Budapesten) most vettük annak 86-ik füzetét, 
mely a negyedik kötet 3-ik füzetét képezi. Az 
e füzetben tárgyalt korszak signaliirája röviden 
ezt 1. József halála s III. Károly trónralépte; 
a szatmári béke megerősítése s II. Hákóczy 
Ferencz elbujdosása. A török végkép kipusztul 
hazánkból, mely újjáalakításában bár lassan, de 
láthatólag előrehalad. Jelen füzet is bővelkedik 
érdekes képdiszszel. Külön mümelléklete a pé- 
terváradi csata Huchtenhurg rajza után. A szö
veg közé nyomott illusztrácziók a következők: 
Eleonóra császárné és III. Károly megerősítik 
a szatmári békét. I. József halála. A grosboisi 
kolostor romjai. Fülöp orleansi herczeg. III. 
Achmed szultán. Hodosztó. A magyarok utczája 
és Hákóczy ebédlő palotája Hodosztóban. A 
galatai Szt. Benoit-templom egyik oltára, mely 
előtt Hákóczy fejedelem nyugszik. 111. Károly 
koronázására vert emlékérem. A péterváradi 
csata tervrajza. Temesvár ostroma (1716). Elő
fizetéseket ezen millenáris diszmüre elfogad úgy 
a fentnevezett kiadóhivatal (Budapest, Andrássy 
ut 21.), valamint minden könyvkereskedés.

V  A  „K önyves  K á lm án 4* irodalmi és 
könyvkereskedési r.-t. kiadásában megjelenő 
n 1 usárnajii Lapok " e heti száma oly díszes ki
állításban jelent meg, milyent még Magyaror
szágon, folyóiratban, typographia nem produkált. 
6 iv terjedelemben ismerteti József királyi her- 
ezeget és fenséges családját, jobbára oly eredeti 
felvételekben, melyek még eddig sehol meg nem 
jelentek, s a „Vasárnapi Lapok* kezdeménye
zése nélkül alig láttak volna napvilágot. Csak 
egy pár képet említünk itt föl abból a 100-on 
felül lévő reproduktióból, mely a folyóirat e 
számát disziti: a királyi herczegi ebédlőt, a mint 
a katonás sorban álló szolgaszemélyzet a fen
séges családot a terített asztalhoz várja, a disz
fogatok felvonulását; mert a kiadott parancs 
szerint ma kikocsizásra mennek a királyi her- 
czegék; Alcsuthot, a parkkal, a tóval, a mint 
a fenséges család rajta csolnakázik, az alcsulhi

! játékteret, a László-emlékct, a fiumei villát: I 
József királyi hcrczeget a czigányok közt, tűz- | 
oltóival, tüzoltó-egvcnruhában, nyugalmas kerti ■

István és neje Marics Mária végrehajtást szen
vedők elleni 130 frt tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a muraszombati kir. 
járásbíróság területén lévő Ottóháza községben 
fekvő az ottóházai 45. tjkvben felveti I. 1 11..

olvasásban fenséges nejével, a Hortobágyon; 
egész katonai pályáját bemutató képek között 
ott találjuk mint főtisztet, mint parancsnokot; 
3 csataképet, a mint az ütközeteket intézi sth. 
slb. A szöveget irodalmunk olyan hivatott kép
viselői írták a folyóiratba, mint Vértesi Arnold, 
id. Ábrányi Kornél, Salamon Ödön, Prém Jó
zsef, Hudnyánszky Gyula, Strausz Adolf, Dr. 
Pap Zoltán. Gyarmatin Zsigáné stb. mindannyian 
József királyi herczegröl Írván a legkülönbözőbb 
felfogásban: mint katonáról honvéd tisztikar 
egyik kiváló jelese ad hü és szakszerű képet a 
füzetben. E szám kiadására azon körülmény 
bírta rá a kiadó vállalatot, hogy József királyi 
a kolozsvári egyetemen diszdoktorrá aratták. 
De a ..Vasárnapi Lapok" e száma felhasználta 
az alkalmat arra is, hogy a népszerű magyar 
királyi herczeget minden oldalról bemutassa, s 
hü képet adjon a tevékeny királyi herczeg mű
ködéséről. A vállalat azt ígéri, hogy e számá
hoz hasonló színvonalon kívánja a „Vasárnapi 
Lapok**-at megtartani, a mit ha bevállt, bizo
nyára nem lög siker nélkül versenyezni a kül
földről beözönlő képes folyóiratokkal. A ki a 
„Vasárnapi Lapok" e számát megveszi, az bi
zonyára kellemes órákat fog vele eltölthetni.

Nyilttér.
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerkesztő.

S e ly e m  d a m asztok  ?45 Ki
kiig méterenkint valamint fekete fehér, színes H e n n e -  
b e rg -s e ly e m  4.r> kitől 14 frt G'» krig méterenkint sima. 
esikos. koe/.ká/.ntt, m intázott, damaszt stb. (mintegy 240 
külümhözö minőség, 2000 szili s  m intázatban stb.) a 
megrendelt áru  postabér- és vámmentesen a házhoz szál
lítva. m intákat postafordultával küld : H e n n e b e r g  G. 
(es. és kir. udvari szállítói s e ly e m g y á ra i  Z ü r ic h b e n . 
■Svájezba ezimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra ö 
kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrende
lések pontosan elintéztetnek. 17—36

Hirdetések
1875 897. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat,
A muraszombati kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Skalics 
Károly végrehajtatónak Bokán Istvánná, Bokán 
Juli végrehajtást szenvedő elleni 200 frt tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a muraszombati kir. járásbíróság területén 
lévő Völgyköz község határában fekvő a völgy
közi 43. tjkvben felvett *1* 57. hrsz. 23. házsz. 
birtokból Bokán Istvánná Bokán Juliannát illető 
3/6 részre 38 frt, az 56. hsz. birtokból azt il
lető 3/6 részre 11 Irt. az 59. hsz. birtokból azt 
illető 3/6 részre 20 frt, a 63. hsz. birtokból 
azt illető 3/6 részre 12 frt, a 81. tjkvben fel
vett * 45. hsz. birtokból azt illető 5/10 részre 
40 Irt, a 46. hsz. birtokból azt illető 5/10 
részre 120 frt, a 104. tjkvben felvett 58. hsz. 
birtokból azt illető 2/6 részre 9 frt, és a 106. 
tjkvben felvett r  54 hsz. birtokból azt illető 
2,6 részre 6 frt és az 55. hsz. birtokból azt 
illető 2/6 részre 72 írtban ezennel megálapi- 
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi a u 
g u sz tu s  lm 23-ik napján délelőtt 10 órakor 
Völgyköz küzségbirája házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10%-át vagyis 3 Irt 80 
kit, 1 frt 10 krt, 2 irtot, 1 frt 20 kit, 4 Irtot, 
12 lorint 90 krajezárt, 60 krajezárt, 7 forint 
20 krajezárt készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kell igazságügyminiszteri rendelet 8. S-ában ki
jelöli óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezeihez letenni, avagy az 1881. LX. t.-czikk 
170. $-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál, 1897-ik évi május hó 
a>-ik napján. S a á p y  j

kir. jbiró.

2159-897. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Vrecsies 
Andrásné Keréez Anna végrehajtatnak Kerécz

WELLISCH BÉLA, SZT.-UOTTHAKD.

15—19. sor, 22. házsz. birtokból Kerécz Istvánt 
és nejét Marics Máriát illető 15/30 részre 510 
frt, a 66. tjkvben felvett + 3/b hsz. birtokból 
azokat illető 1/6 részre 30 frt és a + 3/c hsz. 
birtokból azokat illető 1/6 részre az árverést 
35 forintban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1897. évi au g u sz tu s  hó 23-ik 
napján délelőtt 10 órakor Ottó házán a község 
biró házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10%-át, vagyis 51 forintot, 
3 forintot, 3 forint 50 krajezárt készpénzben, 
vagy az 1881. LX. törvény-czikk 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt át
szolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál. 1897. junius hó 23-án.

S aá ry  J.
kir. jbiró.

H irdetm ény.
A muraszombati gazdasági fiók-egyesület a 
vasmegyei gazdasági egyesülettel karöltve 
folyó 1897. évi augusztus hó 28-án 

CSENDLAKON 
d ijjazássa l e g y b ek ö tö tt 

sza rv asm arh a-, s e r té s -é s  barom fl- 
k iá llitá s t rendez.

Kiállíthatok és dijat nyernek a simen- 
thali és pinzgaui fajtához tartozó szarvas- 
marhák és pedig: tehenek borjúval vagy 
a nélkül, üszők és bikák. — Továbbá 
tisztavérü sertések és baromfiak avagy 
sikerült keresztezések. A kiállított egy
forma ivadékok közül előny adatik azok
nak, a melyek az egyesülettől vásárolt 
bikától származnak. Bármely dij azonban 
csak az esetben fog kiadatni, ha a díja
zandó állat tulajdonosa mint tag az egye
sület kötelékébe lép.

KITŰZÖTT DIJAK:
Nagyobb tenyésztőktől bemutatott állatokra I-sö  
díj : díszoklevél, I l- ik  d i j : elismerő oklevél.

Kisebb tenyésztők részére:
Tehenekért: Üszőkért:

1 évesek v. időseb.
Bikákért:

1 évesek v. döseb.
1. d ij 20  k o r. 1. d ij 20  k o r. 1. d ij 2 0  k o r.

2. „  15 „ 2. „ 15 „ 2. „ 15 „
3. „ 10 „ 3. „ 10 „ 3. „ 10 „
4. ., 5 „ 4. „ 5 „ 4 . „ 5 „

Sertésekért: Gyukok Indák s kacsákért :
1. d i j ------15 k o r . 1. d ij 10 k o r.
2. „ — 10 „  2. „ 5 „
3. „ ------5 „

A dijak odaítélésére hivatott bíráló
bizottság délelőtt 10 órakor kezdi meg 
működését, miért is felkérjük a kiállítókat, 
hogy a kiállítani szándékozott állatokat 
a díjazás napján legkésőbb d. e. 9 órára 
a kiállítás terére elövezessék.
A bírálat befejeztével az odaítélt dijajat „mind- 

jart“ a helyszínén ki lógják osztani.
K g p t tu l  tu d a tju k  a  in. t. gazda 

közönséggel, hogy  fiók-egy letünk  tag ja i 
k ö zö tt 1 t a j  b o r  j  u t  és 2 f a j  in a I a c z o  t 
sorso l k i, a  nyerő  az á lla to k a t o tt  a 
helyszínen  á tveheti.

Muraszombat, 1897. augusztus 1-én. 

T akács  R. Is tv á n ,
a muraszombati gazd. fiók-egylet titkára.

G ró f  B a tth y án y  Z sigm ond ,
a m uraszom bati gazd. Hók-egylet elnöke.
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