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A nemzeti nyelv.
Közli: i í e r i i t s  S á n d o r .

A nemzeti élet litere a nemzeti nyelv, 
mely épp úgy megkívánja az ápolást és 
nevelést, mint a gyermek. Az is él. fejlődik, 
virágzik; de hanyatlásnak is indulhat, sőt 
ki is halhat, ha nem ápolják.

Nagyon íontos dolog a nyelvre azon 
körülmény, hogy kik ápolják. Ha csak a 
köznép beszéli, úgy r.em fejlődhetik; kell, 
hogy fogalomkörét művelt egyének fejlesz- 
szék. Hálás érzéssel emelkedik e téren lel
künk a lehanyatlott idők során vissza a 
Pázmányok-, Vitézek-, Bakácsok-. Révayak-, 
Kazincziak-, Bugátok- és Széchenyiekhez, 
kik oly igazi honfiúi lánggal buzgólkodtak 
a nemzeti nyelv felvirágoztatásán.

Elődeink a mohácsi vészig nem sok 
gondot fordítottak a nemzeti nyelv műve
lésére; ekkor azonban a végromlástól való 
télelem erősbitette a nyelvhez való ragasz
kodást. A 17. században megint a latin 
nyelv kapott lábra, úgy annyira, hogy már 
az úri hölgyek is csak ezen a nyelven tár
salogtak; a 18. század közepén meg éppen 
végenyészet íenyogette nyelvünket, mert a 
belvillongások- és háborúkban kimerült a 
nemzet s idegen elemek kerekedtek felül; 
főuraink a német és franczia divatnak hó
doltak, a köznemesség pedig eliatinosodott.

II. Józsefet is ezen közöny indíthatta azon 
véleményre, hogy a magyar nyelv hivata
los használatra nem elég hajlékony s igy 
adhatta ki németesitő rendeletét. A nemzet 
azonban felismerte idejében a nyelvét fe
nyegető veszélyt és mulasztását igyekezett 
helyrepótolni. Felébredt a nemzeti szellem 
s a jelen század elején országszerte nagy 
buzgalommal fogtak hozzá nyelvünk műve
lése és terjesztéséhez. Ez utóbbi hazafias 
tevéki nységet tünteti fel az alábbi várme
gyei végzés is, melyet egész terjedelmében 
közölnünk most aktuális, mert a magyar
nyelvi bizottság, élén lángbuzgalmu alis
pánunkkal, éppen most utazza be várme
gyénk németajkú vidékeit, megvizsgálandó, 
hogy a magyar nyelv az iskolákban, haza
fias érzelmű tanítóinknak apostoli buzgól- 
kodásai folytán, mennyi tért hódított. Más
különben beszéljenek e lelkes sorok azon 
magasztos hazafiságról, mely Vasvármegye 
fenkölt vezetőit mindenkor áthatotta:

„ Vasvár megye Végzése.**
Az 1825-dik esztendei Április 10-én tar

tott közönséges gyűlés jegyzőkönyvének 
095. számú végzése következésében, járás
béli szolga bíró urak a magyar nyelvnek, a 
német, a' horvát, és Vandalus helyiségek
ben minő előmenetellel való gyakorlásáról 
az ő tudósításaikat beadván, azok fel-vétel

és azok következésében teendő rendelések 
iránt adandó javalat végett, Dienes Ferencz 
tábla biró urnák elől-ülése alatt, ezennel 
kinevezett, s Ajkay Pál tábla-, Gömbös Já
nos, Kocsóczy Ferencz, Békásy Imre. Szita 
János főszolgabíró, Szegedy Sándor jegyző, 
Szluha Márton, Sóhár József, al-szolga biró, 
és Bitnitz Lajos philosophiai, s magyar 
nyelvbeli professor urakból álló választ
mánynak kiadatnak, ezen válaszmánytól a 
tudósítás még ezen gyűlés alatt be váratván.

Többnyire pedig, minthogy Darázs La
jos alszoigszabiró urnák beadott tudósítás
ból Kugler János, Lődösi plébános urnák, 
a magyar nyelv oktatásában és gyarapí
tásában való különös szorgalma kitetszene, 
s ezen szorgalmát, a karok és rendek, va
lamint hogy örömmel és épülve értették, 

.úgy megelégedésüket e részben el nem tit
kolhatják, amit is, midőn ezennel nyilván 
kijelentenek, egyetemben Darázs Lajos al- 
szolgabiró urnák meghagyatik, hogy a ka
rok és rendeknek ezen megelégedésüket 
nevezett plébános urnák kifejezni el ne 
mulassza.

Ami pedig Sohár József alszolgabiró úr
nak azon jelentését, hogy a Tótságban a 
magyar nyelvre a gyermekek Patholikusok 
részéről való iskolákban mind eddig azért 
nem tanítanak, mivel plébános urak a többi

A „Műik és W
Az Unió emlékezete.

(M^jus SU-ikán, 1898.)

Magyarok, gyertek ünnepeljünk!
Szórjunk két kézzel áldást és virágot 
E napra, melyen ismét egybeforrt 
A „két országos nemzet," a magyar. 
Most ötven éve!
Tavasz-idő volt akkor is, de szebb;
Mert nemcsak a föld volt virágos,
Oh nemcsak a rózsafa ága,
— A hontí-szivek milliói is.
Tavasz-idő volt akkor is, de más.
Viselős volt a század 
Nagy, nagy napokkal,
Édes. borzongós sejtelemmel.
Lent hadi lobogók 
Próbálgatták már ifjú szárnyukat,
S a hadak utján odafent,
Megmozdult Csaba népe. —

. . . Ilyen időben volt a kézfogásunk. 
Nem kézfogás! Két fél csillag bolyongott 
Halaványuló fénynyel a magasban,
Ezek találtak együvé megint.
Hogy soha többé szét ne váljanak!
* • • Hl1 legyen áldott emlékük örökké,
Kik lobogó, ujjongó szívvel
Állottak ottan, e szent frigy kötésnél!
Hol van az a uemzet imádság,

Moly méltóképp' mondhatná el irántuk 
Az unokák hálás érzéseit V!
Hol van az a nemzet imádság,
Mely csak hozzád méltó lehetne, 
Hajnali pacsirtája,
Jövőbe érző vihar madara 
Az 1'iiiónak:
Petőfi!
Oh én „vitéz vezérem,
Dicső tábornokom."
A te halálod az Isten pecsété 
Az Unión.
Azért jöttél meghalni ugye-e hozzánk. 
Hogy a nagy Alföld rezgő délibábját 
Tűzd fel elomló koszorú gyanánt 
Az Unió menyasszony homlokára? ! 
Virágosabb a rét azóta 
A segesvári síkon;
S megnőttek itt a bérezek, völgyek, 
Mióta Erdély
A te nsgy szived pantheonja lett.

. . . .  Emlékezetük,
A haló poruk is 
Örökké legyen áldott!
Mert hamarosan eljö'ének 
A „nagyszerű napok".
A frigykötést- órjás tüzpróbaképpen. - 
Éjszákadás, földindulás követte.
Fél Európa dőlt az Unióra,
S megállta a tüzpróbát emberül ez!
A rádobott követ 
Menykővel tudta visszadobni.

S az eg)esült haza egére,
Szép hívogató szóra,
Mind visszajöttek, hazaszálltak 
A régen bolygó csillagok.
Letűnt dicsőségünk csillagai.
. . . .  Tudjátok-e,
Mi volt ez a hívogató szó?
„Pajta magyar,
Előre székely !! “
Hajh, sokszor fogják visszaverni még,
— Tudom én, tudom én, —
Az eljövendő századok,
A messze kéklő bérezek,
Azt a dicsőségben fogamzott 
Édes szálló igét:
Pajta magyar,
Előre székely!
S mindannyiszor majd felragyog 
Erdély begy koszorúja rá.
És gyönyörűség rezeg át 
A Duna-Tisza széles rónaságán . . .
8 az Uniót mindannyiszor megáldják!!

Szabolcska Mihály.

Gyermek-majális.
A „Muraszombat és Vidéke" eredeti tárez^ja.

A táncz a zenével és az énekléssel együtt az 
emberiség legrégibb szórakozása. Még nem fedez
ték fel talán a „nervus choreust", vagyis azt az 
ideget az agyvolőben, a mely az öröm érzetének 
nyilvánulásakor a terhet különböző rángatódzásokra
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között magukat azzal mentik, hegy o rész
ben ők a méitúságos megyebeli 1'üspök úr
tól még semmi utasítást nem vettek, 
illeti: minekutánna a méltóságos megyebeli 
Püspök ur a karokat és rendeket az ezen- 
nol beadott kinyilatkoztatásában arról, hogy 
a "Vármegyének rendelését, valamint e rész
ben a Vármegyétől megkerestetett, a lelki 
pásztoroknak nyomban tudtokra adta, s az 
azon  rendelés foganatosítását nékik meg
hagyta, ezennel bizonyossá tenné, s azon 
plébános urakat, kik magukat a rendelés 
nem vételével mentik, bejelentetni kívánja, 
jelentő szolgabiró urnák meghagyatik, hogy 
azokat (3 Méltósága megyebeli Püspök ur 
kívánságához képest, névszerint bejelenteni 
el ne mulassza.

(Vége következik.)

M ikép szoktathatok a gyermekek az en
gedelm ességre?'*

Felolvantatott a muraszombati róni. katli. tanítói kőrgylilés 
alkalmával l’erostou.

Nem kezdem felolvasásomat jeligével, hanem 
egy bibliai igazsággal, melyet mindegyikünk tanult 
melyet mindegyikünk tud, Imgy legfőbb í runk 
Jézus Krisztus szülőivel Xázáretben élt és nekik 
engedelmeskedett. Ezzel édes Üdvözítőnk, mint 
gyermek a legszebb példát mutatta a kis nemze
déknek. Csináljunk egy nagy ugrást s pillant
sunk be egy kissé a mai korba; vizsgáljuk meg, 
váljon mennyire követi a kis nemzedék, - -  értve 
alatta tisztán az iskolás gyermekeket, — az isteni 
példát mely egyik eszköze a keresztény tökéletes 
sógnek, föltétele a nevelés sikerülhetésének, mely- 
első a gyermekektől követelt erényeknek.

Ha éjnek idején nézzük a folyamot, mely hab
jaival szép lassan, sötéten tovább hömpölyög; 
időnként mog-megcsillámlik egy-egy vizcseppecske; 
de rögtön eltűnik, mintegy megcsalva bennünket; 
úgy a mai kis nemzedék közt is feltűnik olykor
olykor egy-egy példánya az engedelmességnek, de 
ez is olyan, mint a rővidéletü mulékony hatású 
sugár; az ár magávul sodorja, az örvény magába 
temeti. — l)e a borult égen mégis van szivárvány* 
a szikes pusztán mégis van egy zöldelő fa, egy vi
rágzó lomb; s ez kedves kollegáim a mi reuiényé- 
nyünk, a mi kitartásunk és törekvésünk arra, hogy 
ez áldatlan betegségből a kis nemzedéket lehető
leg kigyógyitsuk, a megromlott körtől távol ta rt
suk s engedelmességre szoktassuk, hogy a keresz-

*) L csikk kizárólag kath. irányú ugyan, <lc ettől clte. 
kintve általáum érdekű, miért is köziem! m:k találtuk. Szerk.

és mozgásokra kényszeríti, a minők kezdetlegesebb 
alakban az állatoknál is feltalálhatok, annyi azon
ban kétségtelen, hogy ez az összefüggés az öröm 
és mozgás közt megvan. Szomorúságában senkinek 
sincs kedve ugrálni. Azok a halotti tánezok is, a 
melyek vad népeknél az elköltözöttek sírjai felett 
szokásban vaunak, inkább a megüdvözülés felett 
való örömnek nyilvánulásául tekinthetők.

Az embernél az öröm nyilváuulása iránt való 
ellenállhatatlan inger már a műveltség legalacso
nyabb fokán bizonyos plasticai mozgásokra vezet
teti. Korán kifejlődött a szépérzék, a mely a látás
ra  vonatkeztatva a testtartás és mozdulatok egyön
tetűségében, a hallásra vonatkoztatva pedig a rhit- 
musban, az ütenybon nyer kifejezést, mely utóbbi 
a táneznak a zenével való kapcsolatából vozothető le.

A táucz szerepe az emberi művelődés történe
tében igen jelentékeny. Kincs fontosabb mozzanat 
a népek vallási és nemzeti életében, a melynél a 
táncz mint az érzelmek nyilvánításának legszemlél- 
hetőbb alakja, elő ne fordulna. Es miként a többi 
szokásokban és erkölcsökben a táncznál is először 
a faji, a nemzeti jelleg domborodott ki, mely sa
játságát a mai napig megtartotta, midőu pedig az 
emberi életkörülmények annyira elmerülnek az in- 
ternaczionálismus szürkeségében. A szokásoknak 
eme keveredése lassankint levetkőzteti őket erede-

tény tökéletességet lehetőleg megközelítsék. Hisz 
ezzel szent vallásunknak és édes hazánknak is 
fontos szolgálatot teszünk, mert ha ( dvözitőnk 
szép példáját híven követték volna: nem uralkodna 
most annyira a szoczializmus: az anarchizmus; s 
egyébb hasonló betegségek, melyek a vallásos éle
tet kigunyolják, megvetik: az államot alapjában 
felforgatják, az emberok vak szenvedélyét felkor
bácsolják stb.

Iparkodjunk kedves kollegáira szelíd érzésű, 
engedelmes gyermekeket nevelni; ne riadjunk vissza 
a nehézségektől, mi már azt úgyis megszoktuk: 
hanem lebegjen előttünk mindig azon magasztos 
eszme, hogy engedelmes gyermekek nevelése által 
Istennek tetsző dolgot művelünk. Eötvös József 
báró szerint: „Félig majom, félig angyal, ilyen 
gyermek." Mennyit kell most már a gyermeknek 
emelkednie és mennyit sülyednie, mig emberré vá
lik Mily fontos szerepet játszik tehát az engedel. 
mcsségre való szokaktás. hogy a gyermek helyes 
irányban emelkedjék, hisz a nevelésnek egyik elen
gedhetetlen alapfeltétele az engedelmesség erénye.

Tekintsünk már most az iskolába. Ugyhiszem 
nemcsak én, hanem valamennyi kartársam is a 
legnagyobfoku engedetlenséget tapasztalja iskolá
jában. Hogy minő engedetlenségek és szófogadat- 
lanságok hosszú sora fordul elő az iskolában — 
úgy hiszem felesleges részleteznem, ezzel csak ki
meríteném kedves kartársaim türelmét: hanem hogy 
rö.’idebb legyek, arra térek, hogyan kell e bajo
kat orvosolni: mit csináljon a tanító a gyermekek
kel szemben, hogyan szoktassa őket; hisz nekünk 
tanítóknak oly nehéz elnézni, hogyan fajulnak el 
a kis csemeték, kik a jövő reményei, kik még 
észszel nem fogják fel e bajokat. Mennyire fáj 
nekünk tanítóknak, mikor látjuk, hogy fáradsá
gunk haszontalan, kárba veszett, mikor a szülők 
nemhánomsága, ellenkezése, vakhite, rövidlátása 
romhalmazzá dönti legszebb építésünket. De előbb 
nézzük a bajok csiráját s a mennyire lehetséges 
tőlünk teliielőleg irtsuk ki azt: igy nem verhetnek 
gyökeret a gyermekek lelkében oly erősen a go
noszindulatok. Érzületeknek sokasága, mely főleg 
az úgynevezett „kamasz" fejlődési korban oly 
vaddá teszi a gyermeket.

Már most nézzük, honnan ered ez «a nagyfokú 
engedetlenség?

Mi katholikus tanítók iizetésüok legnagyobb 
részét párbérben, tandíjban s több eféle czimeken 
kapjuk. Hányszor szidja a szülő gyermeke előtt a 
tanítót a legdurvább kifejezésekkel, midőn az cse
kély fizetését kéri A tanítónak pedig oly tisztán 
kellene a gyermek előtt állnia, mint egy szentnek: 
de igy lehetséges-e ez? Hányszor mondja a szülő 
elvakultságában gyen lekének, hogy ne hallgass 
tanítódra, ne fogadj szót, 11c engedelmeskedj neki 
mikor az szorítja a gyermeket iskolába járására.

tiségükből s elveszi azt a „nemzeti izt“, mely a 
széi»et minden formájában annyira változatossá 
tette. Vagy ki ismerné fel ma már annyi nemzet 
huszárjában a magyar viselet eredeti alak ját? Ki 
ismerne rá  a bécsi vagy berlini vendéglők étlap
jain sűrűn szereplő „golclusban" a magyar konyha 
különleges alkotását? Mikor a czigány-banda a 
„Gvod savé "-tői a Marsaillaisig és siámi indulóig 
minden loyális.és forradalmi nótát egyforma szaba
tossággal elhúz midőn, már a perzsa és japáni is 
frakkban tesz, „etiquette — visitet", ha Teherán
ból Sammarkadba, vagy Jokohamából Tokióba he
lyezik át aljáráshirói minőségben; midőn a franczia 
törvényhozó-testület egyik tagja Párisban a  moha
medán hitre tér á t s fehér burmuszban megy az 
ülésekre, midőn Európában a buddlia vallás tesz 
jelentékeny hódításokat: meg csodálni lehet, lmgy 
a táncz a modern és egyenlősitő áramlatban any- 
nyira megtartotta nemzeti jellegzetes vonásait. Ezt 
annak tulajdoníthatjuk, hogy szoros összefüggésben 
van a fajok természeti tulajdonságaival, melyek 
még nem olvastattak fel a czivilizáczin nagy kotlá
jában. Igazán aspan jo l baleco, az olasz tarantella 
a szerb kolo és a magyar csárdás nem igen tet
tek nemzetközi hódításokat. Mert hogy a magyar 
zene és bői tüzetól átszellemült régedéi szomszé
daink vagy radeini kirándulók néha ugyancsak 
ropják a csárdást több-kevesebb ügyetlenséggel, ez

Minő képaelete lesz ilyenkor a gyermeknek taní
tója felől? S még hány számtalan eset van, mi- 
koé a szülő biztatja gyermekét, hogy csak a leg
durvábban viselkedj tanítóddal szemben ? S még 
hány számtalan hasonló eset fordul elő, mikor a 
tanítóra gyermek javát előmozdítandó, szeretettel 
párosult szigurusággal bünteti, dorgálja s az haza
fut panaszkodni, hazudva előadja a dolgot s felbő
szült apa rohan az iskolába. Mi lesz ekkor a ta 
nító a gyermek szemében ?

Ezekből láthatják kedves collegáim, hogy an
nak a nagyfokú engedetlenségnek a legfőbb oka 
többnyire a szülők helytelen nevelési rendszere, s 
ellenszeve a tanító irányában, a minek aztán szo
morú eredménye, hogy a gyermek sem tanítójának 
sem saját szülőinek, sem elöljáróinak, egyáltalán 
senkinek sem engedelmeskedik s azért van napja
inkban az a sok el züllött fiatal csavargó: De most 
mit tegyen a tanító ? hogyan szoktassa a gyerme
keket mégis engedelmességre, hisz ez az első, ha 
a gyermeket nevelni akarjuk.

1. Ha valakit nagy csapás ért, ha valaki nagy 
bajban van, ha valaki beteg, ha valaki bármily 
rossz viszonyok közt tengődik, küzködik’ Istenhez 
fordul s a vallásban keres vigasztalást. Az engedel
mességre való szoktatásnak is kiinduló pontja a 
vallásos nevelés, a vallássoság. Mikor a gyermek 
az iskola küszöbét átlépi, niég gyenge kis fa, mely
ről a rósz hajtások hat évi iskolázás alatt lényé- 
segothotők: még egészen, vagy lagalább is félig 
romlatlan, ártatlan lélek, mely a hat évi iskolázás 
alatt egyformán hajlik úgy a jóra, mint a roszra; 
s még hozzá tudatlanságában szinte. Tehát a 
gyermekből a hat évi iskolázás alatt kiirthatok a 
dacz, engedetlenség s más hasonló betegségek, még 
hajlítható a jói a s őszinteségéből még megismer
hetjük belvilágát, mely .léikül a gyermek nem ido
mítható; de később, mikor már 11— 12 éves el
múlt, mikor már az ismétlő iskolába jár, ez csak 
lehetetlen, s olyan a tanító törekvése mint a viz, 
mely a malom kerekeit forgásba hozza ugyan, de 
a malmot mégis aláássa. A tanító is hajlítja, ido
mítja a nagyobb gyermekeket s talán ezeken fog 
is valamit a tanító nemes törekvése, de rendesen 
rósz ellenséges viszonyt szül a tanító Js a szülők 
közt, természetesen a szülők elfogultsága miatt. De 
ez mind azért ne retentse el a tanítót, ne vegye 
el a kedvét, hanem teljes lelkiismeret megnyug
vással, Istenbe vetett bizalommal kezdje működé
sét a gyermekeknél, amint iskolába kezdenek já r
ni; szeretettel ügyelmeztesse őket. Urunk, Üdvözí
tőnk nemes példájára minden nap; hangsúlyozva, 
hogy engedelmességükkel Istennek tetsző dolgot 
müveinek humánus következetességgel törekedjék oda, 
hogy a gyermekek zúgolódás nélkül menjenek min
den nap tomplomba; szeretettel párosult szigorú
sággal hasson oda, hogy a gyermekek a felszentelt

mint kivételes jelenség nem vehető komoly térhó
dítás gyanánt számításba.

A táncz történetében két főkorszakot külön 
böztethotünk meg. Az elsőben a táncz mint az öröm 
és lelkesültség érzetének mindinkább öntudatra 
vergődő nyilváuulása úgy a vad népeknél, amin 
az egyptomioknál, assyroknál, fönic/.iaknál, római
aknál, de legfőképpen a görögöknél az istenitisz
telet és fegyverkezés elválaszthatatlan kisérőjeként 
jelentkezik. A két nem mindig elkülönítve gyako
rolja és pedig a vallási szertartásoknál a nők, a 
háború nevezetesebb mozzanatai előtt és után a 
férfiak. A régi görögök és rómaiak a nőket csak 
oltáraik előtt látták tánczolni. Valamint a szín
padokon mindig férfiak játszották a női szerepeket 
azonképpen a kartánezokat is csupán férfiak is fiú
gyermekek lejtették. A kóristáné és ballerina, az 
újkori színpad kívánatos alakjai, ismeretlenek vol
tak. Vegyes nembeliek tánczmulatságairól szó sem 
volt. Alig képzelhető, hogyan tudták a mamák le
ányaikat mégis férjhez adni. Vagy talán tisztább 
és önzetlenebb volt a szerelem akl.or mint a ké
sőbbi századok farsangi légkörében.

A tánezmtivészet századik korszaka a  két nem 
együttes szereplésével kezdődik. Keletről, Judiából 
szivárgott á t az a felfogás, mely a nő tánczában 
az isteni tiszteleten kívül érzéki gyönyört keresett
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iskolai falai közt minden körülmények közt csen
desen legyenek: a tanító maga pedig a legszeld) 
példával járjon elő a gyermekek előtt a változás 
dolgokban; úgy lesznek aztán o felsorolt eljárások 
hathatós eszközei a gyermekeknek engedelmességre 
való szoktatására.

2. Törekedjék a tanító arra. hogy a gyerme
kek a tanító iránti tekintély tiszteletéről engedel
meskedjenek. Ha tehát a tanító tekintélyt szerez 
magának a gyermekek előtt, akkor már egyszers
mind az engedelmességre is szoktatja őket. Hogy 
aztán minő utón, módon szerezzen magának a ta 
nító tekintélyt, arra számtalan mód és eszköz van, 
de melyeket ón fel nem sorolhatok, mert a) felol
vasásom tárgyától messze nem távozhatok, b) mert 
ez oly thema, mely a külön kidolgozást nagyon is 
megérdemli.

3. Szerezze meg a tanító növendékeinek szere- 
tetót, mert ez hatalmas eszköz az engedelmességre 
való szoktatásnak. Ha a gyermek szereti tanítóját, 
ez bármit tiltson, bármit követeljen, avagy paran
csoljon akár az iskola falain kívül is, az a gyer
mek készségesen engedelmeskedik és szívesen tesz 
mindent tanítójának kedvére: tehát a növendékek 
szeretetének megszerzése által a tanító szintén szok
ta tja  őket az engedelmességre-

4. Odahassunk mi kedves kollegáim: szerezzen 
a gyermek meggyőződést, teljes tudomást, hogy a 
mi neki tiltva van, vagy mit tőle követelnek: min
dig az ő javára szolgál. Ha ezt tudja a gyermek 
szívesen engedelmeskedik Hanem ne felejtsük el 
ezt mindennap ismételni a gyermekek előtt, mert 
mindegyik más körben, más nevelési viszonyok 
közt él, mindegyik más beszédeket hall az iskolá
ról, a gyermek pedig könnyen rosszra s igy amit 
az egyik nap fáradsággal ráruházunk a gyermekre, 
— a másik nap nagyon könnyen lefejthetik róla. 
Iparkodjunk tehát a gyermekokeket meggyőzni, 
hogy amit tiltunk, követelünk, — az nekik mindig 
javukra van, mert igy szintén szoktatjuk őket az 
engedelmességre.

5. Legyen a tanító mindennemű eljárásában 
erélyes és következetes. Amit tilt, vagy parancsol, 
szigorúan a rendhez alkalmazva követelje, hogy a 
gyermekek azt föltétlenül teljesítsék, mert ha csak 
egyszer is elnéz valamit gyöngeségből, már a gyer
mek lelkében megérlelődik a gondolat; hiszen ezt, 
vagy amazt nem okvetlen szükséges megtennem, 
hiszen nem is büntettek meg, t.ilán ez nem is bűn. 
S ennek mi a következménye V természetesen ai, 
hogy a növendékek jövőben ismét a tanító tilalma 
ellen cselekesznek s bízva tanítójuk gyengeségében 
ismét engedetlenek lesznek. Tehát ha mi tanítók 
eljárásunkban mindvégig erélyesek és következete
sek maradunk: növendékeinket szintén szoktatjuk 
az engedelmességre.

6. Az emberiességnek igen szép vonása az

Ez a felfogás Nagy Sándor hódításaival bevo
nult a görögök szokásaiba, miután az ázsiai gyar
matok azzal már a perzsa háborúk alatt megis- 
merkedtek.

Róma császárai és dusgazdaság főurai a ke
leti rabszolgák révén ismerkedtek meg a bayade- 
rekkel.

A kereszténység a tánezot vallási szertartá
sok köréből kiküszöbölte és szigorú életelveivel 
nem tartotta megegyeztethetőnek különösen a női 
nemnél. De a középkori mysteriumoknál (bibliai 
játékok) ni égegy szer feltűnik a táncznak ez az 
alakja.

A lovagkor, a nő kultuszának szép időszaka 
tekinthető a mai tánczolás bölcsőjének s ebből a 
kezdetből fejlődött ki a mai tácz, a két nem együtt 
szórakozásának legkedveltebb és legelterjedtebb 
módja, melynek nagyjába véve már nem az érzé
kiség, legalább nem annak vastagabb neme, adja 
meg jellemző vonását.

Messze elkalandoztunk a tárgytól, igénybe 
véve az olvasó szives türelmét. A gyermekmajális
ról szóló czikkből a táncznak története és lélek
tana lett. Ámde ezúttal nem áll a mennyiségtan o 
tétele: a legrövidebb vonal az egyenes. Nem áll 
pedig azért, mert csak e kerülő utón juthatnak 
el czélunkhoz: a gyermek mulatságok leghatáro-

önzetlonség, ez veziut* a tanítót minden te ttében. 
Ne engedje magát elragadtatni a szenvedélyek, 
indulatok által: tilalmai, követelései ne induljanak 
ki önérdek hajhászásból, hanem a legnagyobb 
mértékben igazságos legyen Ha a gyermekek 
belátják: hogy a íanitó sol atom szeszélyességből 
tilt meg valamit: sohasem indulatoskodik; soha 
semmiben sem engedi magát a haszon, pártérdek 
által vezetettni; hanem igazságos és méltányos 
minden követelése és parancsolataiban: akkor en
gedelmeskednek is neki teljes bizalommal. Ellen
ben pedig elvesztik bizalmukat tanítójuk irányá
ban teljesen, kifejlődik bennök az ellenszenv s 
lesz belőle dacz, szófogadatlanság s több ilyen, 
az iskolai életet megrontó betegség. Azért kedves 
kartársaim lebegjen szemünk előtt mindig az 
igazságosság, mert ez hatalmas fegyver a gyerme
keknek engedelmességre való szoktatására.

7. Felolvasásom elején említettem, hogy a mai 
nagy fokú engedetlenségnek, tekintve az iskolai 
életot, csirája szerény nézetem szerint többnyire a 
szülők ellenszenve a tanító irányában. Azt is kifej
tettem. honnan származik ez ellenszenv. Azt is 
felemlitettem. ha lehetséges a bajok csiráját ki 
kell irtani a gyermekekből. Ezt a poutot nem fo- 
ledékenységből hagytam utoljára, hanem szándéko
san, ezen a téren úgyis logtöbbnyire hajótörést 
szenved a tanító jó irányú akarata. Nem bolyga
tom ezt az ügyet, kedves collegáim úgyis tudják 
milyen esetek fordulnak elő sokszor, nagyon sokszor 
a tanító és a szülők közt természetesen akkor, 
mikor a tanító jó iskolát akar. Bedig az említett 
bajok csiráját csak úgy lehetne teljesen gyökeres
től kiirtani, ha a szülők és a tanítók párhuzamo
san, karöltve működének. Ha ez nem sikerül, ren
desen nem a tanítón múlik, pedig a tanító és a 
szülők közti jó viszony leghathatósabb eszköz a 
gyermekeknek engedelmességre való szoktatására.

Hány számtalan eset fordul elő. mikor a gyer
mek édes szülőjét elűzi, sőt kezét is felemeli rája 
S mi ennek az oka V legtöbbuyire mint felolvasá
som elején említettem, a szülők helytelen nevelési 
rendszere s ollenszonve a tanító iránt. A tanító meg
esküdött, hogy hivatását híven teljesíti, de nem te
het róla, mikor a szülő heves indulatában azt 
mondja gyermekének, ne fogadj szót tanítódnak! 
Hogy aztán mi ennek rendesen a következménye V 
az élet eléggé bizonyítja.

Nekünk nem marad egyéb!) hátra kedves 
kartársaim, minthogy a felolvasott módon iparkod
junk a gyermekeket engedelmességre szoktatni, a 
szülőkkel őket karöltve nevelni, s ha ezt tesszük 
és kitartásunk, törekvésünk, türelmünk feláldozá
sával az eredmény mégis részben meddő marad 
nyugtassa meg lelkiismeretünket az a tudat, hogy 
kötelességeinket teljesítettünk.

zottabb elítéléséhez. Ám mulassanak maguk között 
a kis ártatlanok, hisz nem tudják még, hogy a 
tán ez milyen forrásokból fakad és hová vezet, 
hanem gyermek-mulatság ürügye alatt ne adjunk 
alkalmat a felnőtteknek arra, hogy a gyermekek 
előtt tánczolási szenvedélyüket kielégítsék.

Yázlatszerü adataink is meggyőzhetik a szü
lőket arról, hogy a táncz gyermeknek nem való s 
hogy az épen még csattanósabb bizonyítékokat el
hallgatunk. az nem azért történt mint ha nem 
volna még sokkal több és érdekesebb adatunk, 
hanem csupa kíméletből a táncz kedves kedvelői 
iránt A gyermekek korai bevezetése a nagyvilági 
szokásokba » azoknak utánoztatása a gyermekek 
által, a jogászból mintájára: diákból, normálista 
bál és gyermek bál, száz év múlva csecsemő bál, 
nem csak lelki világukra káros, hanem a korai 
fejlődés, az általános idegesség és erkölcsi rom
lottság ijesztő haladásának lrgbiztosabb eszköze. 
Ezt szívleljék meg a szülők, nénikék és bácsikák, 
de azért no vegyék zokon és mulassanak jól a 
felső Iendvai nyári mulatságon.

Ellák.

vásottakat, pár szóval összefoglalom az egészet. A 
tanító vallásos alapon szerezze meg tekintélyét, a 
gyermekek szeretetét, bizalmát, legyen mindig 
erélyes és következetes, a legnagyobb mértékben 
igazságos, a szülőkkel pedig a mennyire csak le
het, tartsa fid a jó viszonyt.

Mielőtt felolvasásomat befejezném, még egy 
pár vég szót a tárgyhoz. Tudjuk mindnyájan, hogy 
nem jó tulságba vinni semmit. Tartsuk ezt is min
dig szemünk előtt egész eljárásunk alatt, mert a 
sok köszörülök nemcsak élesít, hanem egyszers
mind gyöngít is.

Reményünket sohse veszítsük el, ha mindjárt 
minden fáradozásunk, melyet növendékeink javára 
fordítunk, részben haszontalan volna: ha legneme
sebb törekvéseinknek is kevés eredménye lenne; 
ha ez ügyben magasabb vágyunk csak részben 
teljesülne is; ne csüggedjünk, fölöttünk lakozik 
Isten, kihez erős hittel fordulhatunk, hogy adjon 
kitartást s legyen vezérünk mindig e nehéz 
munkában.

C siszár Ján o s ,
r. k. t&citó.

H í r e k
— Dr M iskolczy Imre közegészség- 

ü g y i felügyelő  a múlt hét folyamán járásunk
ban időzött, hogy közegészségügyi viszonyainkat 
tanulmányozza, hogy közegészségügyi közigazgatá
sunk milyenségéről személyes meggyőződést szerez
zen. — Tapasztalatai után ítélve, ideális állapoto
kat nem ta lált ugyan, mert ilyeneket hiába is ko
resnénk széles e hazában, — de annyi bizonyos 
hogy közegészségügyünk hivatott őrei. kirendelt 
közegei tőlük telhető módon és legjobb lélekkel 
igyekeznek a törvényszaata feladatokat megvédeni 
és járásunk speciális abrenomis viszonyainak figye
lembe vételével (114 község 3 körorvossal rendel
kezik) derekas, méltánylandó munkát végeznek 
Különös dicséretre méltatta a közeg, felügyelő kór
házunkat. melynek mintaszerű berendezése, példás 
vezetése és az abban uralkodó rend, tisztaság és a 
felügyelet gondossága a legjobb hirti nagyobb in
tézetekkel is kiállják a versenyt. Teljes bizalom
mal tekintettünk járási közigazgatásunk első tiszt
viselője és orvosi szakközegei felé, a kik önfelál
dozással védik járásunk legdrágább vagyonát, — 
az egészséget.

— Űrnapja Űrnapját a katlmlikus egyház
nak egyik legnagyobb ünnepét f. hó 9-én múlt 
csütörtökön a szokásos fénynyel ülték meg váro
sunkban: 2 megelőző nap este 8 órakor térzene 
és taraczk lövések hirdették a nagy Ünnepet. Az 
ünnepi szertartást ft. Gáspár Ferencz plébános vé
gezte. A körmenetre kivonult a tűzoltó-egylet és 
Meixner Mátyás főparancsnok vezetése alatt úgy 
a helybelyi iskolák róm. kath. növendékei tanítóik 
vezetése alatt. Az idő kedvező volt csak a délutáni 
órákban nyíltak meg az ég csatornái halomra, 
öntötte az összes kirándulási terveket.

— Lapunk h elyb eli t  m unkatársait 
és b aráta it kérjük, hogy a csütörtöki szerkesz
tőségi összejöveteleken mennél gyakrabban megje
lenni szíveskedjenek, mert ez az intézmény, a szer
kesztősé ;nok úgyszólván köztársasági alkotmánya, 
régi tapasztalatunk szerint a lap színvonalának 
emelkedésére vezetett. De a szerkesztő sokoldalú 
elfoglaltsága miatt is a közönség érdekében a köz
lemények megvitatása kívánatos.

— ó v o d a ü g y .  A muraszombati áll. kisded
óvó gondnoksága f. hó 7-én ülést tartott, melyen 
a kisdedóvoda építési ügyét tárgyalták. Tárgyalás 
alákerült a tanfelügyelői hivatal által megbízott 
Ratkol építész átalakítási terve, s mint a jelen 
esetben legmegfelolőbb egyhangúlag elfogadtatott. 
Kuzma kőmives terve azért nem volt ajánlható, 
mert az óvoda helyisége tekintve a 140 gyermeket 
ma is nagyon s/.ük s Kuzma terve szerint az még 
a mainál is kisebb lenne. Egyúttal megjegyezte 
a gondnokság, hogy ámbár Ratkol átalakítási ter
vével az óvoda építési ügye 5100 fiton be lenne fe
jezve (3000 fit telek és 2100 frt átalakítás s hoz
záépítés), de mégis jobbnak tartaná, ha az óvoda 
egy két évig maradna úgy amint van s utóbb a 
folyton emelkedő gyermekek létszáma s két óvó
nőnek megfelelően uj épület emeltetnék g. t.

— V izsga. Az 1897/8. tauévi záróvizsga a

Hogy mégegyszer emlékünkbe hozzam a felöl-
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muraszombati katli. iskolában június hó 16-án 
délesőtt lesz. A vizsgát megelőzőleg bálnádé isteni 
tisztelet fog tartatni a plébánia-templomban.

Uj állam i szölotelepek. Zalában a 
földmivelési miniszter Zala vármegye területén az 
amerikai szőlővessző és szőlőoltványok termelése 
czóljáből a már létező tapolczai szőlőtelepen kiviil 
még Balaton-Fürcden, Zala-Egorszegen és Csák
tornyán is állami szőlőtelepeket fog felállítani.

— A muraszombati állami elemi népisko
lában a folyó tanévi zárvizsgák a mindennapi ta
nulóknál ezen junius hó 15-én délután 2 órakor 
kezdve az ág. evang. és izraelita hittanból, -  - 16-án 
reggeli 9 órától délig a közismei ettek tantár
gyaiból, délután 2 órakor pedig a róm. katli. 
vallástanból, az iparos tanoncz iskola növendé
keinek szinte ezen junius hó 22-én délután fél kettő
kor az előkészítő osztályban, azután folytatólag 
valamennyi osztályon keresztül lesznek megtartva 
miről az illető szülők illetve iparosok gondnoksági 
s bizottsági tag urak és községi elöljárók azon 
kéréssel értesittetnek, hogy a kitűzött időbér, a 
vizsgákon megjelenni szíveskedjenek. Az ig a z g a 
tó sá g .

— E ljegyzés, ifjú Hartmann Frigyes órás, 
Muraszombatból jegyet váltott Leitwei József mu
raszombati uradalmi főerdésznek szeretetre méltó 
leányával, Lukrecziával. Gratulálunk!

— PÓsta Véniss Gyula postamester elhalá
lozásával üresedésue jött muraszombati postames
teri állomást a boldogult leánya Véniss Margit 
kisasszony kapta meg. Gratulálunk!

A z urnapi körmenet mozsaraztatási 
aktusa ellen, a mely az Isten nagyobb dicsőségét 
szolgálja, nem lehet szavunk. l)e nem hagyhatjuk 
megjegyzés nélkül Muraszombat helyhatős igának 
azt a czinikus eljárását, hogy a hozzá intézett ké
relem daczára, puskaporos mozsarait a kórház kö
zeli szomszédságában sütteti el. Bizony a kórágyon 
nyugvó szenvedők iránti emberi érzés, — másutt 
másként nyilatkozik meg. — J)e hát sok történik 
Muraszombat városában, a mi másutt nem tör
ténhet. meg.

Zsidókeresztelés Élénk érdeklődéssel 
és kíváncsisággal várták a katli. hívők, mikor lesz 
Kárpáthi Nándor akad. festő keresztelője, mely- 
végre mull vasárnap ment végbe a muraszombati 
r. katli. templomban. Jóllehet a keresztelés idő
pontját a legutolsó napig nem lehetett megállapí
tani, mert a keresztelőt engedélyező püspöki leirat 
csak előtte való szombaton jött meg, mégis futó 
tüzként terjedt el a hir, hogy vasárnap oly ritka- 
esemény színhelye lesz a r. hath templom, meg 
jóllehet nagyobb városokban gyakorinbb, de kisded 
városunkban emberem lékezet óta ez az első eset. 
Midőn a keresztelésre jelentkező zsidó egyén szán
dékúnak tisztasága megállapittatott, akkor az ál
lami törvények idevonatkozó rendelkeséseinek kel
lett eleget tennie: t. i. az illetékes rabbinál két 
tanú jelenlétében ebbeli szándékát bejelentse. Ez 
idő alatt a kér. hit alapigazságait főt. plébánosunk 
vezetése alatt szorgalmasan tanulta oly kedvvel, 
hogy aránylag rövid idő alatt felvehette a kereszt- 
ség szentségét. A szertartás első része a sekres
tyében végeztetett annak jelentéséül, hogy az illető 
még mint katechumen nem tagja az egyháznak, 
azért a hívők közösségében semmi része. A keresz
telési aktus a nagy oltár előtt nagyszámú közön
ség jelenlétében ment végbe. Minezekolőtt az apos
toli hitvallást kellett letennie, mely után a keresz
telést végző plébános kérdésére: akarsz-e nicgke- 
resztelkedni, hangos „akarok" szóval idta bele
egyezését, hogy az eredeti és minden más bűn 
szennyét leikéről a keresztvíz lemossa. A kereszt
szülői tisztet nagym. gróf Szápáry Gézáné ő excel- 
lentiája és lakács R. István áll. ©11. isk. tanító 
voltak szívesek magukra vállalni. A megkeresztelt 
a keresztségben István nevet nyert. Adja Isten, 
hogy a megkeresztelt nocsak dicső védőszentjének 
nevét viselje, hanem annak magasztos erényeit, 
különösen a bitben való állhatatosság erényét 
is gyakorolja!

— V ettük  a következő sorokat: Felső- 
Lendva, 1898. jun. 9. „Muraszombat és Vidéke" t. 
Szerkesztőségének! Ezen hetilap 26. számában 
Szommer ur által közzé te tt köszönetnyilvánítás

sem tudtom, sem beleegyezésemmel nem történt. 
Szükségesnek tartom ezt kijelenteni, nehogy úgy 
tűnjék lel, mintha ezen köszönetnyilvánítás közzé 
tétele rck 1 á n 111 a j húsz ás czéljából történt volna. 
Tisztelettel Dr. W a p p o  n s te in  H en rik , körorvos.

— Jég-. Hattyúm!, llalinosfő és \ aslak köz
ségeket f. hó 8-áu elverte a jég s igy nemes ik a 
veteményekben, hanem szőlőhegyekben is nagy 
kárt okozott.

V illám csapás. F. hó 8-án Kislakon egy 
tehenet agyonsujtott a villám.

— V onat k isik lás. F. hó 5-ón a llegede és 
Luttenberg között közlekedő személy-vonat Uadein 
mellett kisiklott. Haj nem történt.

G ondotlanságból ha lá l Zsuppánik 
Ferenc/ és neje f. hó 5-én Pétcrhegyre mentek 
búcsúra s 3 hónapos gyermekük gondozását any
jukra bízták. Még a szülők távol voltak, az alatt 
lelket rázós esemény játszódott le otthon. I gyanis 
a gyermek gondozó anya illetve nagy anyja rá
csukta az alvó gyermekre ajtót és füvet ment 
szedni a közeli mezőre. Mig távol volt, azalatt az 
ólból a disznó kiszabadult a rozoga zárt ajtón át 
mit könyü szerrel feltörhetett, a szobába hatolt s 
bölcsőben fekvő gyermeknek két kezét két lábát 
és fejét megette. Elképzelhetjük szegény ártatlan
nak szenvedését a szülőknek fájdalmát, kinek épp 
akkor jöttek haza, még a vad állat szivük magzat
ján falatozott. A vizsgálat folyamatban van, hogy 
kit terhel majd a elelősség, még megállapítva 
nincsen.

Tűz. Zrins/ky István zsidahegyi lakosnak 
háza múlt hó 3U-án ismoretlen okból kigyuladt 
és Kiégett. A ház biztosítva volt.

G yilk osság i kísérlet. Krzsánkó Ferenc/ 
zsidaliegyi lakos már 3 év óta rósz vis/oiyhan él 
feleségével, l’ers Júliával mi rt is egymástól elválal- 
va éltek. Az asszony azon ürügy alatt tért fér
jéhez vissza, hogy vele békés visszonybau fog élni, 
fórjo azonban az Ígéretnek daczára nem fogadta 
vissza, az asszony daczára férje tiltakozására 
vissza ment s nyolcz napi tartózkodás után az 
utolsó napon ebédre levest főzött férjének, ki ab
ból evett s harmadik kanál levesnél rosszul lett és, 
kényszagot érzett magából kipárologni. A szeren
cséi len emberen hányás vett erőt, minek életét 
köszönheti. A félj rosxullétc után szomszédjához 
ment, hogy ezen esetről tanukat szerezzen magának’ 
de mire vissza tért, a meg maradt ételt neje már 
megsemisitette. Nevezett nő ugyan tagad mindent, 
de alig ha fog neki használni, mert az esetről 
tanukat fognak kihalgattatni. Az ügy a kir. já 
rásim óságnak feljelen tetett.

— Lopás. Szommer József felső lendvai la
kos mészárosnak í. hó 5-én ismeretlen tettesek mé
szárszékét feltörték és abból mintegy 10 ki. disznóliust 
4 ir t 40 kr. értékben elloptak. A tettesek nyomo
zás alutt vannak.

— Tűz. Rokrács községben Talabér József 
háza f. hó 5-én kigyuladt és leégett. A tűz a ké
ményből támadt, m ert az már a/4 éve óta tiszto
gatva nem volt. A káros gondotlanságból okozott 
tűzvészért a kir. járásbíróságnál feljelentetett.

N yári g azd aság i tanfolyam ok nép
tan ítók  részére. A földmivelésügyi m. kir. mi
niszter a gazdasági ismétlő iskolákban alkalma
zandó tanítók gazdasági kiképzése czéljából a múlt 
évhez hasonlóan a folyó évi nyári nagy szünidőben 
augusztus hónapban Ada, Algyégy, Csákovár, Hód
mezővásárhely, Jászberény, Kecskemét, Nagy-Szt- 
Miklós, Rimaszombat, L'ápa, Szt-Imre, Szabadka, 
Csabán a földmivosiskolákon 20—20, összesen 
240 néptanító részére 4 hetes gazdasági tanfolya
mot rendez. A 4 hetes tanfolyam tartam ára min
den felvett néptanító ötven (50) forint általány
ban részesül, amelylyel úgy az útiköltség, mint az 
ellátás, szóval minden költség fedezendő. A tanfo
lyamokra tényleg alkalmazásban lévő néptanítók 
vétetl ek fel, kik oly községekben vannak alkal
mazva, amely községben a gazdasági ismétlő iskola 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 1896. 
évi 60764. szám alatt kiadott szervezet értelmé- 
bon az 1898—99. tanévben bizton megnyílik. A 
tanítók a tanfolyamra való felvételükért f. évi jú
nius hé lO-ig az illetékes taufelügyelőség utján

Újházi Miksa, nyomdai műintézet, Muraszombat.

je le n tk e z h e tn e k . A je le n tk e z é sn é l világosan megje
lö len d ő  a  ta n fo ly a m , a m e ly re  a t a n í tó  jelentke
z e tt:  b e m u ta ta n d ó  to v á b b á  a  községi elöljáróság 
azon n y ila tk o z a ta , hogy a kép v ise lő  te s tü le t  a gaz
d asá g i ism é tlő  isk o la  f e lá l l í tá s á t  e lh a tá ro z ta ;  iga
zo la n d ó  a  té n y le g e s  ta n í tó i  a lk a lm a z á s , az é le tk o r  
é s  te s t i  egészség .

N y ilt t é r .)
Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a  szerk.

Nyersselyem-básztruha te\jes öltönyhöz való kelme
Tussors és M iautung-I’omroes, valamint fekete, fehér 

és szinos H einieberg-sclyem  45 krtól 14 Irt 65 krig méte
renként — a legdivatosabb szövés, szín és mintázatban. 
P rivát fogyaszt kit ak postabér és vámmentesen valamint 
liáziioz-szállitva. -  m in tákat pedig postafordulta 'n i kül
denek, H enneberg R . selyem gyárai (cs. és k. udvari szállító) 
Z ürichben . — Magyar levelezés. Svájcéba kétszeres levél
bélyeg ragasztandó. —

Hirdetések.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Lázár János, 
Adám és Iván mint Lázár Jván örökösei végrehaj- 
tatónak Tompa Lajos péterhegyi lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 170 frt 70 kr tőkekövetelés és já 
rulékai iránti végrehajtási ügyében a muraszombati 
kir. járásbíróság területén lévő Péterhegy község ha
tárában fekvő, a péterhegyi 161. sz. tjkben A. I. 
1— 11. sor 81. házsz. Tompa Lajos nevére irt bir
tokra 1619 frtban és ugyanazon tjkben A. II. 1—2. 
sorsz. birtokra 5 írtban ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte és hogy a  fennebb meg
jelölt ingatlan az

1898. évi junius hó 14-ik napján 
délelőtt 10 órakor Péterliegy község határában meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alul is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% -át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t. ez. 42. g-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1 -én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyi miniszteri rendelelet 8. £-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170 $j-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt á t
szolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóságnál, 1898. február hó 25-én.

Saáry  József,
jbiró.

ANTI-PERONOSPORA
készíti: NUMA DUPUY & COMP

Becs, VI. WimlmulilgaKse 33. 
Kipróbált sze r hatásra nézve egyenlő a 
rézgálicz és mészoldattal, ne an
nál sokkal olcsóbb és nem dugaszolja el a 

fecskendőket.
—  E g y  e s i m a e  á r a  3 0  ter- 

me y I hektoliter virre elegendő.
Kzi-ii e*«r <w>mIMí árusítója V urano iabat <’t« vidéke M ámára:

A S C I I F R  J í .  É S  F I A ,
Muraszombatban.
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