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Vasutunk közigazgatási bejárása.
Az alsó lendva—muraszombat—regédéi 

vasútvonal jelentős lépéssel közeledett a 
megvalósuláshoz. F. hó 13-án kezdődött 
meg Aisó-Lendván és f. hó 16-án fejező
dött be a határszélen a vasút közigazga
tási bejárása, a mely az építési engedélye
zést megelőző eljárás befejeztét jelenti. A 
bejárásban részt vettek: a m. kir. keres
kedelmi minisztérium részéről: Heim Sándor 
min. oszt. tanácsos, a bizottság elnöke, a 
m. kir. földmivelési minisztérium részéről: 
Balogh Sándor min. tanácsos, a cs. és kir. 
közös hadügyminisztérium részéről Mitischka 
Emil cs. és kir. százados; a m. kir. állam
vasutak részéről Pauer János felügyelő, 
Házmán Kornél felügyelő, Gött marin János 
főellenőr. Dömötör János ellenőr; Zalavár- 
megye törvényhatósága részéről Szmodis 
Viktor az alsó-lendvai járás főszolgabirája 
és Veisz Ignácz kir. mérnök; Vasvármegye 
tárvényhatósága részéről: Zoltán Győző 
kir. főmérnök, a szombathely államépité- 
szeti hivatal főnöke, Nagy Jenő megyei 
tiszti főügyész és Pollák Pongrácz járásunk 
főszolgabirája; az engedélyes Dr. Goszthonyi 
Mihály egyetemi tanár, budapesti ügyvéd 
és a váMalat részéről Horschitz Frigyes 
vállalkozó mérnök úgy Baján János tervező 
mérnök. Résztvettek ezenkívül még gróf

Szápáry László fiumei kormányzó es gróf 
Batthyányi Zsigmond valamint az érdekelt 
községek megbízottai és számos érdekelt 
kisebb birtokos.

Muraszombat város képviseletében a 
városi képviselő testület f. hó 13-án hozott 
határozata alapján megjelentek: Sörnen Já
nos városbiró, Dr. Czipott Zoltán, Dr. Geiger 
Vilmos, Faschinger Győző, Meixner Mátyás, 
Metzker Mátyás és Bácz János képv. tes
tületi tagok.

A közigazgatási bejárás nem egyéb 
mint az általános műszaki, tervek meg
vizsgálása, nemcsak a közérdek, de 
főleg az érdekelt községek és magá
nosok jogainak megóvása végett. Kü
lönös fontossággal bírnak e szempontból a 
vasút vonal irányának, az állomásoknak, 
az állomásokhoz vezető utaknak, a köz- és 
magánutakon az építés miatt szükségessé 
vált átalakításoknak, az átjárok, hidak, 
alagutak és egyéb műtárgyak helyének 
meghatározása és egyezség létrehozása az 
érdekeltek részéről az utak és műtárgyak 
költségeihez való hozzájárulás arányára 
nézve.

A vonal iránya, kivévén a batthyány- 
falvai határban elfogadott csekélyebb vál
toztatást, teljesen a műszaki tervek alap
ján nyert megállapítást.

Az állomások közül Alsó-Lendva a Du
nántúli H. É. Vasutak állomásával közös 
lesz. Ezenkívül Tüskeszer, Fehértorony 
(Bellatincz uj magyar neve, melyhez gra
tulálunk derék zalai szomszédainknak), Mu
raszombat és Ferenczfalva. Birószék, Mu- 
rapetrócz, Kőhida, Véghely és Széchény- 
falva érdekelt községek részéről kérelme
zett rakodó határállomás kérdése még nem 
nyert végleges megoldást. Ez áliomás lé
tesítése gabonakivitelünk szempontjából 
felette fontos. Tudvalevő dolog ugyanis, 
hogy a magyar gabona a terménypiaczo- 
kon métermázsánkint 20 krral drágábban 
kel el. Gazdáink, kik eddig Regedébe vit
ték terményeiket eladás végett s bizonyára 
oda lennének kénytelenek vinni, ha nem 
kapnának a magyar határon rakodó állo
mást, e métermázsánkénti 20 krt továbbra 
is elveszítenék, mert a Regedében feladott 
búza a forgalomban ezentúl is mint stá
jer búza szerepelne. Már pedig csak a 20 
krok tekintettel arra, hogy a járás legter
mékenyebb határu községeinek kiviteléről 
van szó, közgazdaságilag tetemes vesztesé
get jelentenének e vidékre, a 20 kroknak 
gazdáink zsebében maradása pedig a köz
jólétre nézve felette előnyös. Ezek miatt 
örömmel kell üdvözölnünk járásunk főszol- 
gabirájának e határállomás létesítése érde
kében kifejtett buzgó közreműködését.

Á „Muraszombat és W  tárcsája.*4
A püspök naplója.

A „Muraszombat és Vidéke” eredeti tárezája.

Jáklin László utolsó salja  volt a nemes ele- 
fántlii Jáklin famíliának, melyből kir. személynökük 
és generálisok ugyan élvéivé, de táblabirák annál 
gyakrabban kerültek ki. Egyik Jáklin, — Balázs, 
ha jól emlékezem, — nyitrai püspök volt a múlt 
században, szikár, beteges ember, kit azonban be
tegsége nem akadályozott meg a legszigorúbb ön
megtartóztatás követésében. Csak akkor elovenül- 
tek meg szenvedő vonásai, midőn nagy ünnepeken 
elhagyva várpalotáját, fellépett székes temploma 
szószékére és erősen tótos kiejtéssel, de a legszebb nyel
vezettel, dörgő beszédeiben ostorozta a világhiuságát 
és hirdette a legtisztább ha/atiságot oly korban, 
midőn a bizelgés és csúszás-mászás a magyart tes- 
pedésben tartotta. 1773-ban Boldogasszony napján 
az egész felsővidék nemessége: a Thurzók, Okoli- 
csányiak, Detricbok, Gaálok, Yinczék, Erdődiek, 
Pállfvak és S4ámtalan régi, előkelő család tagjai 
serrglettek ös^ze a nyitrai fellegvárban, hol a püs
pöki templom vágjon, és szcinlesütve hallgatták 
az ősz püspök bátor beszédét. Megdöbbent ar- 
C2aikra kiült a szégyen tüze, kezeik ökölre csukódtak

nyugtalanul feszengtek helyeiken, az ódon padok 
között a bajporos parókáju férfiak és asszonyok 
egyaránt. Megragadó színekkel ecsetelte a végrom
lásához közeledő lengyel nemzet bűneit, a romlott
ságot és pártoskodávt, a mely ép az évben még a 
haldokló ország első felosztásához vezetett, ós ezzel 
kapcsolatban rám utatott arra a lejtőre, melyre a 
szabadságszerető magyar lépett és a melyen az
után még nagyot csúszott később lefelé. Ám ezt a 
hanyatlást, a nemzeti erőknek megjósolt kimerü
lését az öreg püspök nem érte meg. Nagyasszony
napi beszédébe lehelte egész lelkét és felbuzdulás a 
roskadozó testvei éjét felemésztette. Ez a híres be
széd miként a lenyugvó nap biborfényü koszorúja 
övezte körül másnap a haldokló sápadt fejét és 
visszhangzott az ezernyi-ezer nép szivében, mely 
kryptájáig kisére az elhunyt főpapot.

A temetés után megjelent a káptalan élén a 
nagyprépost a lakatlan szobákban, melyek ajtairól 
előbb le kellett venni a pecséteket. A magas ter
mek ódon oszlopaikkal csak úgy kongtak pz  üres
ségtől. Pazar pompa csak az egyikben volt, a hol 
vendégeit szokta fogadni az elhunyt püspök. Háló
ég dolgozószobája egyszerű, komor ódon bútoraival 
klastromboz hasonlóvá tette az ország egyik log- 
dusabb jövedelmű főurának lakását. A nagy könyv- 
társzekróny a padozatig ért fel, közepén ülés magas
ságban szélei lecsapó deszka-ajtó, mely keresztben

állt és felül záródott. Ha ezt kinyitották, készen 
állt az íróasztal, zöld posztó bevonattal, az Íróesz
közök számára kis fülkével és apró titkos fiókokkal. 
Oldalt, alatta és felette öt szárnyas ajtó, belől pol- 
ezok a könyvek számára vastag fóliáitokkal 
megtömve.

Az íróasztal lapja zárva volt, de János, a vén 
huszár emlékezett rá, hogy a  püspök mielőtt le
feküdt volna utolsó útjára, gondolkozva ült az 
asztal előtt ós néhány sort vetett papírra. A nagy
prépost a kulcsot az elhunyt zsebében megtalálta, 
magához vette és most áhítattal nyitotta fel a szen
télyt, a mely a nagy halott magasztos eszméinek 
születését látta. Csakugyan volt ott valami irás, de 
nem latin intelem és végrendelet a káptalan tag- 
aihoz ós a szegények javára, hanem magyar szö
vegű levél ilyetén felírással: Szeretett Drága ke- 
reszt-Fiam és Eötsém László! Elmondja ebben, hogy 
nagy jövedelme daczára semmit sem szerzett, mert 
minden pénzét könyvekre költötte. Nagybecsű 
könyvtárát hagyja a nyitrai semináriumnak, csak 
naplóját hagyja az ő szerelmetek, drága László 
őcscsónek, mely vastag bőrkötésben, ezüst kapcsok
kal és lakattal ellátva ott vagyon az alsó szekrény- 
osztályok közül a középsőben, jobbra a legelső könyv, 
kulcsa pcdigőseitől örököltelefánthi kastélyának kert
jében a harmadik diófa alatt kis vasszokrényben van 
elásva. Ezt a kastélyt és kertet a hozzávaló négyszáz
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Az állomáshoz vezető utak tekinteté
ben főleg a muraszombati állomás ügye 
érdekli közönségünket. Erre nézve örven
detesen jelenhetjük, hogy az Árvái Bernát 
és társai által kezdeményezett mozgalom tel
jes sikerre vezetett: az állomás a Fő-utcza 
meghosszabbítás irányában Pintér Géza ügy
véd házának utczai homlokzatától számí
tott 700 méternyire lesz elhelyezve.

A pályaudvarhoz vezető ut kisajátítá
sának és fentartásának költségeit a város 
vállalta magára, a mely áldozat rendkívül 
csekély az elért eredményhez képest. Mu
raszombat közönsége biztosította e helyes 
álláspont elfogadása által a város fejlődési 
képességét, a kereskedelmi és ipar forga
lom természetes vivőerét és ezek által 
bizonyságot tett arról, hogy egyeseknek 
fel sem fogható indokokból eredő akadé
koskodása és önző egyoldalúsága megszűn
tek vezető tényezők lenni a képviselő-tes
tületben, mely feladatának magaslatára 
emelkedve, érzékkel bir immár a haladás, 
a felvilágosultság és a jelen pillanatnyi szük
ségletein tultekintő, a város és a későbbi 
nemzedék jövőjét szemmel tartó gondosko
dás iránt, vagyis az önállóság és politikai 
érettség oly fokára emelkedett, a mely egy 
magasabb közigazgatási szervezet felvéte
lére képesíti.

Dr. Khál E lek

A nemzeti nyelv.
Közli: U. ilits Sándor.

(Vege.)

Melynek következésében a magyar nyelvnek 
a németség!, és tótsági járásokban sikeresebben 
leendő elől mozditára, úgy álytaiában ez iránt a 
szolgabiró urak által beadott tudósításokban elő
fordult akadályoknak kinyomozása és miiül azok
nak elhárításokról, mind a' ezélra vezető eszközök
ről közönségesen óhajtott javalatnak előterjesztése 
végett, Dienes Ferón ez. tábla biró urnák elől ülése 
alatt kinevezett választmány, a reá bízottakat tel
jesítetvén, iránta tiszti véleményen tudósítását, mely
ben mind azon hazai törvényeknek' melyek a kér
désbeli czélnak hazafi buzgósággal való eszközlé
sére, mind ösztönt, mind hatalmat nyújtanak, meg
tekintése után, vezéröl különösen nem csak a hazai 
akárminemü dolgoknak idegen nyelveken való foly
tatását helytelenítő, hanem egyszersmind a hazai

nyelvnek tanítását a közönséges tudományok közé 
számiáltatni rendelő világos törvónyezikkeket vette 
fel, ezennel benyújtotta.

Mely is pontosan szóról-s/.óra felolvastatváu, 
az mind a U  pontjaira nézve, mint igen dicsére- 
retos hazatiui nemzeti buzgósággal készült és azért 
kinyomattatui rendelt munka, és vélemény, még 
csak a-

9-dik pontra, oly hozzá adással: Hogy a megye
beli uradalmak és földes urak, a magyar tisztek
nek és szolgáknak tartása, úgy mindennemű ren
deléseknek és számodásoknak magyar nyelven le
endő készíttetése iránt a megyebeli alispáni hiva
talok által buzditassanak; továbbá:

A 11-dikre hogy az egész Megyében minden 
megkülömböztetés nélkül, a közhirdetmények any- 
nyival is inkább, mivel már jövendőre minden 
helységben magyar mesterek lévén, azok által a 
lakosokra értések adattathatnak, ssak egyedül ma
gyar nyelven adattassanak ki. Mégis

A 14-ikre oly meghagyással, hog szolgabiró 
urak a magyar és német czóiiek közt való különb
séget járásaikban szorosan megvizsgálni, és a ta 
pasztaltakról tiszti tudósításaikat a jövő közönséges 
gyűlésre beadni igyekezzenek, többnyire mindenek
ben helyben hagyatik, és hogy mindazokban foglalt 
javalatokat, mint már ezennel meghatározott köz
rendeléseket, j írásbeli szolgabiró urak, minden ki
telhető iparkodással teljesíteni el ne mulasszák, 
azokuak legszorosabb kötelességekké tétetik, egye
temben pedig:

A t-dikre O Ilerezegsége örökös főispán ur 
a végett megkéretetni rendeltetik. Hogy az ő ke
gyelméből a némzetségi vidékeken a mestereknek 
adtni szokott pénzbeli segedelmet, csak jövendőre 
a magyar nyelv tanításában magokat megkülönböz
tető mestereknek adatni méltóztasson.

Az 5-dikre a Nagy-méltóságú magyar királyi 
helytartó tanács alázatosan meg fog kérettetni, 
hogy a» alsóbb, és falusi iskolákra szükséges ma
gyar-német. magyar-tót és magyar-horvát könyvek
nek igen jutalmas áron leendő kinyomatattását a 
királyi Magyar Budai l ’niversitásnál- kegyesen 
megrendelni méltóztassék.

A fí-dikra teendő rendelés, a professor urak 
által megajánlott borvát könyveknek előterjeszté
séig fölfüggesztetvén:

A 7-ik számra végtére: Megyebeli l’üspök Ur 
() Nagysága a c. d. és e. betűk alatt említett 
plébános urak által leendő buzdításoknak eszköz
lésére, úgy a szentszéki tárgyaknak magyar nyel
ven leendő folytatására, a kiküldötségnek javaltja 
szerint, hivatalosan meg fog kérettetni, mindazon
által itten végtére szükségesnek találtatik, szolga- 
biró urak által ás annak kihirdetése, hogy a Vár
megyének mindezen intézetei által, a magyai nyel
ven kívül minden egyébb idegen nyelveket szám

kivetésre ju tta tni éppen nem czélja, hanem egyedül 
csak azt kívánja eszközölni, hogy mivel az ország
nak nagyobb része ezen a nyelven él, s az első 
hazai törvények rendelése szerint is már többnyire 
minden rendelések és dolgok előadása és közlése 
a magyar nyelvon történik, ezen megye lakosai is, 
mint valóságos hazafiak, a magyar nyelvet tanul
ják és tudják, és annak nem tudása miatt mago
kat ne talán a nemzetet illető akármely jótétemé
nyektől meg ne fosszák. Egyébbiráut pedig illendő 
is, hogy a kik a nemzettől való származással di
csekedni és annak hasznaival élni szeretnek, egy
szersmind annak nyelvét és szokásait is megtanul
ják, mint tulajdonokat tekintsék és azokat az ide
gen nyelvek s szokások felett szeressék és kövessék 

Kiadta:
Széli Imre m. k. T. N.

„Yiwvármegyp hites főjegyzője*

H í r e k
— M e g h ív ó . .4 „vendvidéké ma gyár közmű

velődési egyesület* t. választmányát a Muraszombat
ban az állami iskola helyiségében 1*9*. éri junius  
hó 25-én délutáni 2 órakor tartandó ülésre tisztelet
tel meghívjuk. .le illés tárgya: l. Elnöki jelenlés 
a tagggüjtésről. 2. . I pénztárnak jelentése és a hát
ralékok behajtása iránt intézkedés. 3. Wellicsh Béla 
nyomdász beadványa a „vem! szövegű naptár* kia
dása és pártolása tárgyában. 4. Elnöki előterjesztés 
a névmagyarosítás keresztül vitele iránt. 5. Barna 
János fővárosi tanár megkeresése „a szabadsáyharez 
Ikisregéi* ezimü jutalomkönyv terjesztése iránt. ti. 
Az egyesület javára nyári mulatság rendezéseinek 
ügye. 7. A z  őszi közgyűlés előkészítése, s . A  lap 
ügyében intézkedés. 9. .1 munka program tn megálla
pítása. Itt. Indítványok tárgyalása. Muraszombat 
1*98. junius hó 11. P o l l  á k  1‘ o iig r  á cz, elnök[ 
D r. K h á l  E l e k ,  titkár.

—  T óth V ilm os halála. Tóth Vilmos va
lóságos belső titkos tanácsos, volt m kir. belügy- 
miuiszter, később a legfőbb közös állami számve
vőszék, most pedig a m ag\ar főrendiház érdemdús 
elnöke, egyike a legderekabb magyar hazafiaknak 
aki mint tudós és iró is kiváló szerepet játszott 
f hó 15-én Budapesten elhunyt.

— A n y a k ö n y v i  k in e v e z é s  A magy. kir. 
belügyminiszter a csendlaki anyakönyvi kerületbe 
anyakönyvvezető helyetessé Gyűrű János jegyző- 
segédet nevezte ki és őt a házassági anyakönyv 
vezetésével és a házasságkötésnél való közreműkö
déssel is megbízta

— M uraszom bat m int praedicatum
Most már nemcsak a Szápáry grófi család dicse
kedhetik ezzel. mert a király Hoczor Géza magy. kir 
pozson/i 13. gyalogezredben főhadnagynak régi 
magyar nemességéhez a muraszombati előnevet 
díjmentesen adományozta.

hold fűiddel | odin liagj ju a pü.pök az ő kedves, diái 
bugának, Jaklin Klárának, a kinek gyámja Sélh 
István boldog emlékű septemvir özvegye Jákl 
Katalin uras izeuy Az egyháznak, a szegényekül 
semmi hag)»mány.

Kivittek a kaiioi okuk a könyvet, de niesiie, 
lek a súlyául us zörgésétől. A rengeteg fóliái 
tőle vult arn ly pénzzel. „Szerelmet*, László Örsé 
penigliieii e könyvet ki no nyissad magadtól vai 
erőszaknak használásával,- -  folytató a levél 
„hanem vsak a' íötisztelendő ká|italanbeli at’yi 
jelenlétében, a kiknek is dolguk lészen a' néki
szánt legatumot ..... .hűidig hivségesen őrizniük
imgh en a. „Diarium- kulcsát Klára unoka-liugoc 
kad kínéin adja kinek is azt parancsolni.- Ossz 
nézték u papok, .laklm László uramat ugyanis ré
1 - u - l r  r“ .“ ‘" t 1" ........ ikernek ismerték, a ki
külföld, oskolákba,I köllötte cl szép örökségét, ; 
u d w b e1' testőrökkel és franczia szobaiig,.,időik 
sokkal levelezett, az eretnekeket pártolta, sőt -
main bocsa egyszer utaztál....  egy öreg zsid
is beültetett a kocsijába. Nem fért a fejükli 
hogy a buzgó püspök miért hazudta magát sz 
génynek sémiért hagyta szavai gunyjára kincs, 
■aszlo öcscsének, az egyház ellenségének. Még a 

) .  , megbékültek volna, hogy a szép elefánt
tűi'" i /  :*k|ni hl árára maradt, mert jámbor, iste 
félő leányzó volt, a ki pontosan teljesítette az eg 
ház iránti kötelmeit. A záradék megnyugtatta ők 
és a nagyprépost másnap özv. Sélley Istvánná n 
mcsi curiáján megjelenve, rávette, hogy a kulcs 
keresse meg és adja oda a káptalannak. Ös 
célleyué asszonyom nem fogadott szót épen sz

ról-szóra, hanem annyiban mégis követte a jólelkü 
pap tanácsát, hogy Klára leányának adta a 
kulcsot és megeskette, hogy per nélkül nem adja 
ki Jáklin Lászlónak.

Elefánttá Jáklin László nem ijedt meg. ha
nem nyugodtan utazott el megint külföldre megma 
radt kis vagyonával bejárván néhány híres egye
temet is tanítván azokat az eszméket, melyek újkor 
csiráját hordozók, s melyeket mégis akkor magya
rul kimondani nem tudván „Mencsenlib“-nek 
(Mentschen-Liebe) neveztek nagy böjti beszédeink
ben és irataikban a jezsuita prédikátorok, a kik 
erősen harczoltak a beáramló szabadság és huma
nizmus ellen. A pert csakugyan megindította Klára 
buga ellen, a kit szelíd hangú, udvarias levélben 
kért a kulcs kiadására és a kinek édes anyja elég 
kemény hangon tudtára adta, hogy az olyan em
bernek, a ki még arra sem tarto tta érdemeseknek 
rokonait, hogy őket meglátogassa és megismerje, 
az ő leánya bizony nem adja ki a kulcsot Jáklin 
László még egy levelet irt, a  melyben a mulasz
tásért bocsánatot kért és megigé.te. hogy szemé
lyesen megy a kulcsért aszonynénjéhez és Klára 
lmgocskájáiioz, de erre azt válaszolták, hogy most 
már ne fáradjon, úgyis csak a kulcs miatt látogná 
meg szegény házukat.

Hagyjuk most már a rokonokat perlekedni. 
Nálam vannak a pör meg sárgult aktái, melyek 
azt bizonyítják, hogy voltak régen is szorgalmas 
ügyvédek. A Jáklin contra Selleyné mint kiskorú 
Jáklin Klára t és t. gyámja port akkor hallatlan 
rövid idő: öt esztendő alatt befejezték. 1779. ápril
26-án hozta meg a királyi ítélőtábla domándházi

Sághy Mihály legfőbb itélőmester elnöklete alatt az 
Ítéletet, a mely Jáklin Lászlót — a kulcs iránti 
keresetivel elutasította.

De Jáklin László azért mégis birtokába ju to tt 
Jáklin Balázs püspök naplójának és az abba zárt 
5000 drb aranynak. Igen különös módon. Jáklin 
Klára hozzá ment feleségül és odaadta neki a 
kulcsot Ív házasság történetéhez hiányozunk az 
adatok levéltáramból, de épen ez bizonyítja, hogy 
szerelmi házasság volt. a mi nem is csoda, mert 
legalább arczképeik szerint Jáklin László deli, 
szép férfi volt, Jáklin Klára pedig gyönyörű, feslő 
hajadon

A naplónak czimzett könyvtáblákat együtt 
nyitották fel. Nem tudom, az öreg püspök jósként 
látott-e a jö őbe, de tény. hogy a napló egyetlen 
papírlapból állott, melyen e pár sor irás volt: „A 
kastély és föld legyen tiétek, a pénz a szegényeké, 
de ezt senkinek ne mutassátok és el ne mondjá
tok. Szeressétek hazátokat, egymást és az embe
reket, de jó tselekedetről farizeusok módjára ne 
ditsekedjetek.

Jáklin László és neje nem is mondották el 
senkinek a püspök jótékonyságát. A napló titka 
titok maradt. Jáklin Balázs püspök emlékét pedig 
átkozta a mit sem sejtő papság s ross/aló fejeze
tet tartalmaz botrányos végrendeletéről a kápta
lan története. A könyvalaku pénztár Jáklin László 
néhány jegyzetével és a kis ezüst kulcscsal az én 
könyvtáraimban áll es jól esett igazságot szolgál
tatnom elefánthi Jáklin Balázs püspök emlékének.

Zombay.
f»-—-------r-m
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— H a lá lo z á s .  Mészáros Ferencz cserencsóczi 
rom. kath. kántortauitó, volt muraszombati tanító 
f. hó 15-én Cserenczóczon tüdővészben meghalt, 
lemetése f. hó lii-án délután 3 órakor volt a 
környékbeli papság és tanítóság valamint a lokós- 
ság nagy részvéte mellett. A boldogultat az özve
gyen kívül 2 kis árva siratja. Nyugodjék békében, 
és legyen neki könnyű a  föld, mely őt terhes élet
pályája után eltakar.

~ A  „V asvárm egye" czim ii m onog
ráfia az iskolákb an . A törvényhatóság támo
gatásával kiadottt ,V a8vánn0gye“ czimü diszmü- 
nek 8 példányát — mit a szerkesztőség várme
gyénknek rendelkezésére bocsátott, a törvényható
sági bizottság megbízásából vármegyénk alispánja 
a következő iskolák között osztotta szét. A barát
majori. muraszombati, halmosi, gyanafai, urdombi 
állami iskolák, a f.-lövői tanitó-képző intézet, a 
vendvidéki közművelődési egyesület és a német- 
újvári r. katli. népiskola 1 1 példányt kaptak. A
megmaradt 9-ik példány a vármegyei levéltárba 
került.

— A z uj lajstrom rendszer A szombat
helyi ügyvédi kamara f. hó .Vén ta rto tt közgyűlé
sén elfogadott évi jelentésében méltán panaszko
dott az igazságügymiiiisxternél, hogy a felek ré
szére a kir. járásbíróságoknál kitűzött tudositási 
idő, délelőttönkint 2 óra. nem felel meg sem a 
közönség, sem az ügyvédi kar érdekeinek, mert a 
délelőttöt a tárgyalások foglalván el, a jogkereső 
felek és az ügyvédek nem érnek rá a kellő érte 
süléseket megszerezni, délutánoiikint pedig az u 
rendszer behozatala óta még a legsürgősebb eset-! 
ben sem térnek el a merev szabálytól. Ez a haj 
nálunk is fennforogjde még nagyobb hiba, hogy í gy a 
fogalmazó mint a kezelő személyzet létszámának 
évek óta ta rtó  fogyatékossága az ügyforgalomban 
már-már tűrhetetlen állapotok it terem tett.

— M ajális A folyó li<> 8-án rendezett gyer
mek majálisról a bevétel- és kiadásokról követke
zőleg számolunk be. R e v é t e 1. < ír. Szápáry Gézáné 
ő nméltósága adománya 10 fi t. A gyermekek gyűj
tése gyűjtő ívvel 34 frt 52 kr. Az iskolák gyűjtése 
18 frt 28 kr. Összesen: »»2 frt 58 kr. K ia d á s :  
1. Zenészeknek 0 frt. 2. 403 pár frankfurtiért 31 frt- 
3. 400 zsemle és 2 kenyér 7 frt 70 kr. 4. Borért 
9 frt 34 kt. 5. Sajtért »> fri 05 kit. Összesen: 
t i ) frt 09 kr. Maradt pénztári maradvány a majá
lis alapra 2 frt 44 kit. A múlt évi pénztári ma
radvány frt 52 kr. Eszerint a  majális alap 7 rr t 
9K kr. Muraszombat. 1898, jun. 18. W i I l i i i g e r  
Ká r o l y ,  pénztárnok. Ezen számadást a tanitó-tes- 
tület átvizsgálta és mindenben helyesnek találta. 
Fogadják a nemes szivii adományozók, kik szives 
hozzájárulásukkal u majális rendezését lehetséges
sé tették a növendékek nevében leghálás bb kö- 
szönetünk kifejezését. Kelt mint fent. A t a n í t ó 
t e s t ü l e t .

— E lső evan g  isten i tisz te le t R egedé
ben Folyó hó 20-án délután 2 órakor lesz az első 
evang. isteni tisztelet Regedében az ottani újonnan 
fölavatott imaházban Az isteni tiszteletet Medicus 
Henrik evang. lelkész Triestből fogja tartani.

V izsgák . A muraszombati elemi népis
kolákban f. hó 10-án tarto tták  meg az év záró 
vizsgáit a szülők és tan ügy barátai nagy érdeklő
dése mellett. A taiieredinény általános megnyug
vást nyujtatott a szülőknek, s minden ki meggyő
ződhetett arról, hogy a tanitóikar egész odaadás
sal igyekszik hivatásának megfelelni, daczára an
nak. hogy kettős munkát kell neki végezni, taní
tani és magyarosítani. A gyermekek kitünően ineg- 
állták helyüket s ismételten igazolták, hogy jó 
magyar lesz vidékünk reménysége. Ez alkalommal 
^ helybeli evang. iskoláról sem feletkezhetünk meg 
mely folyó 4-én ta rto tta  vizsgáját igen szép siker
rel és eredményuyel. O tt is csak azt tapasztalhat
u nk , hogy az iskola jó  és szakavatott kezekre vau 
bízva. A növendékek igen szép haladást tanúsítót, 
tak a magyar nyelvben. Mielőtt ezen kis tudósítá
somat bezárnám, kívánom Muraszombat város ér- 
demes tanítóságának, kik fáradságot és munkát 
üem kímélték azon szép siker eléréséhez, hogy a 
Jól meg érdemien vakatiót kellemesen tölthessék.

m u r a s z o m b a t  k s  v i d é k k

Tűz Zsilinszki Ferencz zsidahegyi lakos
nak szalmafedelii háza a minap éjjel ismeretlen 
okhói kigyuladt és 350 frt értékben leégett; 470 
írtig volt biztosítva.

Varasdon Plavicsek Jovan tanító a temp
lomból kijövet rátám adt az egyik tanítónőre és 
azt addig pofozta, inig elájult, azután pedig vé
resre rugdosta a szorencsótlen teremtést. Brutális 
tettét azért követto el, mert a tanítónő állítólag 
úgy nyilatkozott, hogy nem oktatja ki a nönendeke- 
ket kellőképen a templomi éneklésre.

— Ki m aga. m aga cz iv il?  Ennsben ne
hány nap előtt ugyancsak pórul já rt egy henczegő 
tisztecske. Sálvátor Ferencz főherczeg e hó 14-én 
Walseeből kerékpáron és czivilruhában látogatott 
c»l Emisbe, hogy az ottani tisztekkel bajtársikig 
lawn tciiuist játsxs/ék. A főherczeg a tiszti kaszi
nóba ment. hogy a tiszteket fölkeresse. A kaszi
nóban éjien egy főhadnagy oktatta nem valami 
szolid módón a katonai rendre a szolgaszemólyze- 
tet. Amint a főherczeg belépett, a főhadnagy a 
vélt cziviltöl azt kérdezte, hogy mit akar it t  s 
a mint a főherczeg a tiszturak utáu kérdezőskö
dött. a. főhadnagy hetykén kérdi: Ki maga. maga 
czivil V“ mire a főherczeg e szavakkal mutatta be 
magát. „Salvátor főherczeg áll ön etőtt.“

N ém ethy K ároly a neve annak a go
rombaságáról híres csavargónak, a ki minden 
2 3 hónapban 184 sebtől vérezve kénytelen
Oroszországból kedves, állítólagos szülőföldjére, 
Muraszombatba menekülni és itt a jószivü adako
zók segélyét igényébe venni. A najiokban is meg
tért megint Oroszországból és minden úri házba, 
vendéglőbe betolakodva, összeszedett pár heti pá- 
linkáravalót, mindenütt a  legnagyobb szcmtelen- 
séggel szitkozódva az adományok csekélysége 
miatt. Nem lehetne eltolouczolni az arczátlan to
lakodót valahányszor beteszi a lábát a városba, 
hogy a közönség megszabaduljon végre az embe
riség eme alakjától V

A  v ilá g  legjótékon yabb  embere.
Ezt persze megint a  szertelen légnek, a szélsőségek 
hazájában, Amerikában kell keresni. Mig Jay 
Gould. a szörnyű gazdag ember, talán a legfuka- 
rabb nábobja volt Amerikának, addig Rockefeller, 
az „olajkirály1- minden lépésének nyomában áldás 
fakad. Hogy mennyi vagyona van az olajkirálynak, 
az nem tudatik egész biztosan, évi jövendelmét 
azonban huszonnégy millió forintra becsülik, l’edig 
ezelőtt negyven esztendővel örült volna száz forint 
havi jövcndeloninek is. De már negyven év 
előtt is sohasem adott kevesebbet a szegényeknek, 
mint 2 . forintot havonkint, ha mindjárt magátol 
vonta is el. 8 a mint nőtt a vagyona, úgy nőtt a 
jótékonysága is, úgy, hogv évente jövemlelméiiek 
az ötödét költötte jótékony czélra. Kiszámították, 
hogy az utolsó busz év alatt hatvan millió forint
nál többet adott embertársai nyomorának enyhíté
sére, az utóbbi tiz évben jiedig állag hatmillió 
forintot évenkint. .Maga a chicagói egyetem 3U mil
lió frank -t kajiott tőle. < > maga oly szerényen él, 
mint egy jobb viszonyok közt hivő szatócs.

Szép az élet v a g y is : a színes  
ebéd Egy gazdag és igen modern angol hölgy 
oly ebédet adott a ininaji. mely szinpoinpájávai 
elhalványított minden eddigi ebédeket s mely bi
zonyára követőkre fog találni Londonországban. 
Az asztal damaszszal volt borítva, melyről arany 
rojtok csüngtek le. Az asztaldísz már majdnem 
feketére oxidálódott ezüstből állt, benne sötét vö
rös gerániumokkal s élénk zöld füvekkel. A villa
mos lámpák sértő fehér fényét vörös selyem ernyők 
mérsékelték. Az étlap erősen bvszagositott vörös 
papírra volt nyomva arany hetükkel. A milyen volt 
az étlap, oly színesek voltak az ételek is A soro
zatot kétféle piros leves nyitotta meg, jiaradicsom- 
hól és rákból, volt azután fürj nagy szemű piros 
cseresnye közt, rózsaszínű lazacz sötétzöld tengeri 
algák közt, yorki sunka (oly harmatos piros, mint 
egy szendo szűznek az arcra) zöld spenót közt. 
Általában minden fogási an volt piros és zöbi Hogy 
az élvezet még nagyobb legyen, az étteremből 

nyíló üvügházban. mely pálmakertté volt átalakítva, 
skarlátvörös ruhába bujtatott zenekar

de azért harmonikusan hatott, s a lady csakugyan 
megérdemelte a hízelgő békokat az ebéd megszer
kesztéséért.

V éres had gyakorlat Pozsonyban az 
• hadtest tüzérezrendének tegnajii gyakorlatán 

nagy szerencsétlenség történt. Lovas támadást je
leztek, .a tüzvonalba való főlhajtásnál két szakasz 
oly hevesen összeütközött egymással, hogy a lovak 
elestek, maguk alá temetve a legénységet. Arheiter 
Frigyes hadnagy súlyos agyvelőrázkódást szenve
dett; egy őrmester egy kardszurás által, mely a 
nyakán találta, egy önkéntes és többen a legény
ség közül törések és zúzások által súlyosan meg
sebesültek. Mindnyájukat a kórházba szállították 
Arheiter hadnagy állapota igen aggasztó.

— H alticoin nevű rovarirtó szert kínál a 
lapokban Gergői- J  jakabházi kertész. A vasme
gyei gazdasági egylet titkára Röszler Károly ui* 
a szert, megvizsgálta és konstatálta, hogy néni 
felel meg céljának, mint a gazdaközönség tudo
mására hozunk. Maradjon meg csak a gazda a 
kipróbált Thanatonnál, a mely nem titkos szer és 
e mellett jóval olcsóbb is.

— A z örök ifjúság  titk a  Gsnk nemrég 
já rta  be a laj> >kat az a reminiszczenczia, a mely 
a világ két legnagyobb szélhámosának Cagliostró- 
nak és Szt. Germaiu-nek a nevéhez fűződik. Ezek 
az agyafúrt imposztorok jó ideig el tudták hitetni 
a világgal, hogy egy szert találtak föl, a mely az 
örök ifjúságot biztosítja. Calioztró a maga „egiji- 
tomi boráéval óriási üzleteket csinált. Különösen 

a hölgyek hittek ennek a szernek a csodaerejé- 
beu. A nyájás remény persze hiúnak bizonyult: a 
természetet nem lehetett oly könnyen megcsalni, 
mint az emberi sziveket. Most ennek a kapcsán 
felelevenítik azoknak a hölgyeknek a neveit és 
szépségszereit, a kik magas kort értek el, de szép- 
ségók daczolt az idők viharával és megőrizték a 
fiatalság látszatát. .Minden idők egyik legszebb 
asszonya volt Poitiers Diana, a kit barátja 11. 
Henrik franczia király 350 esztendő előtt herezegi 
rangú emelt. Meg GG éves korában is leányos 
szépség volt és délezegen ült a lován Különösen 
bámulták sima bőrét késő öregségében is. Kor
társai azt állították róla, hogy titkos szépségszere 
volt, sőt némely irigyei azt is hiresztelték, hogy 
paktumot kötött az ördöggel, a kinek az örök széjt- 
seg fejében eladta a lelkét. Hogy miből állt ez a 
szer, azt eleven embernek nem mondta meg. Gyógy
szerésze tudta, de hallgatott róla, a inig Poitiers 
asszony élt. Csak e halála után tette a következő 
kijelentést: „Eu Qudad, gyógyszerész, illatszerész 
és orvos, becsületemre és lelkiösmeretemre kije
lentem hü emlékezéssel szeretett úrnőmre, Poitiers 
Diana \  alentiuois herczegasszonyra, hogy az egyet
len titkos szer, a melyet széjiségének íentartására 
hasznait, nem volt más, mint eszviz. Ezzel a szer
rel hetvenkét esztendeig tartotta éjiségbeu egész
ségét és tiatalságát is. Valósággal állítom, hogy 
az az egyetlen szer az egész világon, a melynek 
állandó használata fürdőzésre és mosakodásra a 
bőrt jjuliáu és fi issen tartja, a porosukat megőrzi, 
a  ruganyosságot biztosítja és a szépséget megőrzi.“ 
Medicis Katalin már komjilikáltabb szert használt; 
ezzel bőrének a simaságát tartotta éjiségbeu. A szert 
Corvin iró tükéletesbitette.Enuck az Írónak, úgy mint 
Medicis Katalinnak hajlott korban is éj>. sima, szép 
arezbőre volt. Ezt a szert következőkéiben irta le 
Több tojásfehérjét tesznek egy tálba; ehhoz lilio
mán jiulverizált timsót kevernek; minden tojásra 
kisebb evőkanálnyi mennyiséget. Jól megkeverve, 
azt, spirituszlángra teszik és folyton keverik, aiuig 
a fehérje összeáll s a viz eljiárolog, de vigyázn 
kell, hogy no keményedjék meg nagyou a keverék. 
Azután kis mozsárba teszik a masszát, mozsárütés- 
sel szétdörzsölik, amig linóm jior keletkezik Dör
zsölés közben kevés bonsoétiukturát öntsünk hozzá 
s néhány csöjiji linóm faolajat; végül hozzáöuthe- 
tő néhány esöjiji rózsaolaj. Levegőtől óvni kell. Ezt 
arezra és kézre kell kenni meglehetős vastagon s 
addig hagyjuk ott, amig megszárad. A bőr rend- 
Jíivül linóm, tiszta, friss és ruganyos marad ettől. 
Reggel a kenőcsöt tiszta vízzel kell lemosni. Ez is 
«gyik módja az ifjúság és széjiség éjiséghon tartá
sának s ha nem is oly természetes, mint az előb-.játszott. Az

i i, kü JönüsDa de a tapasztalat állítólag igazolta csodahatását



Szülök figyelm ébe A zalathnai állami 
kőfaragó és kőcsiszoló ipari szakiskolán, a melynek 
növendékei az iskola négy éves tanfolyamán kő
faragókká kéreztetnek ki, a beiratások megkezdőd
tek: midőn ezen körülményre tisztelettel hívjuk 
fel a szülők figyelmét, a felvételre vonatkozó sza
bályzatokat alanti.khan közöljük: Rendes tanuló 
lehet u , ki valamely közép v. polgári iskola két 
osztályát, vagy pedig az elemi népiskola hat osz
tályát* sikkerrel elvégezte, vagy ezeknek megfelelő 
felvételi vizsgát tesz le, élete 12. évét már betöl
tötte és ehez képest kifejlett ép testalkattal bir. 
a mit hiteles orvosi bizonyitványnyal tartozik iga
zolni. Felvehető még az alsófoku tanoncz-iskola 
három osztályát jó sikerrel végzett ifjú is. A fel
vétel előjegyzés alapján történik és ennek eredmé
nyéről a szülők augusztus hó 20-ig értesittetnek. 
Előjegyzés végett minden növendék tartozik elő
mutatni. a) keresztlevelét, atyja vagy gyámja 
beleegyezését tartalmazó nyilatkozatot, melyben 
kifejezendő annak kötelezettsége is, hogy az illető 
a tanidő teljes tartam át bevégzi, c) az előbbi 
felsorolt iskolai képzettséget igazoló bizonyít
ványt. d) az ujraoltásról szóló bizonyítványt. 
Vidékiek irásbelileg jelentkezhetnek az igazgató
ságnál legkésőbb augusztus hó lö-éig. 
Jeles bizonyitványnyal pályázó, szegény szülők gyer
mekei, esetleg teljes ellátást is nyerhetnek, a meny
nyiben ezen ezélra 10 ösztöndíj áll rendelkezésre 
havi l'.i írtjával; az ez iránti kérelmek a kereske
delemügyi m. kir. Minister úr Ó Nagy méltóságához 
czimezve az igazgatóságnál nyújtandók be. Tandíj 
nincsen: de a beiratásnál az esetleg elkövetendő 
károk megtérítésére minden növendék 3 forintot 
tartozik az igazgatóságnál letenni, mely összeget 
azonban, ha kárt nem tett, az év végével vissza
kap. A szerszámokat, a költségesebb taneszközöket 
és tanköny veket ez idő szerint még az iskola adja 
használatra díjtalanul, melyekért azonban a növen
dékek felelősek, diliden növendék tartozik magát 
az előirt formájú munkaruhával ellátni. .Bővebb 
felvilágosításokat az iskola igazgatósága szívesen 
ad s kívánatra az iskola szervezeti szabályzatát 
megsülni. A 1 e x y < • y ö r  gy, felügyelő bizottsági 
elnök. C s á n k i  J ó z s e f ,  szakiskolai igazgató.

Harapós kutyáról már sokat hallottunk, 
hanem harapós kémény seprőről még nem. Bedig 
ilyen is van. Yálhit Gyula készt gi kéményseprő 
iegény í. hó 17-én d. u. 4— 5 óra között beállí
tott Pap Ferencz lékai lakoshoz, hogy a tűzhelyet 
és a kéményt rendbe hozza. Azonban igen fennhan
gon talált a házi gazdával beszélni, miért is ez 
a legényt egyszerűen kitiltotta a házból. Erre a 
legény még jobban goroiu báskodott, rátám ad t a 
házigazdára és oly erősen iuegharapta, hogy a sé
rülés orvosi látlelet szerint legalább 8 napot vesz 
igénybe, mig begyógyul.

irodalom.
Pillangó" A „Pillangó" társadalmi és mű

vészeti élelap, lü-ik száma fekszik előttünk, és 
ezen számból is kitűnik, amit már több ízben mon
dottunk, hogy hasonló lap magyarul még nem je
lent meg és tekintettel irányára, minden magyar
nak kötelessége e lapot támogatni. A „Pillangó" 
szerkesztősége és kiadóhivatala Budapesten, Teréz- 
kürut 35. sz. a. vau. Előfizetési ára negyedévre egy 
forint. Mutatvány számot kívánatra ingyen.

A spanyol am erikai üáboru v ége  oly
távol van még a ködös jövőbe hogy azt előre 
meghatározni, mikor lesz, még körül-belül sem le
het. de az amerikai kormány már kiszámította, 
hogy ha az év végig elhúzódik éppen 600 millió 
dollárba fog kerülni. Így olvassuk ezt a „Képes 
Családi Lap,, k “ czimü illusztrált szépirodalmi heti 
lapban, mely mint minden actuális dologról, erről 
a háborúról is úgy násbaii mint képben bő és 
kimerítő ismertetést közöl, s melynek előkeld nevű 
iró munka társai oly magas színvonalom tartják e 
lapot, hogy nem szabadna egy családnak sem lenni, 
melynek asztalától e lap hiányoznék, annál is 
kevésbé, mert már előfizetési ára is lehetővé teszi, 
hogy a legszegényebb családok is megrendeljék. 
Egy évre 6 írt, félévre 3 fit, negyedévre 1 frt 
óü kr. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhiva. 
tál, \ ., \  adász-uteza 14 szám Budapesten.

MURASZOMBAT KS v id é k i : ______  _ . _ . lsriR jnnhn  .

Vasúti menetrend
H u (la p o st ('< y < • r

fírácz . . .
(ivaunfairé . .
Szent-Gütthárd
Katót . • • • 
Csákány . . .
Körmiül . . .
Kgyh.-Bádocz . 
Kis-Unyom . .
Szombathely

S zo m b a th e ly

reg>r. regg. rogg. este 
-,.12 4.00: 8.10 li 10 
7.: r.' io.r.4 ».5i»
8.04 5.4 141 09 9.15 
8.1 <> 6.09 11-2(» 0.33 

. 6 2511.3G 0.43
8.33 0.46 11.00 9.57 

— .— 7 0512,' 4:10.12 
— .— 7.23 12.18:10.20 

9.017 4012.31 10.40

1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyi miniszteri rende
let 8. S-ában, kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t  ez. 
170 jj-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
olőleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltat ni.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóságnál, 1898. május hó 1-ső napján.

Saáry  József,
jbiró.

,58/S98' Árverési hirdeúnényi kivonat.
Szombathely—Győr—Budapest.

d u. regg. d. u. este éjjel 
Szombathely. . . 4.— 9.08 12.39 11.— 2.50
V é n .... 4.19—.—; 12.52 11.14] 3.06
S árvár. 4.55 9.33 1.16 11-41 3.36
Kis-Czell . . . .  5.4610.01 2.21 12.24| 4.36
Gyér . . . . , 11.28:4.37 4.58| 3.—110.47
Budapest . . . .  2.05]7.15 9.20 7.35] 1.25

Grácz Szombathely
regg. regg. d. u. d. u. este

Budapest . . . 6.50 8.50 1.45 2.209.55
Győr . . 11.37 4.41 5.302.36
Kis-Czell . . . . 6.15 1.52 6.02 8.49 4.32
Sárvár . . , . . 7.10 2.25 6.25 9.345.06
N ép . . . , . . 7.50 2.51 -— 10 07 5.31
Szombathely . . . 8.10 3.04 6.52 10.23 5.44

Szombathely —(ülrácz
regg. d. u. d. u. este

Szombathely 6.0611 — 3.16 6. 9
Kis-Unyom 6.1 fi11.18 3.29 .
Egyh.-Kádócz 6.3311.36 3.42—.—
Körmend 6.4C) 1.57 3 56 7.25
Csákánv 7.0312.21 4.09 —
Hatót 7.15! 2.34 4.18 7.40
Szent-Gotthárd ! 3.(7 4.36 7.24
Gyana falva 13 36 4.53 8.04
Gráczha érk. d. e. . . . 10.2: >4.— 7.35 9.59

Szombathely—Kőszeg.
regg. d. e.* d. u. este

Szom bathely................................ 6.4511.003.157.05
Német-Gencs m. h. . . . 7.0111.153 317.21
Lukácsháza m. h........................  7.1811.313.487.38
Kőszeg .................................... 7.3111.43;4.017.51

A muraszombati kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Norcsics Fe
rencz végrehajtatnak  Varga Iván és neje Szedo- 
nya Ilona végrehajtást szenvedő elleni 402 frt 
60 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a muraszombati kir. járásbíróság te
rületén levő Yasnyires község határában fekvő a 
vasnyiresi 160. tkvbén felvett I. 1—8. sor. 65. 
liázsz. birtokra 582 frt, a 161. tkvben felvett f  
116/c. hrsz. 26 frt, a 319/b. hrsz. 38 frt, 409/3. 
hrsz. 41 frt, 409 7. hrsz. 35 frt, a. 122. tkvben fel
vett 505/b. hrsz. birtokból Varga Ivánné Szeóonya 
Ilonát illető 1 / s részre 89 frt, a. 150. tkvben fel
vett 1. cOö á. hrsz. birtokból azt illető 2/ i részre 
az árverést 90 írtban ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az

1898. évi junius hó 20-ik  napájnak
délután 2 órakor Yasnyiresen a községi biró há
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is elada.ni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10° 0-át vagyis 58 frt 20 kr, 2 frt 
60 kr, 3 frt 80 kr, 4 frt 10 kr, 3 frt 80 kr, 8 frt 
90 kr, 9 irtot készpénzben, vagy az 1881. LX. t. 
ez. 42. ^-aban jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz- 
ságügyminiszteri i-eiioelet 8. £-ában, kijelöli óva
dék népes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. Jj-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe
lyezésről kiállított szabályszerű elismervényt át- 
átszolgáltntui.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóságnál 1898. évi márczius 17-én.

Saáry  József,
jbiró.

Koszéi? -Szombathely.

K őszeg...............................
Lukácsháza m. Ii. . . .
Német-Gencs m. h. . .
Szom bathely.....................

*) Csak kedden és pénteken

regg. d. e.* d. c. d. n. 
. . 4.55 8.05 11.51 4.20
. . 8 08'8.19 I2.047.40 
. . 5.248.35' 12.204.57 
. . 5.39,8.50 12.34 5.1" 
özlekedik.

N y ilt té r .)
Az e rovat alatt kozlötteKért nem vállal felelőséget a szerk.

Menyasszonyruha-selyem  méterenkint, valamint
fekete, fehér, színes Hcnnehcrg-selycia 4f> krtól 14 frt 65 kiig 
méterenkint, a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. 
Privát fogyasztóknak postából' és vámmentesen valamint 
ba/.lioz szállítva, mintákat pedig postafordultával,
küldenek: lloiiiieherg ti. selyemgyárai (cs. és kir. udvars 
szállító) /iir ichbeu. Magyar levelezés. Svájczba kétszeres
levélbélyeg ragasztandó. 6.

Hirdetések.

I3üM8' “ ‘ Arvsréúhirdetm ényikim t.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a muraszom
bati takarékpénztár végrehajtatónak Hodoscsek 
Mihály és neje Sostarecz Juli végrehajtást szenve
dő elleni 160 forint tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a muraszombati kir. já
rásbiróság területén lévő Mártonhely község határá
ban fekvő, a mártonhelyi 93. sz. tjkben felvett 1. 
1—8. sor 62. házsz. Hodoscsek Mihály és neje Sos- 
tarecz Julianna tulajdonát képező birtokra az ár
verést 1003 írtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az

1898. évi junius hó 20-ik napján
délelőtt 5 órakor Máitonhely község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 100 frt 30 kr. készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. «;-ábau jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november hó

Újházi Miksa, nyomdai műintézet, Muraszombat.
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ANTI-PERONOSPORA
készíti: NUMA DUPUY & COMP 

Becs, VI. Windmiililgasse 33. 
Kipróbált sze r hatásra nézve egyen’ő a 
rézgálicz és mészoldattal, (te an
nál sokkal olcsóbb és nem dugaszolja el a 

fecskendőket.
—  Égj* csom ag ára  30 3cr. _

me y I hektoliter vízre elegendő.
Ezen szer eg\ edüli Árusítója Muraszombat és vidéke ízámAra:

A S C I I F R  3 1 . I*3 S  F I A ,
<5 «■, Muraszombat buu.
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