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Munkásságunkhoz.
Az újkori kultúra legegészségesebb ten

denciája azon arányosság keresése és léte
sítése, mely a munkának és pihenésnek 
aurea mediocritását, a test és szellem élet
erős állapotát biztosítaná. Ha e törek és 
mindenütt kooperatív működésre sarkal, 
úgy szükségtelen további dokumentálása 
annak, hogy épen nálunk s főleg most mi
kor kitavaszodunk, a lét javulására irány
zott munkálkodásban mindenkinek részt 
kell venni. Mielőtt azonban íantozmákat 
íelállitanánk, mutassunk rá azokra a hiá
nyokra és rendellenességekre, melyek a 
szép czél megvalósulását késleltetik, vagy 
talán épen lehetetlenítik.

Nos, a munkás életről legyen szó. He
lyesnek ismert postulatum, hogy a mun
kások köréből testben és lélekben erős 
emberek kerüljenek ki. Úgy tapasztaljuk, 
hogy a mi munkásaink karakterisztikus 
vonása inkább a satnyaság. Miért? Hiány
zik a munka helyes felfogása, annak meny- 
nyiségéről és hatályosságáról nincsen tisz
tult nézet. Igen szép jövőnek néznénk elébe, 
ha itthon tudnók értékesíteni azt a roppant 
erőt, mely természetfeletti képességgel a 
messze távolban pazarolja a nekünk ter
mett erőt saját s vidékünk kárára.

Vagy talán ez nem áll meg? A mun
kára több körülmény van befolyással. Ilyen 
mindjárt a természet, mely népünkben na
gyon tevékeny s azért felhasználható szor
galmat oltott, melyet ha eszesség és lele
ményesség kormányozhatna, a vidéken sok 
parlagon hevert és rosszul müveit területe 
sokkal több és jobb anyagot teremne, mint 
az az összeg, mely tizenhét órai napi ne
héz munka gyümölcse s egyrészt elvesz, 
másrészt kényszertörlesztésre fordittatik.

Maga az egyén is munkafeltételt képez. 
A  férfi távol, a nő itthon fejt ki kereseti 
tevékenységet. A házas élet feladata igy 
nem oldható meg. Úgy hisszük, haladó 
társadalom vagyunk, tehát ahhoz képest 
viselkedjünk. Bízzuk a nőre a ház és gyer
mekek gondozását; a gazdasági tevékeny
séget pedig hagyjuk a férfiúra, ki otthon 
eredményesen többet szerezhet, mint ott 
lenn, talán Slavoniában, mert az itt szer
zett munkabér, vagy a túlmunka által oko
zott betegségre megy fel, vagy pedig az 
otthon keletkezett bajok orvoslására. Vagy 
az elcsenevészedés mindig veszélyesebb 
fellépése nem abban leli magyarázatát, 
hogy az ifjú, mikor az anthropometria 
szerint ereje leginkább nő, 12— 1G éves 
életkorában már az arató munkások között 
alig 3— 4 órai pihenőt tartva dolgozik ott

tott ő valami újat, meglepőt a barátai számára. 
De ki tulajdonképen ez a nagyságos ur!

K álos i Kálossy Béla,

Mint aranyszegélyü névjegyeiről leolvasható. 
Mikor az ország másik szélén az ötödik gymná- 
ziumi osztályból kicsapták, még Kumertnek hívták* 
Azóta vedlett a közönséges Kumertből Kálossy-vá. 
A  kuvasz még nem született meg, melynek bőrére 
az ő nemes levele volt Írandó; de ez őtet cseppet 
sem zavarta abban, hogy magának a praedicátumot 
és a nagyságos czimet előlegezze.

így jöttek évek, múltak évek s senkinek sem 
jutott eszébe, hogy, hogy telik ezer forint fizetés

ből erre a fényűzésre.

Egy idő óta Kálossy mind gyakrabban kérte 
fel barátait holmi kis baráti szívességekre, amit 
más nyelven kezességnek szoktak nevezni. Ez végre 
arra indított egy ideges öreg urat a részvényesek 
közül, hogy a takarékpénztár évi közgyűlésén fel
szólaljon s ké.je a pénztár s a főkönyvek tüzete
sebb átvizsgálását. Eddig ugyanis csak a kész mérleg 
átnézése volt szokásban. K i merte volna a főköny
vek s a pénztár vizsgálatát kérni.

a horvát pusztákon? Pedig az egészség 
és helyes fejlődés ilyetén megtámadás a 
sokkal nagyobb vesztességet okoz. mint 
hasznot szerez az ott lenn nehezen megszer
zett bér. Járuljon ehhez csak egy kevéssé 
mostohább táplálkozás, idő előtt kopogtat 
a sápadt kaszás. Azt talán fölösleges em
líteni, hogy a munka mérlegében legtöbbet 
nyom az értelmiség. Ezen a téren a rövid 
idő alatt elért sikerekre büszkén tekinthe
ti nk vissza. Ha minden tényező oly szor
galommal szállna sorompóba, mint ezt a 
sikert bátran magáénak való orgánum, ta
lán még a szunnyadó erőknek sem halki- 
nók hírét. Csak a szakképzésről kellene 
gondoskodni s a gazdasági s üzleti éber
ség is jobban fejlődnék a munkamegosztás 
elvével.

Morális tulajdon >k is nagyot nyomnak 
a latban. E tekintetben sem állunk magasz
tos elvek hatása alatt. Az épület nem tel 
jes, ha csak egy fala is hiányzik. Pedig a 
bosszú még itt-ott kisért, a megbízhatóság 
nem szilárd, a köteless igérzet gyéren vezet, 
a könnyelműség a becsületességet elhomá
lyosítja, sőt a pazarlás és gondatlanság a 
gazdasági javakat igen gyakran egész spon • 
tán is veszélyezteti.

Gazdasági körülményeink sem kielégí
tők. Tudjuk, hogy dolgoznunk kell, munka

Egy Iíálossyt meggyanúsítani, azt valóssággal 
bojkottálták volna a város jobb köreiből.

Erős küzdelem után elrendelték a vizsgálatot 
S meglep) dolgoknak jöttek nyomára: a betétek 
nagy része elsikkasztva. Behajtott követelések bo 
nem szolgáltatva. A kár fél millió.

Kálossy manipulációi által tönkre ment 
egész jóhiszemű igazgatóság, egy sereg jóbarát, de 
meg sok szegény ember véres verejtékén szerzett 
pénze is elveszett.

Mi lészen a nagy bűnös büntetése V
A család biztosítva van. Még a jó  napokban 

gondoskodott, hogy a ház felesége nevére irassék 
a telekkönyvben, még megfelelő pénzösszeget is 
tettek félre, hogy a bekövetkezendő rossz napok
ban ne kelljen nélkülözniök.

Városszerte nagy a részvét a jó czimbora iránt. 
Ha lehet, úgy tussolják el a dolgot, hogy még az 
újságba sem kerül.

Legrosszabb esetben ül cgy-két évet.
S mire a feledés szele elsodorja kissé a porti 

amit az egész eset felvert, újra valami hivatalban 
ül Kálossy, mintha mi sem történt volna . . .

Adjatok hamut, hadd hintem fejemre s úgy siras
sam az emberiség végtelen nyomoráts végtelen bűneit.

Margit
(Vége.)

A „Mimiink is W  tárná]!.
Nagyböjti gondolatok.

A „ Muraszombat és Vidéke" eredeti tárcsája.

Arra való a dada és a bonne.
Ő nagyon is megteszi kötelességét, ha tizen

egy óra felé. mig fésülönő fürtéit rendezi, behozatja 
kicsikéket s megkérdezi: jól viselték-e magukat 

tegnap V
Toalett után egy vizitet kell végeznie.
így eltelik az idő a nagyságos ur megérkeztéig.
Kettőkor van az ebéd, azután kikocsiznak.
Üt órakor átöltöznek, vagy fogadnak, vagy 

tesznek ismét viziteket.
Hát még a sok jótékony-egylet, az ad még 

csak sok munkát őnagyságának, hisz mindegyikben 

vezérszerepet visz.
Este színház, vagy meghívás valami tea-estere-
Aztán a fényes ebédek, vacsorák amik geni- 

ális rendezése a nagyságos asszony jó Ízlését dicsérte- 
Ezekre mindenkit meghívtak, aki valaki vagy valami 
volt a városban. 8 boldogtalan volt az a szegény 
alsóbbrangu hivatalnok, aki nem részesült a sze
rencsében, hogy meghívják.

Hát még a vadászatok ! Ezek már a nagysá- 
os ur leleményességét dicsérték. Mindig tartoga-
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nékül, mely az életnek fűszere meg nem 
élhetünk. Bár a munkának legilletékesebb 
helyről tőkével való támogatása nagyon 
mostoha, valami mégis van, de az is csak 
a tengődő járásban Mernyám is alig van, 
mert a vállalkozási rendszer szinte félős 
nálunk. Nagyon helytelen a munkaidő sza
bályozása s gyakran a munkahely megvá
lasztása Tekintélyes orvosok, leleményes 
népek 10 usque 12 órát jel lnek munkára 
s a mi munkásaink, mikor tőlünk távol 
aratónk. 15 órát legalább is dolgoznak. 
Nézzük az államok munkastatisztikáját, 
meggyőződünk belőle, hogy az angol mun
kás 10 órai munkaidőben sokkal többet 
végez, mint ezek a megkínzott munkások. 
Fáradt elme, fáradt test sohse fejt ki oly 
energiát, mint a kipihent, felvidult elme, 
vagy test.

Ha a munkás a szükséges nyugalom
tól megfosztva folytonos kimerítő foglal
kozásban fogyasztja különben tetemes ere
jét, hogyan lehetne várni jó munkát. Tes
sék elhinni, hogy a pihenés órái is termel
nek, mert hisz ezek erőt ifjitanak. szellemet 
gyűjtenek, figyelmet ébresztenek.

Sőt mi több, nálunk kivált arató mun
kásainknál a vasárnap is dolog nap s a 
törvényben biztosított rnunkaszünet csak 
látszólagos. Sohasem volt és nem is lesz 
az munkaszünet, mikor a legvégső határig 
és mértékig elfáradt test, ha nem munká
ban, hát dorbézolva s borközi állapotban 
verekedve hemeistikus I ajokat szerez. Pe
dig ez nálunk nem ritka orkupatorikus eset 
az úgynevezett „hőslegények“ között. Ez 
positiv tény s nem konstruált ficitió. Talán 
jó szerek volnának ezen szinte meggyöke- 
redzett bajok ellen a nyilvános helyeknek 
viselkedési zsinórmértékül adandó erős 
imperativák.

Társadalmi életünkbe is kell egy bepil
lantást vetnünk. Nálunk a népesség és 
munkamennyiség nem áll helyes arányban. 
A létező népsűrűség miatt a szervezett 
belterjesebb munka erősebb meghonosodá
sát lehetne várni és követelni a szükséges 
munkamennyiséghez intézm nyékét. A mű
veltség általánositására s a munka tiszte
letben tartására a leghatályosabb módok 
vannak alkalmazásban, de nincsen kellőleg 
elitélve s üidözve a henyélés, dologtalanság, 
munkakerülés, sőt nem egy helyen e czélra 
a szülők gyermekeikkel egy húron pen- 
dülnek.

Igaz, hogy nálunk a munkások foglal
koztatására kevés mód van s a legtöbb 
ember csak a saját szükségleteiről gondos
kodik, de erélyességgel, némi segélylyel 
és befektetésekkel mindezt helyesebben 
kellene berendezni, jelesül az őstermelés 
ágainak jobbá tételével, az ipar, főleg a 
kereskedelem fellendülésével, egyes foglal
kozásoknak a vállalatok, állami intézmé
nyek megkezdésével és felállításával, tehát 
a munkaerőknek állandó feladatokat kellene 
adni. S mivel vidékek és egyének külön
bözők, talán egy gyufagyár, szövő és fonó 
gyár, szőlőszeti vagy földművelési iskola, 
polgári iskola (régen vajúdik), dohánygyár, 
gyertyagyár, fagyár vagy más hasznos in
tézmények például dologtelepek egészen 
más, jobb, szebb irányba terelnék anyagi 
és szellemi helyzetünket. P rsze itt óriási 
a tőke jelentősége, melynek forrásairól 
azonban más alkalommal szólunk.

Még a munka s hivatás szabadságáról. 
Úgy hisszük, ennek kellékéig: az érettsé
gig még sok lépésnek kell történnie. A biz
tos források figyelmen kivül —  é. elhagyása 
s a kedvező jövő látszatszerü reménye 
mindig a sikertelenségbe vezetnek s ez itt 
gyakori eset.

Tehát előbb-utóbb szervezésre, rende
zésre kell gondolnunk, melyben figyelem
mel kell kísérnünk vidékünk szociális, cul-

turalis, morális és egészségi érdekeit, ha 
sorsát nem aláásni, rendeltetését nem meg
kötni. hanem felemelni és biztosítani akar
juk Rontsunk de csak azért, hogy na
gyobbat a kössünk, hisz egy gazdag bánya 
felett állunk, melynek kiaknázásához csak 
erőket kell gyűjtenünk.

n—os.

Oltsuk be sertéseinket sertésorbáncz és 
sertésvész ellen!

Múlt hó 26-án a muraszombati gazdasági fiók
egyesület által tartott közgyűlésen felhozott indít
vány miatt: mely szerint —  oltsuk be malaczain- 
kat sertésorbáncz és sertésvész ellen, — engem 
szólított fel a mélyen tisztelt közgyűlés, hogy 
ismertessem röviden e fertőző betegségek tüneteit 
és a bonczoláskor található elváltozásokat, továbbá 
a betegségek ellen való védekezést s igy az oltást 
és költségeit.

A sertésorbáncz ép úgy, mint a sertésvész oly 
fertőző betegség, melyet a beteg állat vérében igen 
erős nagyítással látható pálezika alakú növényi 
gomba idéz elő, ezeket bacillusoknak nevezik. Ezek 
megkülönböztetése, — más igen sok hasonló és nem 
nem ártalmas bacillusoktól is, azoknak tenyésztése, 
festése, átoltása egerekbe, galambokba s ily módon 
a megbetegitő tulajdonságaikból nem nehéz dolog.

E kis bacteriumok igen ellenálló képességet 
tanúsítanak, hidegnek, melegnek, fertőtlenítő anya
goknak, stb. —  így pld. —  8%  hidegnek 13 napig, 
páczolás, besózásnak 170 napig. 14 napig meleg 
füstölt húsban, szalonnában is találtak életre való 
baeillusokat. Füstölt sonka még */4 év múlva is 
fertőzésre képes gombákat tartalmazott. —

Forró víz 2 perez alatt, Carbolsav 5% Kreolin 
Lysol 5°/0 2— 3 perez alatt öli el a bacillust.

A betegség behurezolása addig vészmentes 
vidékre, valamint további terjesztése majd mindig 
beteg, vagy elhullott állatokkal, illetőleg ezek ter
ményeivel és testrészeikkel történik. A  sertésekkel 
való házalás, valamint sok kis gazda azon rossz 
szokása, hogy azonnal vásárra hajtja fertőzött, de 
látszólag egészséges sertéseit, okot ád fertőzésre. 
A lábon hajtott beteg egyfelől egészségesekkel érint
kezik, másfelől úgy terjesztik a ragályt, hogy a 
megtett utat és az állóhelyeket fertőzik A fertőző 
bélsár közvetíti részben a legelőn lévő sertések 
közt is a fertőzést, sőt más állatok, főleg az ember 
is. szennyezi lábait és ily módon a ragályt távoli 
vidékekre elhurczolja. f  őleg terjeszti a betegséget, 
a betegség miatt ki lyszerből levágott sertések húsa. 
mely néha szét lesz osztva a községben, hogy senki, 
az illetőt el ne árulja, sokszor meg a sertések 
kapják az ilyen sertés húsának mosására használt 
vizét.

A hullák hiányos eltakarítása, továbbá a még 
mindig igen semminek gondolt hulla terek, melyek 
nincsenek meg nem közelithető\ é téve és igy a 
kutyák, továbbá a czigányok e hullákkal községről- 
községre járva azokat mind befertőzik. Nagy sze
repet játszanak a kanászok és miskárolók is e 
tekintetben.

A fent említett bacteriumok az állat egész 
testében találhatók, tehát a nyálban, hányadékban, 
bélsárban sem hiányoznak. — bacteriumok legtöbbje 
úgy hat, hogy egy bizonyos mérget termelnek a 
szervezetben, ami azt az állatot, melyben vannak 
kiirtja. így a sertésvész bacillusának mérgei 3 félék. 
Novy egy basikus anyagot izolált a kultúrákból, 
melyet susótoxiunak nevezett, ebből 0.125 kém a 
patkányok bőre alá oltva 36 óra alatt halálukat 
okozta.

Később Schweinitz egy ptomaint és egy albu- 
mosét talált suplagó-toxin és suplagó-alburnosét.

A sertésvész és sertésorbáncz igen hasonló 
betegségek, habár mindeniknek egészen más tulaj- 
doi.ságu bacteriumjük van mindazonáltal nem rit
kán szakértőinek is gondosan kell mérlegelnie a 
tüneteket bonczolást és mikroscopos vizsgálatot 
stb, hogy biztos diagn isist tudjon megállapítani. 
Különösen fontos tudni azt pedig azért, mert oltá
soknál az oltóanyagot aszerint kell megrendelni. —  
Hiába oltjuk a sertéseinket orbáncz ellen, ha a 
sertósvész szokott fellépni, és ép fordítva.

A laikusnak gyenge tájékoztatására pár fon
tosabb tüneteket említek, melyekről meglehet mon- 
dam körülbelül tha a betegség tünetei mind ki 
vannak fejlődve, ami nem gyakori) melyikben be
teg sertés falkája; feltéve, hogy a kettőn kivül 
egy harmadik fel nem lépett.

Sertésorbáncznál feltűnik, hogy 3 hónapon 
fe uh es egy hónapon aluli malaczok kapják leg- 
mkabb de azért egy éven túl lévők is megbetegsze
nek; toleg a tmomabb sertések a suffolk, a potland- 
china és )  orkshire-i, kevésbé a német parlagi sér
tés; e mellett áll, de inkább fogékony a magyar 
disznó. -  Eleinte bágvadtság, étvágytalanság mu
tatkozik, néha hányással, a szemhéjak duzzadtak 
es a szemből kifolyó nedv beszárad a pillákon, ezt

csipának mondja a köznép. A székszorulást később 
hasmenés váltja fel, mely véressé is változhatik. 
A 2 napon vörös foltok mutatkoznak a bőrőn, néha 
később, máskor korában, de ez nem oly jellemző 
tünet, mint a milyennek azt sokan hiszik. A test 
hátsó része gyengül, ingadozó járású lesz. A 3— 4 
napra a tünetek súlyosbodásával beáll a halál ; 
nem ritkán 8— 9 napon hull el. Ez a test ellen
álló képességétől és a tertőzés fokától függ. Más
kor a betegség chronikussá lesz, ekkor a látszó- 
lag gyógyult sertés köhögni kezd, lesoványkodik és 
gyakran hónapok múlva elpusztul.

A sertésvész ép ilyen, csakhogy annál főleg 
a tüdő, vagy a belek, vagy mindkettőjük van bántal
mazva, tehát erős és tartós görcsös köhögés, nehéz 
légzés, orrból, szemből kifolyás, hasmenés van je l
ien. Sokszor a bőr leválik, elhal. Néha a nyelven 
szürke fehér s sárgás foltok vannak, melyek né
hány nap múlva levállanak és fekélyeket hagynak 
hátra. Ez utóbbi, továbbá a bőséges hasmenés fő
leg a sertésvész egyik alakjánák a sertéscholerá- 
nál látható.

Még sok más tünet is van, melyeket a tüdő, 
szív, bél, vizelet és bélsár vizsgálásából stb. nyerhe
tünk, de melyekre a megérthetés kedvéért igen ki 
kellene terjeszkedni részint a physica, chémia phy- 
siologiára s azért ezek leírását mellőzöm s inkább 
a bonczoláskor található tünetekkel a különbsé
geket említem :

S e r t é s o r b á n c z .
Betegek főleg az 1 éven aluliak, lassabban 

terjed.
Vörös foltok hamar jelentkeznek.
A betegülés után hamar elhulnak 3— 4 na\ira.
Köhögés, hasmenés, nehéz lélegzés ritka.
Bonczoláskor alig van elváltozás a belső szer

vekben.
Mieroscop alatt finom egyenletesen festődé 

bacillus.
S e r t é s v é s z .

Egy éven felüliek is betegek.
Rohamosan terjed.
A vörös foltok a halál előtt pár nap lépnek fel.
A megbetegedés után hosszabb idő múlva pusz

tulnak el 14 —16 napra.
Köhögés, hasmenés nehéz lélegzés mindig.
Bonczoláskor a tüdő, úgy a belek vesék, szív 

mindig mutat eltérést.
Ankroscop alatt csak a két végén festődé' 

vaskosabb bacillus.
E két betegség ellen is lehet oltással véde

keznünk, de persze mindenik betegségnek meg van 
a maga oltóanyaga. Ha sertésorbáncz ellen beolt
juk a sertést, azzal még a sertésvész ellen nem 
tettünk semmit, tehát megkaphatja a sertésvészt, 
és viszont hiába oltjuk sortésvészszel, megkaphatja 
az orbánezot

A másik bibi meg az, hogy eddigelé nem tud
tak sertésvész ellen is olyan oltóanyagot csinálni, 
melyet ha beoltunk egy egész évret tudná a diszna- 
inkat a betegségtől megmenteni, min az az orbáncz- 
11 ál van, hanem csak 2— 3 hónapig. Tehát a ser
tésorbáncz vetőanyaga cyy <<jész huj ruházza fel 
az állatot azzal a képességgel, hogy hiába jutnak 
a betege okozó bacteriumok a szervezetbe azok 
pathogán hatásukat ki nem fejthetik, ezt immuni
tásnak nevezik. A sertésvész oltóanyaga 8— 10 
hétig teszi immunná a sertést sertésvész ellen.

Azért tanácsos azt következőkép tenni, amint 
azt sok nagyobb uradalmakban is tanácsoltam; 
hogy oltsuk be minden év tavaszán az összes ser
téseinket sertésorbáncz ellen, akkor azok e beteg
ségtől biztosítva vannak. — Se*tésvész ellen pedig 
akkor oltjuk be majd, ha hírből (cselédség utján 
legkönnyebben) vagy újságból vagy jelentés folytán 
tudomásul kapjuk, hogy 25— 30 kmnyire tőlünk 
valahol a sertésvész már fellépett, s ekkor, miié 
a vész hozzánk is bejut a már fennt irt többféle 
módon, má: oltott állatjaink vannak, amelyek, ha 
fel is veszik a ragályt, meg nem betegszenek.
. °fi^s nagyon olcsó az oltóanyaggal együtt
különösen, ha az egész község oltatja összes 
sértéséit.

Kétszeri oltásért 1— 100 drbig 5 kr., 100 — 500 
drbig 5 kr., 500— 1000 drbig 3 kr., 1000 felül min
dig 2 kr.

A  kétszeri oltóanyag egy malaczra 9 kr. — 
Sertésorbáncz, sertésvész oltóanyagát eddigelé in
gyen adja az állam.

rül Ez oly csekély kiadás, hogy oly helyen, ahol 
csak egy is elhull e betegségek egyikében, már ér
demes oltani, mert az egynek az értéke is nagyobb 
mint az összes sertésnek oltási költsége —  Égve’ 
sületünk a szegényebb gazdáknak szívesen ad oltd- 

7 e “ Ö " gíe ,,’ ha az egyleti irodában

A cusicdler Miklós.

H i r e k.
járási x agytígo , alispán ur
jatast főszolgabírói hivatalhoz a kővetkező' kör-
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rendeletet bocsátotta ki: 8663/99. sz. Tekintetes 
főszolgabiró U r ! a 21664/92. szabályrendelet 5. 
§. értelmében a magyar nyelvet sikeresen tanító 
néptanítók javadalmazása tekintetében a folyó év. 
ben első sorban a felső-eőri és kőszegi járás nem 
magyar ajkú községekben működő néptanítók vé
tetnek figyelembe, s a többi járási néptanítók csak, 
az esetben, lia a sorra került néptanítók javadal
mazása a magyar nyelvalap ez évi jövedelmét ki 
nem merítené. Utasítom tek. főszolgabiró urat 
hogy e körülményt járása területén hirdesse ki, s 
különösen a nem magyar ajkú községek népisko
láinak iskolaszékével és tanítóival oly felhívással 
közölje, miszerint a mennyiben iskoláikban a ma
gyar nyelv kellő sikerrel tanittatik, vagyis ha h i
telesen igazol tátik az, hogy a tanító az összes kö
telező tantárgyakat az egész éven át kizárólag 
magyarul tanította, hogy iskolája növendékei a 
tantárgyakat magyarul tanulták és megértették 
anélkül, hogy az által bármely tantárgy háttérbe 
szorittatott és az általános taneredmény csökkent 
volna —  kellőleg felszerelt kérvényeiket az iskola
szék és főszolgabiró urnák véleményével ellátva 
hozzám f. évi márczius 31-ig beterjeszszék. Meg
jegyzem, hogy úgy tekintetes ur, mint kir. tanfel
ügyelő és az illetékes iskolahatóságok hivatalból 
is ajánlhatnak arra érdemes néptanítókat, de az 
esetben is a szabályrendeletben megkívánt adatok
kal felszerelve kell lenniük. Az ilyképen beérkező 
kérvények és ajánlatok alapján a népnevelő és 
magyar nyelvi bizottság az egyes iskolák vizsgá- 
lata iránt intézkedni fog. Felhívom tekintetes urat, 
hogy ezen kiválóan hazafias ügyben szokott buz
galommal és figyelemmel járjanak el és a népta
nítókat, amennyiben iskolájuk állapota őket arra 
minősiti —  pályázatra buzdítsák és ezen törekvé" 
seikben hathatósan támogossák. Jelen reudeletem 
pontos végrehajtásáról f. évi márczius hó 31-ig 
jelentést várok. Szombathely, 1899. február 28-án. 
Károlyi Antal s. k., alispánt. (Járásunk ugyan 
nincsen tényleg megnevezve, de azért nincsen ki
zárva az, hogy a muraszombati járás érdemes ta
nítósága a többi éveihez méltóan, már a jelen 
tanévben tömegesen fog jelenkezni, nem a juta
lomért, hanem azért hogy az elért eredményt a 
magyar nyelv sikeres tanításában, a kiküldött bi
zottságnak nem csak a kitűzött időben, hanem 
bármikor is bemutathassa. Fel teliát Muraszombat 
járási érdemes tanítósága, mutassák meg, hogy e 
járásban csakis az édes hazai nyelv ápoltatik nép
nevelő intézeteinkben. Szerk.

— Bedőlt ház. Múlt számunkban hoztuk a 
hirt, hogy Weisz Béla bellatinczi kereskedőnek 
emeletes háza bontás közben összeomlott s az ott 
foglalkozó két kőművest agyonütötte. A  tulajdonos 
boltját akarta nagyobbitani. A lehúzandó falak 
alatt a földszinti padmaly is beszakadt és az alsó 
helységben is szörnyű pusztítást vitt véghez. Weisz 
üzlete a beomlás alatt vagy 20.000 frt kárt szen
vedett, összetört benne minden, ami csak törékeny, 
hasznavehetetlenné tette a többi portékát is. A 
szerencsétlenség hírére összegyülekezett nép igye
kezett ugyan a szerencsétleneket megmenteni, de 
hiába volt minden erőlködés, mert egy második 
omlás a még élőnek is megadta a halálos döfést. 
Egy lehulló fa gerenda hátbm találva, ölte meg. 
A halottakat csak hosszas keresés után sikerült 
a romokból előhozni, kiket f. hó 3-án délelőtti 
órákban nagy részvét mellett helyeztek örök nyu
galomra. Halálukat orvosi szakvélemény szerint 
tüdőzuzódás és belső elvérzés okozta. A bontási 
szakmunkálatokat líatkol Mihály muraszombati 
építész vezette, de már az összedülés után hivata
los megbízásból, kinek elég dolga volt. az izgatott 
népet a behatolásoktól s kifakadásoktól visszatar
tani. Továbbá, hogy a dolog tettlegességre ki nem 
nőtte magát, egyedül a községi elöljáróságnak eré
lyes közbelépésének köszönhető. Ilogy kit terhel 
ezért a felelősség, még eddig nem állapították meg. 
A szerencsétlen családok javára líellatinczon Hor
váth Taksony, gyűjtést rendezett, mi 22 frt 70 krt 
eredményezett Adakoztak pedig: Casiuó 5 frt, 
Horváth Taksony 2 frt, Nagy Károly 2 frt, Kühár 
Alajos 1 frt 50 kr., Szepesy Sándor 1 frt, Lamm 
Leó 1 frt, Weisz József 1 frt, Wortman Benő, Alsó- 
Lendva 1 frt. Nagy Sándor 2 frt. Weiner Jakab 
1 frt, Pöröse N. 1 frt, Kaufmann Ignácz 50 kr., 
líotter Hermáim 50 kr., Spiegler N. 50 kr., Fól
iák Joseíin 50 kr., Nehoda Károly 50 kr., (Jaál 
Kálmán 1 frt. Kralavetz N. I frt, Samek Hermán, 
Bécs 50 kr., Keich Albert, Budapest 50 kr.. I)r. 
Messer Samu 1 frt, Kirchlechner Győző 1 frt, Ke-

leesényi N. 1 frt, Balcz Aladár 1 frt, N. Nelli 1 frt, 
Kajdos Károly 1 frt. Nyugta, hogy a gyűjtés fél 
eredményét 11 frt 35 kr., azaz: tizenegy' forint és 
35 krt felvettem, ezennel elismerem. Bellatincz, 
1890. márczius 8-án. Ivuzma Anna. Nyugta, 11 frt, 
35 krról, azaz tizenegy: forint 35 kr., mely össze
get mint a gyűjtés fél eredményét átvettem. Fo
gadják a szives adakozók ez utón mit a magunk, 
mint pedig árváink nevében legforróbb köszöne- 
tünket. Kvász Ágota, Kuzma Anna.

— Márczius 15-én rendezendő ünnepélyre 
szerényen folynak az előkészületek. Bár mennyire 
takarják is a programmot a nyilvánosság előtt, 
azért mégis egyet-mást megtudtuk, mit azonban 
nem árulunk el, de annyit mégis megsúgunk, hogy 
hölgyek is közreműködnek, kiknek névsorát majd 
a jövő számban adjuk.

— Eljegyzés. Itábabogyoszlói Vajda Hugó 
magánzó muraszombati lakos, eljegyezte Marits 
Petronella kisasszonyt Muraszombatból. Gratulálunk!

— Köszönet-nyilvánítás. A muraszom
bati takarékpénztár 20 irtot volt keeyes adomá
nyozni a muraszombati izr. nőegylot pénztára 
jótékonyczéljára, amiért is a nőegylet nevében ez 
utón köszönetét mondok. Á r v á i  M a t i ld ,  elnök.

— Halálozások. Kolossá József muraszom
bati szabómestert, jár. ipartestületi alelnököt mély 
gyász érte. Édes atyja, Kolossá Vincze f. hó 6-án 
végelgyengülésben 77 éves korában meghalt. Te
metése nagy részvét mellett folyó hó 7-én ment 
végbe. Nyugodjék békében. —  Sinkovich Elek 
szolgabiró urat és családját hasonló gyász érte. 
Ugyanis folyó hó 9-én halt meg „Pistika“ fiuk 
1V* éves korában diphteritisben. Temetése f. hó 
10-én d. u. 5 órakor volt. (Fogadják a gyászoló 
családok ez utón részvétünk kifejezését, szerk.)

Mindazon jó barátaink és ismerőseink, 
a kik drága kis Pistikénk elhunyta alkalmából 
részvétükkel igyekeztek nagy fájdalmunkon eny
híteni, fogadják ezúton hálás köszönetünket.

Sinkovich Klek és neje.
— Meghívó. A muraszombati járási* ipar

testület és folytatólag a muraszombati járási ipar
testület betegsogélyző pénztára által 1899. évi 
márczius hó 25-én d. e. 10 órakor a r. k. iskola 
helyiségében tartandó V. rendes évi közgyűlésre 
tisztelettel meghivetik. Az ij>artestület tárgysoro
zata: 1. évi jelentés. 2. Múlt évi számadás előter
jesztése. 3. Számvizsgálók és tisztviselők felmen
tése. 4. Jövő évi költségvetés megállapítása. 5. 
Tisztujitás. 6. Indítványok (4 nappal előbb a/, el
nökségnél írásban beterjesztendők. 7. A  hitelszö
vetkezet megalakítása. Felhívjuk az ipartestület 
tagjait, hogy kik a szövetkezetnek tagjai lenni 
óhajtanak, hogy a közgyűlésre jelenjenek meg. 
A betogsegélyző pénztár tárgysorozata: 1. Múlt évi 
jegyzőkönyv felolvasása. 2. Pénztárnoki jelentés és
a számadás felolvasása. 3. Folyó évi költségvetés 
megállapítása. 4. Tisztujitás 5. Esetleges indítvá
nyok. Muraszombat, 1899. évi márczius hó 4-én. 
Wilfinger Károly, jegyző. Bácz János, elnök.

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter Erczy Jolán ganicsai áll. el. 
iskolatanitónőt a baksai áll. el. iskolához. Feketené 
Némethy Ilona tanítónőt pedig a ganicsai áll. el. 
iskolához kölcsönösen áthelyezte.

Óvónő. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter a bárkóexi óvodához Nagy Ida oki. óvónőt 
nevezte ki.

— Tiszteletbeli felügyelő. Csorna J. tb. 
főszolgabiró a battyándi ev. gyülekezetben eddig vi
selt felügyelői tisztéről egyrészt jelenlegi lakóhe
lyének Battyándtól való nagy távolsága, másrészt 
pedig hivatali nagy elfoglaltsága miatt lemondott. 
A battyándi ev. gyülekezet erre m. hó 27-én tar
tott rendes közgyűlésén a legmélyebb sajnálattal 
vette tudomásul Csorna Jenő lemondását, de te
kintetbe véve az egyház körül szerzett kitűnő ér
demeit s bízva abban, hogy szerétét és érdeklődé
sét ezentúl sem fogja megvonni a battyándi ev. 
gyülekezettől, egyhangúlag tiszteletbeli felügyelő
jévé választotta meg.

— Uj tűzoltó egylet. A napokban alakult 
meg Zoltánházán, Csaplovics Ferencz III. kér. tűz
rendészet: felügyelő elnöklése alatt az ottani tűz
oltó egylet. Az egylet jelenleg 36 működő tagot 
s. ámlál. Tisztviselőknek megválasztattak: elnök: 
Stáry Ferencz, alelnök: Hodoscsek Iván, jegyző: 
Bagáry Pál, főparancsnok: Sparas Miklós, alpa- 
rancsnok pedig Dervaries Iván. (Kitartást és egyet
értést kívánunk a fiatal egyesületnek. Szerk.)

—  U jo n c zo zá s  a vármegyében. Az
ujonezozás a vármegye területén f. é. április 4-én 
veszi kezdetét és bezárólag tart junius 7-éig.

A  szombathelyi bábaképzö inté
zetben február 25-én tartották meg a záró vizs
gálatot. A vizsgálaton a 14 vizsgáló közül 5 jele
sen, 2 jól, 7 pedig kielégítő eredménynyel vizsgázott

— A  szent-gotthárdi választókerület 
értekezlete. A szentgotthárdi kerület választó 
közönsége f. hó 13-án értekezletet tart azon czél- 
ból, hogy a kerület mandátumát Széli Kálmán 
miniszterelnöknek újra felajánlja. Ezen alkalom
mal fognak megválasztatni azon küldöttség tagjai, 
mely Öméltóságát, a jelöltség elfogadásai a fel fogja 
kérni.

— A  zseb. Pénteken este történt Nagy-Ka- 
nizsán a kinematografus pénztára előtt a „Polgári 
Egyletében. Vagy buszán szorongtak a pénztár 
előtt, egyszerre csak egy kövér hölgy rémülve ki
áltott f e l :

—  Jesszus ! . . .
—  Nos, mi az ?
—  Megloptak . . tolvaj ! . Üres a zsebem . . 

pedig a mikor eljöttem hazulról, beletettem a pénz. 
tárczámat, biztosan emlékszem . . .

Nagy pánik. Kétkedve, kutatva néztek egymásra 
a tolongok,

Végre megszólal egy ur, aki a ja  gató hölgy 
mellett á llt :

— Nem szíveskednék talán a saját zsebében 
kotorászni? Az enyém üres, jól tudom . .

Es akkor veszi csak észre rémüldözve a kö
vér hölgy, hogy a ruhája ránczai közt kotorászva 
a mellette álló ur zsebébe tévedt a keze. Pirulva 
hebegte:

—  Bocsánat . . .

Hirdetések.
1898. V. II 8/5.

Alulirt kiküldött végrehajtó r.z 1881. 
évi LX. t. sz. 101. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a muraszombati kir. járásbíróság 
fenti számú végzése folytán a Délvasmegyei Taka
rékpénztár végrehajtató javára Radófalva úrbéres 
közönsége ellen 3515 frt tőke ennek 1895 évi 
márczius hó 1. napjától számítandó 8°/0 kamatai 
és eddig összesen 46 frt 50 kr. perköltség-követe
lés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával Dervaries János radófalvai lakosnál bíróikig 
lefoglalt és 860 írtra becsült 2 szekér, 2 tehén, 
3 üsző, 1 sertés, I borprés, 7 hordó, 2 csikó, 3 ló, 
eke-taliga-borona, szélrostából álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén vagyis Itadófalván 
Dervaries János alperes lakásán leendő eszközlésére 
1899. márczius hó 20-ik napjának délután 2 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok azen árverésen az 
1881. évi LX. t ez. 108. Cj-a értelmében a legtöb
bet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.

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

Kelt Muraszombat, 1899. évi márcz. hó 8. napján.

Horváth Béla,
kir. bírósági kiküldött.

oooooooooooooooooo
Regedében

k ö l t ö z é s  m i a t t  e g y  i g e n  s z é p

tw' Z o n g o r a  - v t
(Concent fltlgel)

Schweighofér-fele gyártmány olcsó ár mel
lett eladó.

Bővebb felvilágosítás
F ő té r  108. I. em . fe ls ő  Európa 

3-3 ká véh á zb an  kaph ató .
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L e g n a g y o b b  v á l a s z t é k !
ooöooooooooooooooooooüoooooooooo ooooooooo ooooooooooopoo

Ü
^  közelgő idényre bátorkodunk a nagyérdemű kő" C 

zönségpek becses figyelmébe hozni, hogy hagy bevásárlások ^ 
által azon kellemes helyzetben vagyunk

bámulatos olcsó áron
o

első rendű stíriai vasat oroszlán jegygyei, első rendű stíriai tengelyeket, p
y
O első rendű stíriai fekete-, ónozott és horgony lemezeket, első rendű stíriai eke- O
o 2 r
O vas és ekekoimyánokat, első rendű, stíriai sodrony és sodronyszegeket, első rendű q  ^
A  Q

m. o  szabadalmazott patkószegeket úgymint: Q
:io
>■8 
•n

k a p á k a t  ásó- És la p á to k a t  i s js s s -  és oorponpőárut
q szép és bibátlap kivitelben adni.

O
8

Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat

T r a v e m ík  és avult vasúti sinokbil
■° 9  építkezéshez minden hosszú és magasságban, valódio
” 8
•8 _  O

° 8

Judendoríl Portland és Román czementet,
q  mely mindig legjobb és friss minőségben kapható.

9  Vasalásokat, bel- és külföldi szerszámokat
Oi o  ülő- és fürdő-kádakat horgony lemezből, vasbutorokat, varró- 
-* 9  és mezőgazdasági gépeket, minden fajta takaréktüzhelyeket  

q és konyhaberendezéseket.
Főraktár a legjobb és legkiadósabb valódi

Wiesi fénydarab, m orvái kovácsszénböl, é s  Coaksból

Szives pártfogáséit kérve, maradtunk mély tisztelettel

q  nagyban  és kicsinyben

8
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§ URAT TESTYÉREK EZELŐTT THURMANN M.

vas- és fU szerk eresk ed és a „Y A S U D Y A R H O Z"

R E G E D E .

)o3o
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o o oo o o o o o  OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOO OOO TOO 
L e g n a g y o b b  v á l a s z t é k !  O

Újházi Miksa, nyomdai műintézet, Muraszombat.
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