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Xyilt-tér petitsori

A társadalom mizériái.
Bűntények bűntényekre, sikkasztások sikkasztásokra, őngyilkos- 

sátjok öngyilkosságokra halm ozóinak társadalmunkban s a po litika i 
szeioen tlhen  dübörög a zm  vihar és orkán, me!y megrendíti az éle
tet alapjában s eszeveszetten kavarja föl r z  osztályok egymás elleni 
gyű lö le té t Be markol az önzés, az irigység, a nagyravágyás és fel
tűnési vágyak mély tengelybe s mindent elnyelő polypkéut emelked
nek ki, duzzad (a n távol állő czélok elérhetési óhajaitól, eltökélten 

r/oliik elérését iű zzJ  és vassal, csalás és sikkasztással, vérrel és 
gyilkoságga l küzdeni k i! A z emberi vágyak felszabadultak, az e r 
kölcs. becsületesség, szerénység, tisztesség és józanság kötelékei alól 
s mint a felzndu lt ten ger liull.íinai utat nyitnak maguknak, rombolva 
mindent, csakis azon e lb izakodott meggyőződéstől vezetve, hogy : 
éppen úgy bír joggal az é le t b >ldogság.íra, az élet élveinek meg
szerzéseié, a gazdagság kényelm ére az a jtó  küszöbére letett ron- 
gyükb tn szü letett ember, m int a bársony és selyem párnák között 
napvilágot lá to tt ur!

..Im iibér v a g y o k !"  E  gondolat és tudat ma nem az erkölcsi 
világban keresi ju talm át és elösmerését, nem a szerzett egyéni né
zetek , szellem i felsőség, nemes tulajdonságok sziklá ira támaszkodva 
keresi ;ix emberi méltóság jo ga it  és inegdicsőitését, nem az eszmény 
magaslatán leli fel a sziv tiszta és szűz gyönyöreit, nem a nemesítő 
munka és becsület ösvényén haladva szerzi meg az élet boldogsá
gá t és é lvezete it, hanem az erkölcsi gondolat, a szikra gyn jtó ha
lasa nélkül, leszáll a posványok mélyébe, az ontott vér m eleg gő 
zébe és m egvetve mindazon élctetadó diszt, m elyért a magasabb, 
em e!Ketlett szellem ek küzdenek, a leltünés csillámaiban, a gazdaság j 
részegségében, a munka és szorgalom  megvetésében, mások emberi j 
méltóságának lerontásában, csakhogy önzése és szenvedélye kielégi- 
tvsséu, keres boldogságot, é lvezetet, életczélt, megnyugvást és habzó 
szenvedélye számára kielégítést.

Mohó falánk vágygya l szürcsöli, falja ama nézeteket, melyek 
m egtau iij;.k  a módra és eszközökre, m ikkel a felsőbbek és a jobb 
soriban  eiők e lien  küzdeni leh et; fü leket kölcsönöz a gonosz szol- ! 
lem  ama sugdosásának, h ogy : „ te  is olyanná lehetsz, mint az a ! 
m ásik ; mit tekinted a jellem et, tisztességet, erkölcsöt; ronts, dönts, i 
lopj, ölj. g y ilk o lj,—  az életnek vége úgyis a megsemmisülés —  a ha lá l!" j 

?.upilis:ó jár büntetlenül és e llenőrzés nélkül társadalmunkban ' 
s búj tógát ja a szenvedélyeket; itt megjelenik az élvsovár előtt hó- ; 
ditó és elvet-nyu jtó szűz alakj iban, —  amott megrontja a kér- j 
ges kezű munkás álmát, mint arunycsillogás, em itt feltárja a szolga j 
e lő tt  a palotában lakó nagy ur fényűzését és a megrakott asztalra I 
á llva , e szavakkal csigázza a szolga vágyát: „ M i é r t  n e  ü l h e t n é l

Ti \ áristva li iidoube.
^ 11 nasein tiváristvi sze zlocsasztnoszti na zlocsasztnoszti. podtepenya 

in podtepenya, szainovmorsztva na sznmovmorsztva vrsijo i v-tmn politársn. ;n 
tihom vrejmeni vclérja on viliér i orkán, steri szírouszi zsítka fundamei.t i 
bejszno gorizgrouzsa rázlocsni sztániv i réda Ifidi odürnoszti prouti endrii- 
gonii. Zaszébnoszt, nevosesénoszt, navelko ízt i ocsividne goréose zselé doszta 

j ““'telni na tou nadignejo, kij szó gotovi — da k-búdomi czili éti gorécsi 
zsél szvoji prfdti uiorejo vszáko gréhoto — esi naosi nej — szilov dopri- 
neszti. Cdovecsa pozselejnya szó zdaj zse nej vers pod vezáljom poste- 
nyá, poníznoszti, postüvanya i trejznoszti, záto szí kak tóga zbnrkanoga 
inourja válovje pout vderéjo i vsze opilsztfjo, ka m im po l obiászt szpádne, 
zvíseuo tou vervavsi, kaj: te uájpozadnvejsi cslovek na szvejti rávno tak má 
jus szobi blájzsensztvo i poyzsítke szpraviti, kik vu szvetloj palacsi rodjeni 
goszpoud!

Cslovek szem! Tá míszel i vejszt v-zdásnyem czájti neiszcsiti vu já- 
koszti szvojga louna i szpoznanya. nyidvi neiszcsiti cslovecse vrejdnoszti práv- 
sztva i odícsenoszti pouleg szprávdeni oszebni stímeo, pouleg diihovne pred- 
nyouszti i plemeniti lasznoszt, pouleg té iniszli i vejszti sznbv.e nenájde 
• síszte i neoszkrúnyene lepote szvoje vu jákoszti i neszprávi szi zemelszkoga 
blájzsensztva i povzsítkov po sztezi plemeniti dejl i postenyá. nego brezi 
vszáko jákosztne miszli i dobruga goridjánya vu globocsfno grejhote liíti, 
zavrsavsi vszo zsítek lávajoucso sznáj'.snoszt, za stero sze te vise pozlig- 
nyéue plemenite dúsé bojöjeo, i naj sze .szaino nyega zaszébnoszt i geré se zselé 
zadovolijo, vu blfscsaj ocsividnoszti, vu nouroui bogásztvi. vu zavrzsenyi deka 
i pascslfvoszti, vu dolijemányi cslovecse vrejdnoszti driigi lűdi iszcse biájzsen- 
sztvo, povzsítek, zsítka czíl, pocsinek i zad volsesino szvojim gorécsim nágihain.

Z-náglo-parouvnimi zsélami szreba, pozséra cslovek one stímo, ste- 
re ga navesíjo, kak la i zkaksimi skérmi sze more prouti vísesnyiin i vu 
bougsem sorsi zsivoucsim tildéin bojüvati: on poszlühne tóga hűdoga diihá 
ono septanye: „ti tildi znás táksi bidti, kak ov driigi; ka glédas óznáainoszt, 
postenyé, jákoszt; vdérjaj, téri, Ura lni, márjaj, koli, vejm ti zsítki szinrt na 
veke konecz vrzse!4 — Vrág liodi po nasem tiváristvi vu kejpi hűli zsél i 

-fodezsiga te gorécse nágibe brez tóga. kaj bi ga kastigali ali na nyega pa- 
zili; éti sze pred onoga posztávi z-lejpim obetanyem szvojim. ki za povzsítke 
szkmnnej; etam zeszua zdranfa tóga sziromák delavcza, zláto, szrebro nyerni 
obetavsi: éti pá pokázse tömi szlugi vu palacsi prebívajoucsega goszpouda 
préczimbo i 11a te naklajeni szfco sztoupivsi etak nadigáva zselé szlüzdienika: 
„Zakaj bi ti tüili nej mogo pri etak bogatom sztoli kak prejdnyi goszpoud 
szedeti i jeszti, piti?*; etam sze k-toj v zsítka szprotolejtji bo loucsoj devojki 
pridrüzsi, ké öcsi szó rávno vu deli sívanva obtrűdile i vábi nyé csíszto, ne- 
oszkrilnyeno döso na kraj globocsfne grejlia; éti pred tov nedúzsnov máter- 
jov kak szodecz jákoszti prejdga i vekivecsno bibéién materuoga szrdczá 
nyénoga na csanmrnoszt preobrné; on zmouti csloveka zdravo i trejzno pá
niét i notri ga vneszé v-labirint — zahodnyák —*) nezpametnoszti i grej
hote, potom nyerni preszvejti rázom i pogléd oucsi, naj szám szebé udQrí 
zavrzse i nesznájgo düse szvoje vu lasztivnoj krvi szvojoj zaperé te radove- 
ren i v-pámeti zmoutsen odnorejnecz! — Kak krt vrta, freska i na szvet- 
loszt pridoucsi szpoznamo vunvein tóga pod neprávim obrázom postenyá 
szkrifoga szmétlavcza. Z-mrziov sze obrnéuio vkraj odnyega i míszlimo szi,

* ) Labirint a!i zahodnyák je  ono meszto, gde szí; cslovek — z-jákoszti pouti na 
hüdo pout sztoupivsi — zaliodi, tou je  to práro pont zsítka zgiibí.

T Á R C Z i Csrni közel (kos).
— Pasztérszka pripovedka. Od Weber Autona. —

A fekete kos. (Vé|!,.)
Vidáman csevegve közelgőit rövid idó múltán egy fiatal leánycsoport; 

vállai kon á-ó, kapa, — fejeiken rásakendő. Vezetőjük egyike a vidék leg
szebb leányainak: gömbölyűén Karcsii termet, örvénylő fekete szemekkel, 
nedves, csere-ztiyepiros szájacskával; patyolattehér arczára rózsás hajualpirt

.. viruló egé.-zség.
Mikor a juhász mellé értek, ez megszólitá a vezetőt.
— „Ríz>i, állj meg kérlek egy szóra.4 — —
— III lehet. Sietős az utunk. —
„Rózsi, éu csak magaddal akarok egy-bét szót váltam. A többi azért 

elmeket.* . .
-De mi nem hagyjuk ám itt a Rózsit Pista bácsi“  szolt egy kis szőke

lány a többi közül.
, 1 iát akkor várjátok meg. édes lel keim.4
—  Szóljon hát hamar, unt akar?
.Rónai,7'dm Rózsi, li.ít ignzán nem szeretsz engem.-"
A híinjesnport pnjzáuitl felkaczugott, Rózsi is nevetre szolt:
—  Mondtam már, hogy nem haragszom magara. —
, Mért engeded hál akkor megölelni magadat az ispántól 
fia t ni tudja Pista báesi, hogy az a Rózsi kedvese. kerde a kis 

szöszko. A  h ánycsoport összenézett, s kész volt a kegyetlen trefa.a.
Igaz ez Rózsi ?d kérdé hörögve a juhasz.

; \ ,J a tNa *  magas Úristen . .  am idén

velem tettéi, dupplán-^ ^  j V * -  s a kidülledő
ujjnyi vastagra futott szét a megrémült leanysereg.

birkák; ennyi c s a p á s t  még soha 
B " _o.ig^  ba . ga ^  1 eléjük került az uraság fogata,

l o i  ioRak olyan sokáig ezek í  birkák. P is ta -  för.nedt a jnha.zra

(Konecz.)
Za krátko vrejmen sze priblizsáva veszel a csupora mládih deklicsk na 

ramaj noszijo Inputé, motike, na glávaj májo 1 jpe prijétne robeze, voditeli- 
cza nyim je edna ti náj lepsih deklin czejle okrajine : okrogla, drobnicska 
je lejpoga zrászka, má bisztró ognyeue csrne öcsi, má vlazsue csrleno-rudé- 
cse szlatke csobicze, a licze je bejlo-rudécse na nyetn sze zdrívje szvejti kak 
jiiterua zarja po czejlom szvejti.

Gda pridejo do ovesára, ou sztávi Oeklicsko naj naprej idócso: „Róza, 
proszim te sztoj. henyáj szamo 11a eduo rejcs.“

Nemogocse. — Pascsitisze more no. —
Róza jász szamo sz-tebom zselem govoriti pár rejcsi. A öve szlobodi o 

dalé idejo. —
A li da pa mi nepüsztimo tű Róza szamo, Pista bácsi, véli edna bcla 

szejra deklicska med ovimi. —
„Tak pocsákajte je, düse moje.“ —
No tak hitro mi povejte, ka scséte?
„Róza. moja drága Róza! povej mi zaisztino, ali me nemás rada?“
A czejla csupora deklin sze na vesz glász szmejé, Rozika tttdi szmejécse 

pravi: Vej szám vám zse vecskrát, právila ka sze ne szrdim na vas/..
Zakoj pa szi sze püsztila obimati od spána ?
Ali pa Pista bácsi, vi uevejte, da szó goszpod spáu Rozikin lubecz?

pita ta mala bejla deklina. — Dekliue sze poglédnejo i gotova je  bila
sztrasna sála.

„Pa je to rejszán, pa je to isztina Rozika ?d pita szteskim zdihá- 
vanyom pasztér.

Pa tó szto ni escse nej znali?
. No Róza, naj ti plácsa szám zniozseu goszpoud Hong po dup-

lom, po triplom, ja po jezero krát za fo, ka szi meui vc^inila. — —  — 4
Ovcsár je  módraszti gráto v-obrázi - -  zsile szó sze nadflle napnole kak 
prszt na debelo — prszti szó s/.e szkresili v-pesznicze — öcsi uapéte s/.o 
kazalé, da je bejszen tak da szó dekliue na szedendeszétszeden kr.ijov ráz

|iapu,lk  mai ^HiHálioz fél iv melléklet vau csatolva.



te az asz t íi I főn?**; amott nszályos ruha, ragyogó ékszerek képé
ben telepszik le a szűzies szemeknek varrásban és könnyekben ki
fáradt pillantásai ele, s bolygó tílzként c alji a tiszta fertőzetlen 
lelket a bűn örvényének szélére; eniitt a bftnteleii anya előtt mint 
erkőic'biió prédikál s tigrissé teszi az anyasziv örök szerelmét; el
árasztja a makony bódultával a gondolkozó agyat s a dőreségek, 
bűnözések la byr in tkjába sodorja, azután leveszi a varázsos álmot s , 
ellátja tisztán látó szemekkel, hogy önmagát megutált áss», megvesse 
és lelke szennyét Olivérében mossa meg a szerencsétlen hiszékeny 
és hódított ürült! — Mint vakond túr és napfényre vergődik, fel
ismerjük benne a becsület álarcza alatt elrejtőzött gazembert. Un
dorral fordulunk el tőle s gondolkozóvá válunk, hol a vég és határ; 
szivünk verése megakad, fájdalomteljesen érezzük át hibánkat., hogy 
ezen becsületesnek vélt ember társaságába jutottunk és kétszeres a 
fájdalmas tudat, mely hirdeti, hogy mi is elitéit etünk társunk bűnei 
és hibái végett! — Rósz időket őrünk sikkasztások, gyilkossájók. csa
lások. vétkes bukások napirenden vannak; hitelünk rohamosan apad. 
megszűnt a bizalom, megszűnt a becsület, oda az e rén y i

Ki kell űznflnk társadalmunkból e száz alakú Mepbistot, mert 
nabol.iap romba dűl az egész épület, milyet oly figyelmes és óvatos 
kezekkel építettek fel őseink! De mi kell ebhez? — A bec-flletes- 
tég és munka töinjéufűstjétől elfut a társadalom e gyilkosa, E tőin- 
jenfüstöt kell erőssé tennünk s ki kell irtani mindenekelőtt azt a 
uiódtalan törekvést és vágyni, mely mindent élvezni akar, mely egy 
rövid let alatt össze akarja halmozni Dárius kincsét, Lucullus bő
ségét, a Laisok élveit.

Egy más szellemet kell alkotnunk, egy égiszén uj világnézetet, 
egy társadalmi vallást, mely az arannyal átszőtt, gyémánttal kirakott 
cziinert épp oly nemeslevélnek tartsa, mint a kérges tenyeret; el 
kell hitetnünk és hirdetnünk, hogy akkor aljasul le az emberi mél
tóság, ha a munkától a bűnök lej éjére tér s nem akkor, midőn 
egyszerű zsákszövetbe burkolja fáradt tagjait; hogy csak az lehet 
az övé, a tulajdona, mit becsülettel szerez meg, de nem az, mit más
tól elvesz és elrabol; hogy a fényűzés és kiucsekbeni turkálás nem 
lz élet czélja, de nem is lehet annak boldogsága sem!

Egyszerűek ezen elvek és igazságosak és még sincsenek elegen, 
kik értsék és inegoszszák ezeket. A társadalom minden rétegében a 
nagyzás hóbortja garázdálkodik; mint valami éleszlő-kelesztő-szer 
duzzasztja fel a társadalmat s senki sem lesz nyugton ama helyen, 
melyet tudománya, képesstge, munkája alapján elfoglal, hanem ássa 
önmaga alatt az ingó talajt . . . .  pedig jól tudja, hogy kukását 
kész.ti elő! — Az emelkedés vágya gyökeret ver olyanokban is, kik 
a legprimitívebb alappal sem birnak az emelkedésre; úgy moralirer

a hétszil vafás uraság. — A bőrükben voltak. — „A  bő—rük—ben ?“ —  Hát 
persze, hogy ott!

.Aztán kivel beszélsz te igy ? Hihetetlen semmiházi!*
Pista hallgatott, csak a szemei voltak őrjöngő villanással az uraságra 

függesztve. — Ez a birkákat nézte.
.Hát a fekete kos hol van ? “ — Agyoncsaptam.
.Agyoncsaptad? I á mért csaptad agyon?* Az uraság kivette a szi

vart a szájából és rábámult a birkádra. Pista vállat vont.
.No ez hallatlan! Mi a béred!* —  Tiz forint húsz krajezár.
.Itt vau a béred. — Józsi, szállj le s tereld haza a birkákat, a lova

kat majd éu logom hajtani. Te meg Pista a házamba be ne tedd többé a 
lábadat azt megmondom! A ezókmókodat majd utánad küldöm.

A parancs teljesítetett.
Pista visszament a h**lyre. hol utolszor beszélt Rózsival. A poros utón 

még latható volt a leány piczi lábnyoma; a juhász leborult a porba s meg
csókolta a lábnyomot; a zokogásáról felvert por oda szállt arczára, köny- 
» y  iből sár lett, de ő megkönnyebbült s csendes szomorúsággal beszélt a látbat- 
hm alakhoz; » Agyoudobtam érted a fekete kost, eltörtem apáim örökét, az ólmos 
hatot, elvesztettem miattad a kenyeremet; most még csak életemet és be
csületemet bírom, — menjen hát ez is a többi után. Hanem jaj annak, aki ' 
miatt én ezt c elekszem.*

Aztán előkereste a kettétört botot: .Édes botom, hű barátom, apáim 
hagyományú, melylyel eddig csak kerge birkákat ütögettek fejbe, csak ennél 
az ntolso ütésnél légy erős! Csak még ennél az egynél . . . . ! *

Másnap hire futott a faluban, hogy az ispáut agyonverték s a gyilkos 
Bagi Pista el van fogva.

A szép Rózsi könnyezett. Ki tudta: az ispánért-e? a juhászért-e? Hisz 
olyan különös, megfejthetleu talány az a leánysziv . . . . !

Ver vért kiváu: Pista fejére kimondták a halált. A gyilkos megnyu
godott sorsában s csuk egyet kért a tóráktól; azt. hogy a helyet, hol az 
Ítélet végre lesz hajtva, ö jelölje ki. Az esti szél már rég betakarta porral 
a piczi labak nyomát, de megjelelte e helyet a kettétört jegenyesudár s az 
a friss hantolás. mely alatt a jámbor kos álmodozik örökzöld legelőről, ólmos 
bot nélküli pásztorról.

Itt állították tel a bekötött szemű istennő mérlegét: az akasztóiét. 
Itt beszelt Pista utolszor Rózsival s itt rebegték el utolszor örökre elné
muló ajkai a csalfa leáuy nevét.

A néphit azt tartja, hogy a felakasztott lelke az elhantolt birka hü
velyébe bujt s most. Pista fekete kos képében ijesztgeti a világot.

Ha borongás őszi estén a kialvó pásztortüz körül elmesélget az őriző 
legénység s hirtelen összeriad a birkanyáj, titkos borzadálylyal susogják:

. It t  jár a fekete kos.*
Ismét tavasz van. A ligetben csattog a csalogány 8 a kalászhullámos 

róna felett ismét trilláz a pacsirta.
A távol szőlőhulmokon fürge leánycsoport munkál, de az üde ajkak 

csengő danája nem zavarja a természet békés némaságát.
Csak ha a nap leáldozóban van, zengi el szelíd őrjöngéssel a tébolyult i 

leány a regi édesbús dalt:
„Hogyha kedves volt az élet, 
kein volt másért, csak te érted,
S kiváaod-e hogy a sírban,
Olt se pihenjek nyugodtan . .

A ligeti visszhang visszasóhajtja a dal fajó végszavait: .Ott se pihen
jek nyugodtan?*

Ki tudja, hogy aki már ott lenn nyugszik, nyugodtan pihen-e?

ede jc konccz i határ; szrdeze nam hejnyn eden mali híp Inti i mi z-bolez- 
nosztjov tíbcsütin.o naso falingo, kaj szmo vu tóga za postenoga stínianoga 
csloveka pajdástvo prisli, i podvakrát je bolezna ona vejszt, stera nam gla- 
szi. kaj sze i mi oszoudimo za volo grejhov i fakng pa.dása nasega .

Hú .e czajte zadáblamo, podtepenya, lüdomorsztva, kanejnya, kastigc- 
vrejdne krejde szó vu dnévnom rédi; uasa kredit náglo opadnuje, vervanje 
i postenyé szti gorihejnyali, totá je jákoszt!!

Vö moremo pregnati z-tiváristva nasega tóga sztou obrázov majoucsega 
vra*rá ár za mali czajt czelou na nikoj szprávi lejpo doinovino naso, steio 
sz i nam zdávnvi ocsáczi nasi z-zsCkom i krvjouv szpravili. Ali ka trbej k-tonn V 
Lüiézen postenyá i dela odtira tóga lüdomorcza tivánstva Tá lubezen sze 
krepko more vkörniti vu nasem szrdizi, z-steroga predevszejm vö mámo pie- 
praviti ono zobsztomszko setüvanye i one noure zselé, stere vsze vzsívati. 
stere v-edn »j kratkoj bivoszti kincse Dáriusa pod szébe zgrenoti scséjo.

Eden drögi düh, edno szploj nouvo szvelszko vidmo, ed no tiváristno 
vadlüványe moremo sztvoriti, stero bogátezov neszmi za vékse, plemenitejse 
stímati od oui s/iromákov, ki szkourjasztimi rokami iszcsejo szvoj vszákde- 
né-nyi kiüli: vszákomi moremo v-szrdeze vezepiti ono verő, kaj sze cslovecsa 
vrejdnoszt teda zníszi. esi cslovek od dela vkraj na grejha pont sztonpi i nej 
teda. ,rda sze vu prouszti zgreben i szirinszki gvant obleesavsi li tou zná za 
szvoje lasztivno praviti, ka szi je z-postenyom szpravo, ali nej tiszte, ka od 
drü'ro"a vkrajvzeme, v kiad ne ali porobi; vszáki cslovek more szpoznati. kaj 
je nej préczimba i freskanye vu kincsaj zsitka czil, ali tá nemorejo niti 
nyega blujzsensztvo hidd.

Prouszti ino isztinszki szó éti glavni govorje i dönok malo jeszte oni 
lüdi, ki bi je razmili ino vervali. Vu vszákoj vrszti tiváristva hesznej te lo- 
botas velikásztva, ki kak kvasz tesztou czejío tiváristvo gible, napinyáva i 
iiiscse neműre pri miri bidti na orom meszti, stero je on po szvojoj zna- 
noszti, mogoucsnoszti i po szvitem deli podzájao, negu vszáki szám szebi pod- 
kápa zsitka fundament . . . pa dobro zná, kaj etak prvle ali szledi szpád- 
noti moie.

Zselé j.ozdigávanya knrenyé szpüsztijo i vu oni, ki niti tóga nájprvo- 
tinszkoga íundamenta nemajn na pozdigávanye i ki szó tak vu düsevni, kak 
telovni kincsej sziromáczi. Vkorní sze szrblejnye obogatenya od szamoga blisz- 
ketenya edne zláti : obüdí sze í.evoscsénoszt pri zaglédi ednoga pára lejpi 
konyév ali jünezév i te cslovek mantrá tere szebé i drttge, ki szó nyerni na 
ponti, naj szvoje szkumnejnye navelkoszti zadovoli.

Etám sze touzsijo ocsevje i matere nad hfido pont zavdárjenov deczouv 
szvojov, ki szó vu jákoszti ocsákov szvoji goriraszli i tóga nouvoga czajta 
grejhov ne poznajo; ejno jávcse-joucse to od lepote szvoje szprávleno neduzsno 
szrezé; — — etani pijé na poriisi jákoszti te oszkrűnyeni grejsn k: ejno 
pá preveszélo zsivé. plése, szkácse, zsré, szprevendüje, bi.e sze te szvoje 
zdrávje podkápajoucsi sz vetsz ki moilriák: hntko sze more plakati te hogá- 
bojécsi cslovik nad éti znonvics odkritimi szramoutami, vu steri czejlo tivá
ristvo nase kak vu grejha íuocsvari plava.

Tű je vrejmen, naj oumurno míszlimo, guesímo i té betege tiváristva 
nasega vrácsimo, ár szmo zse tak dalecs prisli po ponti szkvarjejnya, kaj 
je i postenoga csloveka postenyé zse nej vers postenyé!

STERN SOMA.

bejzSiib*. — Ovc/.o szó tu/.suo domó klűkale, teüko vdárezov szó esc se nig- 
d.ir nej dóbile kak rávno dnesz. — Na pótí je szívósa laszti ven go^zpodiu 
pe.lávsi sze na szprehod. „Gde pa szó tak dugó bűé te oveze ti Pista ?“ 
szkrikne na posztéra szedem szliv iinájóesi gnszpodiu.

Y-kózsi szó hilé.
— V-ko — ko —  kózsi? To tak! Pa sz-kém szi ti gnesis? T i uikaj 

vrejden bozsen cslovik !
Pista je mucsao szamo öcsi szó bes/.no bliszkale na goszpóda, on pa 

je birke poglejüvao.
—  „Gde pa je  te csaren kos (közel)?* Dől’ szem ga drapno. -  Dől’ 

szi ga drapno? Z ika j szi ga pa dől’ drapno? — Goszpod vzeme ozigáro 
z-vűszt i osztro gléda birkása.

Pista pa szamo szplécsami migne. .N a  tó je zso dönok prevecs* — 
ka je tvoj Ion ? D szét raoiski i dvajszeti krájezarov. — To más placso. Idi, 
naj te nevidim. — Józsi kocsis dőli sztopi, zseni domó birke, konye bőin 
zse jász ravnao. T i pa Pista ne sztopi mi vecs prejg moj-ga praga, to ti 
povein ! Tvoje ezote pa zse za tebom poslem.

Zipóvid je  vcsinyeu.i. Pista uezáj ide gde je obszlednyiin guesao 
z Rozikov. Vido je v-práhi esc<e s/.led nyéuih málih nógicz. tü dől" poklekue 
v-práh ino kiisne szled nyéuih nógicz. Jocse sze, szkuze v-práh káplejo, sztoga 
sze blato rédi ali pri szrc/.i nyerni je  lezsej ino szituzsuo guesi z-nevidó- 
csim dühöm Roziké. Z i  tvojo volo szem pobio to csaruo birko ali csaruoga 
kosa, —  potroszem olovnáto palicze örocuuo íuojih ocsákov, za tvojo volo 
szem zgiibo szliizsbo i kriih moj v-zákdenésnyi, zdaj zse szamo zsivlenye 
i postenyé miije main, — to vsze tüdi naj ide za ovim i! — A li jaj tisztomi 
za steroga volo to jász, vc-iuim !

Zdaj je poiszkao potrejto paliczo! m *ja drága palicza ti moja verua 
prijátlicza i örocsina mojih ocsákov — dozdaj szi szamo birke pobijala, — 
szamo zdaj pri tóm szleduyem vdarczi bodi mocsna!! szaiuo zdaj eduok 
escse!

Na drügi déu je  po vé^zi glasz razleto, ka j-  sp.ín i uikak vmóro, po
bio, zaklao ino da je  krivecz Bagi Pista, steroga szó tüdi vlóvili ino tuszno 
záprli. —  Lejpa Rozika sze je jokala. Sto vej — za spána ? ali za ovesára? 
Vem je deklininn szreze puno uezgrüntanih szkrivuoszt — — pozs-lej krv. 
Pista je  na szmrt obszojeai, morivecz je  zaddvoleu sz-szódiiov szamo tó 
pros/i szodeza, da naj ono illesztő, gde sze bo siódba zvrs.ivala, on szám 
pokázsc. — — — Veter vecserásnyi je zapihao szled málih nógicz. ali ká- 
zse meszto potrejta jela i grob pod sterim pocsiva csareu kos, gde sze nyerni 
szenyja od z-]énih pásnikov. — E li szó posztavili gaoge. — — — Éti 
je obszleilnyim guesao z-Ro/.ikov szcsaláruov deklicskov. —  Lüs/tvo verje 
ka je düh obcsenoga Pista eszi sze /.Őszelő v-mrtvoga kosa v-sterom kejpi 
on zdaj szvejt sztrasüje — esi v-in«gleiiom jeszenszkom vecséri okol ognya 
szi kaj pripovidáva sereg pasztérov i esi csreda ovcsicz sze kaj sztrásűje i 
razbezsi právijo da éti hódi té csaren kos.

Pá je protolejtje. V  grmovji szlávicsek szi szp<jva —  po ravninaj i 
nyivaj skorjáncscík szvoje peszmi pri pi'jva. — Po goriczáj csrsztve i brzne 
dekliue delajo, ali bisztre vűszticze ne popejvajo, tihi mir je, narávo ne ino- 
tijo. —  Szamo csi szuncze zahája, teda sze csője glász zmejsane odnorjena 
deklina i sztári danaj s/.tára popevka:

„Ősi veszel' je bio té zsitek 
Iá za tébe bio je szkuleU 
Mores li ti tó zseleli 
Nej nit v-grobi mira meti?“

Sto voj, da ki zse tűin dolpoesiva, ali mirno szi pocsiva ?



Melléklet h „Muraszombat és viilékc“ 1SS5. évi 20. számához.
mini matéria l i e r  igen szegények. —  M egfogam zik eg y  arany puszta 
c s i l lo g á s á tó l  a gazdagodási vi>zketeg; telelned az irigység egy csi
nos fogat megpillantásánál s töri zúzza magát és másokat, kik út
jában ál lnak, az egyes: hogy nngyzásának étvágyát kielégítse.

Am ott gyermekeik elvetetni!Itsége fö lö tt panaszkodnak az atyák 
és any k. kik őseik erkölcsén nőttek fel és az tij aera bűneit nem 
ösm erik; em itt ja jong a zo.náncztól m egtépett ártatlanság; o tt dő- 
zsnl a fe rtőzte te tt bűn az erények rom jain; em itt kéjeleg, tánczol 
iszik, verekszik, duhajkodik a lazu lt idegű v ilá g fi; vérkönnyeket sir 
a gondolkozó az újonnan fö lfedezett gyalázatosságok fölött, melyek 
kezdődnek a legfényesebb boudoirtól és végződnek a legaljasabb kéj- 
pinczékig.

I t t  az ideje, liogv komoly sző emelkedjék és hogy a bajok or- 
vosoltassanak, mert már annyira lialadtnnk a romlás ösvényén, li o g y 
a b e c s ü l e t e s  e m b e r  b e c s ü l e t e  i s  n e m  b e c s ü l e t  m á r
többé! _________  STEUN SOMA.

Lót enyésztcsünk.
(s.) Járásunk lótenyésztéséről a múlt héten befejezett avatási szemle 

hivatalos adatai szomorú képet nyújtanak.
Ugyanis összeiratott: 7ö méuló, 180 heréit, 227.3 kancza, összesen 

2.»35 ló.
A  járás területét, gazdasági viszonyait tekintve, még azt sem mond

hatjuk. hogy mennyiségileg kielégítő. Többnek kellene lenni!
Es sokkal nagyobb a baj, ha azt tekintjük, hogy milyenek ez n lovak ?
A  hivatalos adatok szerint a 2535 lóból végkép alkalmatlannak talál

tatott 2138 drb, —  törvény szerint mentesítve lett 21 drb, —  ez idő sze
rint alkalmatlannak 75 dib találtatott és csakis 301 drb vált be, még pe
dig — hátlovakul 24, — hámos lovukul 233, — teherhordókul 44 drb.

íg y  szólnnak a rideg számok, prófétaként intve, tanítva gazdaközön- 
ségünket —■ a megélhetésre. Igen mert a lótenyésztés mnnap nemcsak 
egyik legelső jövedelmi forrását k e l l ,  hogy képezze a gazdának, de a te
nyésztés elhanyagolása minden más jövedelmi forrására káros visszahatást 
fog  gyakorolni.

Járásunk helyi viszonyai olyanok, hogy kellő szánni és minőségű lovak 
nélkül összes gazdasági működésűnk csak sínylődni fog. Nem kell ezt ma- I 
gyarázui^ — tudja minden jóravaló gazda, kinek minden nagvobb és jobb j 
közlekedési utaktól elzárt hegyes vidékünkön szántani, hordani s végül 
véres verejtéke árán nyert Isten áldásait piaczra kell szállítania.

Igaz, hogy ezen kedvezőtlen viszonyokkal eddig is küzdött gazda-kö
zönségünk, sőt dicséretökle legyen mondva tisztességesen meg is állta he
lyét a küzdelemben. Semmivel sem volt hátrább mint a megye bármelyik 
szomszédos járása, sőt kiállta a verseuyt Zalamegye és Stiria szomszédos 
járásaival is.

Akkor volt az, és epen abban rejlik a baj, hogy ma is úgy akarjuk 
megítélni a vizsonyokat, mint a régibb időkben s nem akarjuk átlátni, hogy 
köröttünk körös-körül minden nagyon megváltozott, előre haladt, minek ter
mészetes következménye az lett, hogy ma már nálunk sem kielégítő az mi 
apamknal jó  volt. Ma jobb kell, különben fáradságos munkáinknak mi hasz
nát sem látjuk.

w bizonyította reánk az ez idei ló-s/emle! Mert mit tesz az, hogy 
2ő3o ló közül végkép alkalmatlan volt 2138? Talán rosszabbak voltak 
mint a régibb idökbeu ? Nem bizony, sőt akár hány öreg ember mondta: 
Istenem, mennyi sok szép lovunk van! De azt bizonyítja ezen eredmény, hogy 
ma már mindenütt szebbek, jobbak a lovak, mint aze’őtt voltak s kell hogy 
nálunk is szebbek és jobbak legyenek —  külöuben nem válnak be, nem 
oly értékesek — s nincs bennük annyi haszon, mint a mennyinek lenni 
kellene! J

Eletfeutartási kötelessége tehát minden gazdának, nagyobb gondot 
fordítani lovaira, mint eddig. Meg kell tanulni : miként nevelik a szép és 
jó  lovakat, mert csak azoknak van ára — a többiek a rájuk fordított 
költségeket sem téritik meg.

Gazdasági egyletünk utján az idén is 80 darab arany fog kiosztatui az 
érdemes lótenyésztők között, s ezen intézet fáradozásai folytán biztos kilá
tásunk van, hogy ezen jutalomdijak évről évre beköszöuteuek hozzánk.

Módjában all tehát mindenkinek javítani sorsán, szép pénzt szerezni 
—  teljesen ingyen.

Bizony önmagának ellensége az, ki a kínálkozó alkalmat fel nem 
használja, tanulni, haladni uem akar. l'edig sokan vannak olyanok — s 
azok lármáznak legjobban a mostoha sors ellen.

Jobb és értelmesebb gazdáink p< dig vegyék figveVmbo a szemle 
alkalmával nyert figyelmeztetést, gondozza ií, ápoljak gazdaságuk legértéke
sebb jószágait, hogy emelkedjék azok értéke s esetleg jutalomba is részesül
hessenek.

A  kik tagjai gazdasági egyesületünknek — még többet is megtudhat
nak ezekről.

Helyi és \i<léki hírek.
I^ c R ilja b b  e g y le tü n k .  A „Muraszombati dal- és zene-egylet“ alap

szabályai a legközelebb múlt napokban helybenhagyva érkeztek vissza a 
ministe rimától s már most az egylet hivatalosan is folytatja működését. M ii- 
eddigi nyilvános fellépéseivel is szép sikert aratott s ha tekintetbe vesszük 
tagjainak máris 80-at meghaladó számát, mi kétségünk sem lehet, az iránt, 
hogy feladatának képes lesz — és meg is fog — felelni. Elnökei: Pintér 
Géza és Kovács Károly urak nemcsak az egylet szellemi ügyeinek vezeté- 
seneJ járnak el lankadatlan buzgalommal, de az egyleti ezéí elérésében, a 
siker kivívásában is hatalmas tehetségeik közreműködésével elöl járnak. Kar
mestereik : Csaplovies Ferencz és Takács István urak fáradtságot nem kí
mélő szorgalma pedig elég biztosítékot nyújt a sikerre nézve: mert biz nem i 
könnyű a zenének, dalnak ügyes kezelése : sok gondba, türelembe, fáradságba ! 
kerül, hogy élvezetül es gyönyörül szolgálhasson a működőknek és hallga
tóknak egyaránt. „Czélja az egyletnek a dal és zene kedélvt-nemesitö mű
vészete iránt kedvet ébreszteni, — dal, zene s egyeli előadások által a művésze
ket nevelni, fejleszteni s ezen czélokhoz képest ének-, esetleg zeneiskolát 
is szervezni, rendezendő hangversenyek által pedig zene-élvezetet nyújtani.* 
Nem ertve azokat, kik mások nyugalmát háborító éktelen kurjongatásaiklnn 
élvezetet találva, magassabb hevülésre nem képesek : az egylet örömmel lát i 
keblében mindenkit, ki meg tudja érteni, mi a szép, igaz és jó s igazat ad 
a költőnek: „hol énekelnek, ott nyugodtan albatol, rósz embereknek nincsen í 
daluk!* Gyönyörködhetik a szorgalmas gazda az erett kalászok dallamos hűl- | 
lánizásán, a mesterember szerszámainak egyhangú működésén: de a verejték- \ 
kel teljesített munka, a mindennapi élet örömei és bánatai után mi sem le- I 
bet nemesebb szórakozás, mint a zene, a dal, mely az örömet nemesebbé, a

Nase kójnszko vérsztvo.

eto
Nase okrogline köuyov oglejvanye je  nase kójnszko vérsztvo, kak je 

.Minőm vöpokázaiio vu zsalosztiioin sztálisi najslo.
Nújmre vküper je bilo szpivzuno ; 7Ö zsrebezov, löö vrejzam ino

213 glúv

kobil. vkfiper lak 2535 konyov.
Eto je za uaso preszfcorno okroglino pa na nasega vérsztvo sztális 

ghdocs vszegavejcs uraló. Vecs kójnszko zsiviue bi moglo b iti!
A li cd tóga d.O'Zla vékso faliugo vijdimo te, esi pugleduemo, káksa je 

nase okrogline kójnszka zsivina?
Poub g birovije szvedocsáusztva sz*‘ j»' nn-d 2535 konyévi 

szplój nepripravni iuo fnlingászti najslo; 21 szó ji poleg pravde vözéii vu 
zdásnyem vrejmeni nepripravni je uájd.mi 75; za dobre iuo pripravue je pa 
vu czejloj oki-oglini szaluo 3öl glúv uiíjdeiii iuo szpoznaui, ined tejmi 24 
pod szi dlo, 233 vu omod, ino 44 glúv pod bremen

Eták mim kázse racsnn ino nász opomino iuo vcsij na pridocsa gle- 
dncs --  kak bode mim zsiveti! Tak j«, úr kak vijdimo ino szpaimtaj.nio, 
d’iesz déli znikoj néma vélt teliko lejpoga douodka csukát! ino íszkati, kak 
szkójuszke máre, uatelko, ka cm eto vérsztvo túzapusztimo, te bode uaiu 
ovo vérsztvo t-elikájse nanikoj prislo.

Nase okroglino sztális je táksi, ka c-i sze nebomo szkerb- li za vecs 
konyov ino za bolse te pri vérsztvi uaprejidejuya csakati nemormno. Nej je 
potiejbuo eto obilno tolmaC'iti — zná to vszaki bolsi vert, poszebno steri 
szó ód dobre czeszté vkraj iuo med bngé zaprejti, gde or.iti. uotri voziti 
ino esi ovim po tcskom trüjili Bog kakso letiuo prida kuk dalecs morejo 
szvoje szilje iuo drüjgi zeuielszki szád lia pluez pelati.

l'/.lina ka je nase lüsztvo do szejmao telikajso z-etov zsmécsov meló 
vojüvati ino je szvoje illesztő posteno ob>ztalo. Nej je bilo nazaj nikaj od 
nase okroglino szo.-zidov vu Zalavármegyövi ali pa pr-jk na Ötajari.

Ö/.amo ka je to te bilo, dnesz déu szi zse uacsi moreiuo preiuislavate 
iuo zse i(luok previditi ka sze okol misz vsze preminyava, vsze naprej ide 
ino ka zdaj zse tiszta m j zadoszta szkéiu szó nasi sztarczi do szej mao za- 
dovolui bilij. Dnesz dén more vsze bolse biti kak je do szej mao bilo o\a- 
csi bodo vs/.i nasi trüdi zamun. -

Eto uuiii míjbole szvedocsi letosnye kójuszko vgbjvanye. Ar ka to ma 
praviti, ka med 2535 konyovmi sze je 2138 szplój nepripravni najslo? Mo
rebiti szó zd i] lagojejsi, nigda? Zagviisim nej, vej sze je vuoge sztar. cz na 
etom vglejvauyi etak zgncsao: Moj Bog, kelik., lejpi konyov mámo! Nego 
to szvedocsi. ka szó dnesz déu zse povszédig lepsi iuo bolsi konyi kak szó 
nigda bi’ ij. ZÚto i priuász lepsi ino bolsi morejo biti — ovacsi sze uevze- 
iiiíjo iiotti na králevcsine potrejbesino, nemajo tákse vrejduo.vzti ino nega 
pri nyih teliko haszka, kak bi moglo biti!

Z.tto je vszegavejcs poir. jbno naj vszaki vért vekso szk.rb noszi na 
kak do éli mao. More sze navesiti: kak sze lejpo iuo 

zutűo tákse íuá czejuo — drüjgo nuiics sztrosko
kójnszko zsivijuo 
dobro kójnscze gorkermi, ái 
szvojemi vérti vö ne plácsa. ..

Nase vérsztva driijstvo i lelősz 80 falatov zlúta uakam med yrejdue 
verte vöraztúlati, steri lejpo vrejdeu blágo vöposztávijo iuo sze lobk>, vu- 
pamo ka mim eto driijstvo potom vezuko leto piijliko da szvoje triijde ino 
szkerbi!elszívó vöpokúzati, stero ono tüdi scsé pred czejlov krajinov pobva-
liti iuo ibirüvati. , , . , .

Tak vszaki má priliko szvoj sztális pobolsati, lejpe pejneze szí szpra-
viti — szplój senki. . ..... . . ,

Vv/egavejes je szám szebi uepriátel, lu eto lejpo príjliko naj szvoj ba- 
szek ne.,brácsa — ino sze vcsiti, naprej i.lti nescse. Pa je jáko doszta taksi 

iuo rávuo tej sze tozsijo iuo rabucsij náj vies za volo denesuyega szi- 
romastva. .

T i bolsi ino rázumnejsi véitoyje szí pa naj zamerkajo —  opomijnanyo 
stero szó pri etom kójnszkoin oglejvauyi vpamet vzéli ino uáj szkrb uoszijo, 
iuo vrédi niájo pri vérsztvi tiszto zsivijuo, stera je  nájvékse vrejduoszti ino 
stera uyim ober tóga escse postenyé iuo mijein szprávi.

Kij szó pa mise vérsztva drüzsbe kotrige —  oui od tóga pmliko majo 
escse i vecs zvediti.

Doni ácsi i z-\üiiszki glászi.
—  lailíijsa  drü/.Kha .Muraszombati dal- és zcne-cgylct" pod - 

sztáve regule szó prciuinoucsi d< n psisle ml minisztériuma pmltnljene i vez- 
daj ta drüzsba szvojo dúzsnoszt szlüzslieno oprávla. Zse do éti mao je Hisz 
i jákoszt vö szkázala i esi pred öcsi deneuio tou, kaj je vu tou 80 kotríg 
pmlpíszani — neuireino dvojiti vu tóm, kaj bi duzsnoszti szvoje nej mogli 
dopiineszti. Predszedniki szó goszp. Pintér Géza i goszp Kovács Károly, steri 
le drüzsbe n j szamo düseven tál, ne obtiüdjenim liíszoni. uego escse iliúzslio 
k-czíjli szvejnni zlásztne delavnoszti mocsjnuv vml jo i jelajo. Cboiirusa niestn 
szó goszji. Csnplovits Ferencz i goszp. Takács Stevan. steri mim trüd z-ne- 
obzsalüvanim tiiszom k-nágodnoszti poniidija; —  ár je bőgnie nej lelikota 
muzsiké —  popejvanya voditelsztvo. — ono mírnoszt, trüduoszt zselej — naj 
sze x-ednákim táloni kotrigam i telikáj szlüsávajoncsim doiiádne. < z:l ete 
drüzsbe je k-popejvki i muzsiki dobro volo szjiravicsati i na etakse drauuti 
z-popejvkov i z muzsikov i z-diüg:m etaksim nap-vejdávanyeni csfitoszt goi 
pouvati, variti i mogoucsno etakse sóié oszmivlávaii i pri prfiik eíaksi na- 
prejdávany vu zsitek prineszti. Ne razmijo sze vu éti oni, ki volo szvojo vu 
jiivkanvi vö szkázsejo i ztém drűgi mirovnoszt z-borijo i ober tóga visnye 
radüvanye vöszkázati nevéjo, —  záto el a drüzsba z-radosztjov vídi vsze one 
vu szvojem kvíli, steri znájo zarazmiti: ka je lejpo - isztins/ko i dobro. í 
versuse brodári praviczo ilá: „Gde poj.ejvajo tani leliko i miiovno szpis. Ai 
lagoji lüdjé nemajo szpevanya." Kadfije sze te Hiszen líolodelavecz ober zrejli 
vláti. te rokodelavecz ober glibne glaszno delavnoszti, —  szpejva szi esi glih 
vs/.ákdeuésnye delo nyega znojoin obszejáva: tak nega pleinenitejsega dela, 
esi escse vu zsaloszti naprej zsenémo szpejva nye — muzsiko, stera mim ra- 
doszt plemeniti i tuzsnoszti nase na ramaj lejbkouti z-ednov rccsjmiv cslo- 
veka zadovolnosztjov obszéde. Hávno záto miszliino, vttpamo sze. kaj pörgarje 
ete plemeniti czíl previdijo, i ne potégnejo vkraj odnász szvoje volno pod- 
péranye, kain lásztne kotrige. kam ovi drügi veszelűvajouosi mozsjé na in na- 
soj drüzsbi na pomoucs boilejo, i naj zradosztjouv mámo sze vkttp nájdti i 
med nami sze vszákdén vecs ino vecs kotrig pozdrávlati. „Gde nam szpej- 
vajo, tani nam Bong mirovnoszt dá P

—  %-BSi i 41;b|M ‘m ío k z !í o i i i  ors/.ácsko vöposztávlauye je nas vogrszki 
ország szvojo zmosnos/.t lepou vöpokázo. C/.ejla Európa je szpozuala, ka 
szmo tak nap rej prisli, ku vszaksem túli sze lejko zdrügimi országi v-glij 
drzsimo. Naso trzstvo i vövcsinyé j<- vö pokáxalo, ka szmo nej tak záguyi, 
kak szó nász nasi protivniki vö rezglászili. Od tóga dela ino szledi vecs pí- 
szali, zdaj szamo naznánye dámo, ka kertejszko i koriuszko pa od pszov vö- 
posztávlauye sze májusa 5-toga duéva ofnolo. Korine szó preyecs lejpe, ár 
szó vértom lejpi seuk vö tálali. Pészko vöposztávlenyc je tüdi vrejduo pog- 
lédnoti.



bánatot elviselhetőbbé teszi s az egyént megelégedéssel tölti el. Ép’ azért 
hiszszük és reményeljftk, hogy polgártársaink — átértve a nemes czélt — 
nem vonaudják meg az egylettől támogatásukat, közreműködésüket s napon
ként többet üdvözölhetünk ott, hol , dalunkba hangot és szót Isién sugalma ád*

E g y  z e n e k e d v e l ő .
— A  b u d a p e s t i o rs sá go ft  k i  Al i ik á s sá l Magyarul r,zág fényesen 

igazolta kulturális képességét és fejlettségét. Egész Európa egyhan
gúlag elismerte, hogy hazánk oly kifejlett jogállam, mely előre haladott 
voltánál és magas fokú fejlődésénél fogra méltó helyet foglal el az európai 
művelt államok közt. A magyar ipar és kulturális műről ■ség e bizonyítéka 
semmivé tette mindazon becsmérléseket és irántunk való balfogalmakat, me
lyeket ellenségeink ellenünk használtak és terjesztettek, úgy annyira, hogy 
legnagyobb elleneink is a legteljesebb elismeréssel kénytelenek kiállításunk
ról és búzánkról szúluni. — A kiállítás berendezéséről jövőben bővebben és 
részletesen emlékezünk meg, most csak azt említjük fel, hogy a kertészeti 
és virágkiállitÚ8, valamint a nemzetközi ebkiállitás f. hó 5-én nyílt meg. 
A virágkiállításon, mely rendkívül gazdag és gyönyörű volt, megtörtént az 
első díjkiosztás is; 2 nagy díszoklevél, 12 nagy bronz-érem “s közremű
ködési érem ítéltetett oda. —  Az ebkiállitás is kitiiuőeu s.került.

—  A  k ö z ö s  k o rm á n y  e lr e n d e l t e  v o l t ,  hogy Bosznia és Her- 
ezegovina népei összeírássánnk. Érdemes is tudni, hogy hát. legalább em
berben hányat nyertünk e két tartomáuynyal. A népszámlálást a napokban 
kezdték un-g, de úgy mondják, hogy nagyon nehezen megy. Hogy is ne, 
mikor ilyen jelenetek is előfordulnak: ,E gv özvegy asszony arra a kérdésre, 
hogy hogyan hívják, azt felelte, hogy ó Stanka. a másik nevét megmondani 
nem bírta. „Hat elhalt férjének mi volt a neve?" kérdezték tovább. .Hiszen 
persze, ha lud'iáiu, — ő tudta, de amikor meghalt, elfelejtette nekem meg- 
uiondaui s így éu igozuu nem tudom.*

A  u u gy -U n n izsn i állandó sorozóbizottság f. é. május 18-án, to
vábbá június, július, augusztus, szeptember, október, november és deczember 
hónapok 3. uapjaiu fog működni. A polgári elnökséggel: Babóchay György 
polgármester úr bízatott meg.

— A  fa g y ó *  .s zen tek . Poográez, Szervácz, Bonifácz, a három „fa
gyos szeut* minden baj nélkül vált meg tőlünk, most már csak a jövő idő
járás is kedvezzen, úgy térmésünk középszerű leeud.

— J o b b á g y i  k ö z * é g  h e ly z e te .  Ujabbi értesülés szerint Jobbá
gyiban mintegy 48 báz vau a veszedelemnek kitéve. Egy budapesti geo- 
log ott járván, megállapította, hogy a bajunk a talaj túl nedvessége az oka, 
melynek következtében a lejtőie épült község alatt az alsó tulaj csuszam- 
lásbau vau. E körülménynél fogva a község lakházai jelen helyükön fen 
nem állhatnak, vagyis a községet más szilárdabb talajú helyre kell áttele- 
piteui. \ ulki.uikus tünetekről szó sincs.

—  O rs zá g ú *  k iá l l í t á s .  A kiállítás reggeli képe, úgyszólván fok
mérője a napi látogatók számának. A mint reggel a kapukat kinyitják, ele
inte csak gyéreu jöu a közönség, de később mindegyre szaporodik a láto
gatók száma. A vidéki közönség is mindegyre tódul föl a fővárosba és 
csoportokban látogatja a kiállítást. A kiállítási igazgatóság hozzátevőleges 
számítása szerint körülbelül negyvenhatezer ember látogatja meg egy nap 
az országos kiállítást. A látogatók közül hatezerre teszik a külföldiek és 
vidékiek ös.-zegét.

— be pénz -  se tehéu. R. Felső Patyról szól a nóta, itt is Iiurger Mihály zsel
lér emberről, a ki keservesen gondol máig is u kőszegi vásárra, a hová elhajtotta egyet- 
len tehenét A vásáron el is adta vagy 75 írtért és pénzét gondosan eltevéa, útnak indult 
r .-l’aty felé. l ’tközben találkozik egy szélhámossal, a ki mutogatott neki aranyokat és 
ajánlo'ta emberünknek, hogy váltsa be. A szóból tett lett, az aranyak fénye nagy örömet 
szerez a falud embernek, s nem mulasztotta el egy z.-ellér társának is tudomására liozui 
a fényes cserét, s ez utóbbi sem akarván aranyak nélkül hazamenni, ó is beváltotta min
den pénzét. így érkeztek haza oromtól duzzadva, inig találkoztak olyan ro-iz lelkű embe
rek, a.>ik megmagyarázták a boldog zselléreknek, hogy bizony összes p nzöket játék-pénz
ért (tantus) cserélték Le. A szélhámosnak természetesen nyoma sincs. Volt már ilyen szél
hámos vidékünkön is, s többeket meg is csalt; — okos ember más kárán latiul! ’

, ~  A kiállítás bnűgetje. A megnyitás napjáig az orsz bizottság összes kiadásai 
1 .->96,1)00 írtra rúgnak, mely összegből a hivatalos építkezésekre l,223,00o frt (ebből az 
!parc>arnokra 526,000 frt) esik. Az állami előlegekből, a SorsjeSvek jövedelméből, továbbá 
a térd'j- és egy bb bevételkből a fenti kiadásokou felül 90,000 frt maradt a bizottság ren
delkezi sere. A jövedelmek közt az eddigi terdij-rószleifizetések melyek tudvalevőleg köte- 
Jezóiag 13-ot tesznek 56,000 frttal szerepelnek, úgy hogy mintegy százezer írtnak kel
lene még befolyni a további részletekből. A kiállítás tartatna alatt a folyó kezelési és sze
mélyt kiadások havi 30—40.001) frttal vannak előirányozva.

— V ig y  u e r e u c s é i le n t ^ g  történt Újpesten 1885. m jus 10-én 
reggel 7 órakor a Lövy-téle gőztürész-gyárbun. A fü lő ugyanis a kazán alá 
szokás ^szerint tüzet rakott, uetu tudván azonban megbírálni, mily erőt bir 
el a gőzkazán, a gépész távolléte alatt oly erősen tüzelt a kazán alatt, hogy 
az abban kifejlődött gőz ereje a két méter magasságú kazánt széjjel dobta.
—  A robbanás oly erős volt, hogy a kazán egyik fele 40 lépés — a másik 
fele 60 lépés távolságra repült s több mint 100 lépés távolságban a nagy 
levegő rázkódás folytáu az ablakok mind bezúz ittak. A gépfötő és még egy 
munkás-társa a széthulló gép- és épület-részek által okozott ütés- s részben 
leforrázza folytán azonnal szörnyet haltuk, másik kettő pedig életveszélyes 
sérülést szenvedett.

~  B o r M ’t i l ó  jé g v e r é s e k .  Elszomorító hírek érkeznek május 8-iki 
nehéz időről, a mely Fejérmegye felett elvonulva, siralmas nyomot hagyott 
maga után pusztító jégverésével. Szabad-Battyún. Lepsény, Csősz és Tácz 
vidékén nagy jégeső tette tönkre a vetéseket. Embereket, a kik a jég  elől 
nem menekülhettek, egészen véresre vert. Mint mondjak, Özabad-Battyánaal 
a jég  annyira összetorlódott, hogy a vonatot feltartóztatta. — Legyen ezen 
szomorú hír intő-példa. — Ne mulaszszuk el idején biv.tosituni vetéseinket. 
Hisz tudjuk, hogy vidékünk ritkán meut eme elemi csapásoktól.

—  t t n g y l l l i© *  h a gy  m á z l ié t  c g .  Rit ka eset történt e napokban Isz- 
timér, fejéi megyei községben, melyről a következőket írják: Bábli József 
35 éves földműves bagymazban feküdvén, éjszaka 12 és 1 óra között fölkelt 
ágyából s úgy, amint ott feküdt, mindeu felsőruha nélkül eltávozott. A há
ziak később észrevették eltűnését, de bár csaknem egész Isztiinér lakossága 
keresésre indult, mégis csak másnap este 6 órakor akadtak rá, az Isztiinér 
határában fekvő haraszti kutbau, természetesen megfutva. A szegény em
berre hirtelen rájöhetett a roham s körülte nem lévén éppen akkor senki, 
ily fzerencsétlen halállal kellett bevégezuie életét, holott talán a hagymáz- 
ból föl is gyógyult volna. Intő példa ez azoknak, kiknek hagymázbetegjeik 
vannak, hogy soha egy perczig se hagyják őket őrizetlenül!

— A  b o r o s t y á n k ő  fe l is m e r é s e .  Gyakran avatott szem is össze
téveszti a borostyánkövet a hasonló kopal- és mastix gyantával. Egy igen 
egyszerű vegytani műtét segélyével a megkülömböztetést nem hibázhatjuk 
el. Ha az említett anyagokat körülbelül 24 óráig etetó-ammoniakbau fü- 
rüsztjük, a borostyánkő kivételével a másik kettő felolvad.

—  T ü z e s e t e k .  T.-Szt-Györgyöu máj. hó 11-ikén egy ház égett le.
—  Bárkóczon pedig máj. 12-ikén Dómján malma s avval együtt 200 mérő 
gabona esett a lángoknak martalékául. — Gazdák vigyázzatok! e gyakori 
l zesetok oka többnyire könnyelműség s vigyázatlanság.

—  S z r n l  a s s z o n y .  El vau terjedve a hír, hogy Zalamegvében Me- 
linczcu egy asszony tartózkodik, ki a könuyeiihivőkuek és azoknak, kik uem

— K a  v k ü p  n a r i le l .s z tv o  je zrend-düvalo, ka v-Bosznia Hercze-
| govini lüjdi sze tü náj vküper zpijse. — Vrejduo jo znuti ka dönok kelko 
• lüjdi sziuo doubili z-timi dvej derzséli. — Lfisztvo vküppijszanye s/o ete 
! diiéve zac.-noli, ino escse prevecs zsm**hio ide. Ka bi nej, da escse takse pri- 
I gode tÜdi naprej pridejo. Edna dovicza na tiszto pijtanye kak sze /.övé, jo 

tón odgovárila, ka je  oun Stanka. drüjgo szvoje imé nevej — ka pa poknj- 
nogu mo/.sá imé bilou —  szó jo  na dalé píjtali. — Da bi /.nála je  odgovo- 
rila — Öli je  Züio, da mruu, meui je pa pozábo povedati, zdaj pa jász tüdl 
ne vem.

— T e lk e . } E iien lzs i de stellinga obdrzsána májusa 1 8 -toga, jnnius, 
július, augusztus, szeptember, október, november i deczenibma meszecza 
vszigdár 3 ^ga duéva. — Preduyek szó pri stelliugi B iboehay György pör- 
garmajszter.

— 3E nacrz*n je »iI s z v é c z l .  Pongrácz, Szervácz, Bonifácz. tej trijé 
zmerzsuyeui szvéc/.i szó brezi szakse nevoule notri prisli, — zdaj pa escse 
náj prisesztuo vrejmen tü sztáluo bonde, te de num s/.ilgye dobro placsüvalo.

—  Y -J o b b á g y  v é s z i  48 hizs velkoj v-uevoli jeszte, pa do té hizse
—  vdriigo meszto gorposztávlati mogli. ZátO ka je eden vövcsen goszpod 
vö s/.pozno, ka od velke mokrocse sze zemla gible ino bi sze lejko zgodilo, 
ka té hizse bi pod zémlo prisle.

—  O r s z a e s k o  v ö p o s z lá v la n y e .  Pri tóm vöposztávlenyi prigléd 
liisztva racsnn sze vszigdár povéksava. Kak vgojdno te vráta odpréjo, obper- 
viin je reitki te sereg, ali szí ed i sze vgos/.tij tóga lüsztva racsun. Od zdalés- 
nye krajíne vszigdár vecs ino vecs lüjdi sze pridá vte ví/.snyi varas —  kij 
seregoui glédajo tou vöposztávleuyé. Etoga ravnitelsztvo je vküper zracsu- 
uale, ka eden den okonli 46 jezero lüjdi je priglednolo tou vöpos/.távlenye.

— K é j  b r a v ó ,  n e j  p e jn e z .  Od „Felső-Paty* vészi je gues, ka od 
tisztecz Bucger Miska zsalár prevecs zná i vpameti drzsí, da je v-Kőszegi 
s/.enye bilou ; ár je  ou na tou szenyi za 75 rainski kravo oudo. Ta kak je 
prti domi sou, je z-ednim lagojem cslovekom vküper príso, té je nyerni za 
banké lejpe szvekle zláte dávao. Nas cslovik sze podao i szvoje banké je 
z-velkiui ves/.eljom za zláte tá dao, i escse ednoga szouszida je tüdi napelo, 
ka je ou tü szvoje banké za zlát vö menyo. To veszéljé je nej dugó terpelo, 
ár domá szó csedui lidjé szpoznali, ka je to szveklo blágo nej zlát ali za 
zmembo narojeni kufer. Záto moremo dobro paziti, ár je nej sze zlát ka sze 
szvikli.

—  T o  o r s z á r s k o  v ö p o s z tá v la n y e  do dnésuyega dnéva 1.596.000 
rajnski kosta; szté surame szpádue na zidanye 1.220.000 rajnski. Ka je or
szág ezoj dao, i lutrija je  prneszla. je 90.000 rajnski vise osztalo. —  Ka 
vöposztávlunye pázijo i gordrzsijo. 30—40,000 rajnski kosta.

— Velika »es/re"sa sze zjodijla etona mejszecza 10-2a dnéva ob 7 veri vgojdno 
v-Löwv-voj fabriki v-IIj-Pesti. Pelavecz, ki je pod kellőn kiírni duzsnoszt meo. je po segi 
ognn na|>ravo, ali da je nej znao, kakso moucs ma kotlo, masinis/r je jta nej tam bio, ja 
tak mocsno kflro, ka je szapout dvá mater visziki koteo nzno vrgo z-taksov nn*csjouv, 
ka pon kotlo na 40 Bztopájov, drüni polojno pa na 6 ' sztopájov vkraj letela, i szó na 100 
sztopájov sze okne sze vküp sztrle. Delavecz. ki je kiíró. — i eden drftzi pajlis szta od 
razkápleni falatov od masin** i ramouv vdárjeni i tüdi o-l vroucse v.-.dé razsgániva tan 
vcsaszi mrtvivo gritala, drilgiva dvá pa tüdi trno veíiko talingo dobijla.

— K a  z g r ü u tn a  1 oc *a . Zsalosztni glászi odíjo od 8-ga májusa, 
stern je prejk Fehérvármegyöva sla i tam gyocsnoszte sztopáje za s/.ebom 
nyála: eta tócsa S/.abud-Bathyán, Lepsény, Csősz ino Tácz okrogline szilgye 
na nikoj szprávila. Lidjé, steri szó sze nej mogli ognoti, tócsa je nyij szploj 
na kervávo zbijla. Ino kak nam právijo pri Szabad-Bathyáni je  tócsa tak 
vküper prisla, ka poulek nyé szó szelezniczo escse tüdi mogli gorsztaviti. 
Náj bonde eta zsalosztna triász za példo. Nezamüjdmo v-tisztom czajti nase 
szilgye zngvüsati. T ik  známo, da nasa okroglina na rejezi da odszlobod- 
nyena —  tákse kastige.

— K »» r e i e z i  n a p r e j  p r i j t l j e i i o  delo sze zgoudilo ete dnévi „Isz- 
timer“ (Fehérnsegyövij veszniczi. od steroga nam etak pijsejo: Bábli József 
35 lejt sztár polszki delavecz je  bleke. betega lezso, koli pou uoiicsi je od 
szvoje poszté lé sori sztano i kak tam lezso, brezi szakse drfijge odejvke jo 
odisao. Hizsni liidjé s/.o escse szl»*dkar vpamet zéli — b ír  po tisztim je es
cse czejla vész zanyimi odisln, dönok escse na drfijgi dón veesér koulik 
sészte vöre s/.o ga najsli vlmtári vednoin Rztiidenc/.i vloplenoga. Nazrecsen 
cslovik je nágli voumolo szpadno — i koulik nyega v-tisztom czájti nikoga 
nej bilou, — sztáksún neszrécsjov je  mogao szvoj zsitek dokoncsati. Példo 
nájbou za tiszte, kij tákse betezsnyike májo, náj ne nibájo nigdár brezi paszke 
na szébe.

— K a  *y.r lo  jb o  p ó z n a  . ja n t a r ?  Dosztakrát dobro oko vküpzmejsa 
pravi gyantar z-szpodobnim kopal i mastix jantarom. Z-ednim prosztira ke- 
miinszkim operéranyom razlocsek lejko vcsinimo. Csi povejdane materije tak 
24 vör vu amoniji koplemo, z-vlin jantara — ovivá dvá' sze raztopita.

— O g je n .  Pri Szt.-Gyürgyi je májusa ll- to g a  edna hizsa zgorejla.
— V-Bákovc/.i pa májusa 10-toga vnocsi je zgoro Domjánov mlin i v-mi- 
lini do 2()ö keblouv zernya. Vértovje pazite! tejm vnogim ognyom zrok je 
nájvecskrát némám oszt i nepazlivoszt.

—  S z v é ta  z s o n s z k a .  Kak sze glászi, v-Zalavármegyövi v-Melinczi 
szó edna zsenszka zdrzsáva, stera tisztim ki lehko vörjejo, i k-nyoj nej z- 
práznimi rokami pridejo. od drügoga szvejta guesij i nyim od prisesnyoga 
delo pripovedáva. — Glászi sze, ka je  tam, kak „szvéta zsenszka“ poznana. 
k-steroj tani z-tisztoga kraja doszta lüdi oni, pa ka nyoj melinszka vész 
zouszid liizso srsé goriposztaviti. Nevejmo. keliko je isztina v-t.om deli, ali 
nede skoudilo, csi de obiászt na tou delo szkrb mejla, i nakeliko sze vö z- 
kázse, ka szó té glászi isztini, te tömi deli edne zsenszke, stera lüsztvo nori, 
konecz naprávi.

—- K a in  m e g y e  t ö r v é n y l ia t á « á g n  f. hó 4-én és folytatva tartott 
ülésein a Perlakon levő „Sóház* megyei épületet a v. és közokt. ministe- 
rinmnuk az állami tanitóképezde czéljnira átengedte. E tény következtében 
több mint bizonyos, hogy a tanitóképezde Csáktornyáról csakugyan Perlakra 
helyeztetik át. mert a mig az előbbi városbau a képezdei épület 70 ezer, 
addig az utóbbiban legfeljebb 30 ezer frtba kerülne. Az ország pénzügyi vi
szonyait tekintetbe véve. s hasonló ajánlat mellett —  t. i. mindkét város 
30 éven át adandó 30.000 frtot ajánlott fel a magas ministeriumnak — könnyű 
lesz határozni. Muraköz jelen körülményei között nem képezheti az a vita 
tárgyát, hogy melyik város birja a tanilóképezdél, hanem az, hogy hol elő
nyösebb az ajánlat, és hogy Muraközben maradjon ; ez pedig a megye áldo
zatkészségével eléretett. Muraközben nemcsak a közművelődés, hauem a ma
gyarosodás szolgálatiban is áll a t. képezde; legyen tehát bármelyik város
ban, mindkettőben missiót fog teljesíteni.

— V i t á s  k é r d é * .  A  tanitó-képezdének Csáktornyán leendő meg
maradása érdekében — mint Írják — Csáktornya polgársága és csak a na
pokban megalakult uj képviselő-testülete is figyelemre méltó mozgalmat fej
tett ki a múlt napokban. Ápril 27-én tartott gyűlésén ugyanis, helyreho
zandó eddigi mulasztásait: 30 szóval l elleu nagy lelkesedéssel kimondotta, 
hogy a kormánynak a képezde építési czéljaira 12 hold telket és 30 évig 
fizetendő 30,000 frtot felajánl a nélkül, hogy a képezdei épület tulajdonjo
gához bármi igényt is támasztana.



üres kézzel járnak hozzá, tuivilági dolgok felől ad felvilágosításokat és jő- 
yendot Iiioinl; beszélik, hogy ott mint .szent asszon v  ismeretes, kilie/.t 
KOI--- - 1 ' 1 . . . k ('»/>••*K- nagy szamba n zarándokolnak, és hogy fii.lii ,
kegyeletből kübli liá/.Ht. szándékozik részére é, item. — Nem Indiiik ngvá 
“ “ “ " t i  l * 11 *  « » » * “ •> f. jr ártu.ii a I, ,tű á.- li.;,. imét klier-
ji-szt.-i" -rre irel*» *• -  a mnitivib n a kfolmuédiuli al,.|ij„ ,..u -  „

-tlli.

tu-

egy hú 
es, inig

népboloiiditó nő dől
-  H o h a s á - .  Gróf S ápáry Géza fŐ.tdva rniester ő Kxe llentiáj 

lajdouát képező muraszombati csinos várkertjébeii egy „\ lUs.i Eus f *
déiszaki növ.M.y tökéletesen kifejlődőit, s valószínű. hogy vi.á.. 
múlva teljesen kinyílik. Megjegyzendő, hogy ezen példány csak ü 
egy 13 éves példány a virágzásnak még nyomát sem matatja

- N a v a i.y » .vite. L |m.,k 'hirdetési rovatában foglalt „Szé-
ehenyi-forrna • -ra viinatko/iilaj. a ,V „ lk Sfra „„d -b i.„  e „v  erdőire* közleményt 
olvasunk, a minek basabjaiukDii is szív. sen engedüuk tért. A közlemény 
knrii.balul így m úl: ,  . . Km , kélkidiiuk. bogy rövid idői, .re-u har.ai tor-

Ilu b' limliipiat, Uécs- és Bi lliubi u tudom,iuvosuu n .,«v i,w i| „  liéL-s- 
bm ea toriu l buti kittiiitutvv lelt, végre i* I,-gyűri hiisou .„iuöségli’ rtáér 
vv te lyW m t, a m e l y  e k e t  t á r t u l  m a m i i  f o g v a  f a l a i  i ,  m ú l j a ;  It- 
gyo/.i di.c«un. II sok vn-zimtagsiiguak, a melyly.1 miiünk mindi-u uj válla- 
latnak küzdenie kell. Mi lészünkről hazafias kötelességünknek tartjuk • min
den hazai vállalatot, mely bennünket a külföldtől távol tartani vau hivatva 
felsegítem, uuuul is inkább, mivel a jeleu esetben még 
részesülünk, hogy a „Szécbeuyforrás* létezése óta féi °  
savanyuvizet.*

azon előnyben is 
uunyi árért kapunk

egyaránt tartja sz un elő
amit a közönség 11 k tudni
szerű, miért azt 111 elegen a
íJoroma-uteza :i z Ára
vászonköte- ü zs bkóiiyvneli

— SH exh ivás . A muraszombati dal- és zene-egylet f. hó -23. napján 
d. u. 5 órakor saját helyiségében közgyűlést tart. a melyre az összes tagok 
tisztelettel^ meghivatiiuk. Tárgysorozat: I. Elnöki jelentés az egylet eddigi 
működéséről, vagyoni állapotasaról és pénztári helyzetéről. 2. A Indvbei,ha
gyott alapszabályok bemutatása, y. Az összes tisztikar és választmány tag
jainak m gvalas/tása. 4. Az eddigi pénztári számaJás átvizsgálására 3 tag 
megválasztása. A folyó év költségvetés1. 5. Netáni indítványok tárgya
lása. Kelt Muraszombatban, 1885. május lió 14-én. Pintér Géza id. elnök.

.7 *  A  Gö v o í Iío j :ö i i i o g l i i v ó l  v e t í t i k :  Bellatiuczon, a „Népiskola** 
helyiségeiben pünkösdhétfői), május 25-én jötékonyczélu inÜKedvelöi előadás 
rendeztet k. kezdete 7‘ , órakor. Előadás után tánc/, a nagyvendéglő termei
ben. B.dépti—díj személy rubint 1 fit. Eelül fizetések köszönettel fogadtatnak 
és hírlapilag nyugtáztál!! >k. Műsoro/at: „C’üassé Clüisé*, vígjáték 1 felvo
násban, itták Eoririer és Aluyer. fordította Toldy J. Személyek: Valeray Cle- 
meiitin, Z-ui.er Ágnes k. a.; Eliz leánya, Vlasics Mariska k. a.; Itozette, Si- 
mon Hedvig k. a.; Dauglars, gazdag kereskedő, Simon Trotil u r; Pál fia, 
Nasuiszky J. zst-f ur. — Ezt követi : „Rhapsodies hongroises* Liszt Feiencz- 
től. zongorán előadják: Máday Jözsa úrnő és Simon Hedvig k. a.; „Magvar 
népdalok* dalolja : \ la-ic.s Mariska k. a., zongorán kiséri: Vlasics Katinka 
k- a- \egül : „A rablógyilkos*, vígjáték 1 felvonásban, irta About E. 
fordította Kiillifay Ede. Személyik: Perard asszony, fiatal ö/.V'gy, Vlasics 
Katinka k. a.; Lecoiucheux, ál la in ügyész. Kovács Karoly ur ; Uucamp Alfréd, 
festő, Nasins/.ky József u r; Angelika, Perárd asszony sz.obal eánya, Zeuner 
Ágnes k. a.; Juan, kertész Kollár* Lipot u r; Rendőr-altiszt, Terenta János ur.

-- A  v a s m e g y e i  á l t a lá n o s  t a n i ló - t e ü tű lc t  által kiadott Vas- 
megye térképe azerk*sztóségüiikben betekinthető és meg is rendelhető. A tér- 
kép gyakorlati s csmo. kivitele eléggé njáulja magát. —  Ki e vidékről már 
előbb megtette a r n lést, az itt megkapja példányait

.^Kiállítási K ila íz- czim alatt erdt‘kes, iiélkii'özlietlen kézikönyv jelent 011*'' 
Balogh \ uniós Kiáll. iitn..r. Toldy Perc ez orsz. biz. jegyző és Gelléri .Mór érsz. iparegyl. 
titkár szerkeszt.;-!! alatt Budapesten. Szerzők tinin kiméltek sem fáradságot, sem költséget 
egy oly kalauz szerkesztése és kiadása erd •kében, iiuly a közönség és a kiállítás érdekeit 

melynek dú> tartalma kellő tájékozást nyújt minden iránt, 
s a mi iránt a kiállítás minden látogatóját tájékozni czél- 

aiánljnk. Kaphaió Cirill Károly könyvkereskedést buti Budapesten 
Ara a liaivau ktppel és a kiálliiás színes térrajzá\al ellátott elegáns 

lyvnek 50 kr.

— liapui&k k ia d óh iva ta lá b a n  megrendelhetők N cru cn - 
csek J . nagy liirü gyártm ányai jutányos áron. A z  árjegyzék kiadóhi- 
vataluakban m egtekintliető.

Trieszti általános biztosító tár nség (Assienrazioui tienerali). Papunk hir
detményi lova tóban közöljük ezen 1831-ben alapító.t, nemcsak legrégibb, liánéin egyszers
mind a legnagyobb biztosító intézetekhez tar.ozo társaság 1884. évi, immár 53 évi zárszám
adását és m ári eget. Az ti s:.lij- és ilcték-bevéi 1 a most le "oly t étben, az ö.-szes biz
tosítási ágakban, kitett 13.758, )97 frt 2> kr , a tőké t kamata fejében pedig b vétcleztetett 
1.20 1,7is  fi t. ti 1 kr Az lotí l-ik évben 4 2,5-13 káresetben kifizetett kárösszeg 8.0.37,596 frt. 
13 kr, s igy a Generáli alapítása óta 558,581 káresetben, 178.423,338 fr.. 51 krnyi káne- 
ritést adott. — Az l.ü-4j,*.!t>» frt. 25 krial kimutatatt bó nyereségből első sóiban is az ez 
irányban igen óvatos társasági alapszabi yok intézkedéseinek m ■gtelelóleg a 310,296 frt.
8 krnyi ériékpapiriiy leség az árfolyamhullámzások fedezetére alakított tartalékhoz csa- 
tolta-ntt, mén eiineii folytán 845,571 frt 03 krra emelkedett; továbbá 3011,0011 frt. az in- 
gatla.i tártaié ihoz ira o ‘ , mely ez által 707,115 frt. 05 krra gyarapodott. Habár a jégbiz- 
tositási ág csak 151,244 frt. 38 krnyi nyereséget mutatott fel, mégis kerek ossz gbon 201,000 j 
frt forüittaiott jéglrztosit isi tartalék alakítására, melynek az a rendeltetés", hogy ezen 1 
igen veszélyes biztosítási ágban a roszabb évei terhesebb vesztesége ellen némi fedezetet 
nyújtson. A díjtartalék 1.10 .2)0 frt 33 krral szaporodott, úgy hogy az 1884. évi deczem- 1 
bér 31-imi 24.1/tj,»‘J2 frt 30 kinyi tekintélyes összeget ért el. Az intézet összes biztosítéki | 
alapjai ezek zerinr, a lefolyt évben 1.074,5 1 f.t 04 krral gyarapodtak és kitesznek rész- j 
véuytőkében és ké'zpénztarralékokban 31.400.875 frt 82 kit, mily is, mint ezt a közzé- | 
tett vagyon-kinmtatás igazolja, teljesen jó értekekben van elit dyezve. A tartaléktőkék ily 
busás gyarapítása mellett is az in.éz t abban a helyzetben van, hogy a 315 írttal betizi- I 
tett részvények útin 3 0 frankot vagyis 12J irtot aranyban tizet ki osztalékul Az intézet | 
üzletének folytam; haladi-át és tartós fejlődését nagy mértékben elősegíti a már bírt j 
hizto itási állag. A *. elölni biztosítási ágban jóv 1 években esedékes dijüötel-zvények 21 millió | 
íhi.iiit frt 33 krra mennek, az cleibiztositási ágban pedig 1881-ik évi deczember hó 31-én 
83.174,458 fit 78 krnyi tőke volt biztosítva.

Muraszombat, 1885. május hó 13.
Tekintetes Szerkesztő Ur!

A műit napok egyikén kénytelen valók Szkakóczból Topolóczon^ át az I 
országúton húzódó községi utón végig kocsikázni, s miután meggyőződéséin, f 
miszerint hatóság- és közönségnek közös érdeke, hogy az előbbi a felügye- j 
lete alá tartozó köztlolgok állapotáról tudomást szerezzen — miután «  tu- | 
(hullásra hozá-nak egyik légii.vatottabb eszköze a sajti! lehet: engedje meg  ̂
szerkesztő ur. hogy á mondott útban tapasztalt közérdekű dolgokról pár i 
szóban e téren megemlékezzek.

A legkellemesebb benyomással kell kezdenem, s ez a Szkakoez község- | 
ben létező kőből épült és cseréppel fedett „Tüzoltő-szerok raktára.*—  Nem 
tudom névszerint a községi befolyásos egyének közül kinek vagy kiknek kö
szönhető e dicséreére méltó raktár -  és szerek előteremtése, de azt tudom, 
hogy a késő unokák is hálával fogják emlegetni azoknak neveit, a kik , 
ügylmzgalnmkkal reábirták a község tagjait arra, hogy az eshetőségekre , 
szauiitva, tűzoltó-szereket és fecikeudót vásároljanak.

Ahg értem ki a községből, teljesen eloszlott a kellemes benyomás azon 
hidakuak c . i íö lt  rozzant faalkotmány láttára, melyek ez utón az utast ut- 
iának véireri'dinényání nézyu valósággal kétségbe ejthetik.

Képzeljen a szives olvasó ngjr zailtogó patak, nevszennt a Len.lva vize 
fűlött alig s - l u  láb hosszú. 17 20 drb inkább gSinbalyü mmt négyszög-

« gyiiiaf
.ízt.ott '

letii korhadt fada ...hot 
korlát által el n-ni Vií!;, 
t'igott lovak esfy.dl n m-gugr.. a 1. 
"Hit n y it ,  Ugv nem fogja fel. ,| .g. 
ezután kényszeri:ve bs-. u szkuk ío  
tül > OC Í ki/.ni llgv elindul tsa e i'.f 
előtt a kö-.pontba utazlak gviilé 
ha onu 11 ép ké/.-l;.bit

le rakva —  ennek két oldalán somm 
láb mélységet, a m-lyheu a kocsi .-lé 
ytán nyak ít szegh ti. s ha er*ől fogal- 
••ek tartani tuiiacoini.it. mely szeri 111 aki 
lopok c 1 11* 1111 levő iiárom h 'Ion kérész- 
11 ' )  tegyen, mint a légi tábl iliirak, mi- 

ir jo j elébb végrendeletet. — mert 
..............-Tke/.ik, a/t coil. az Isten különös kegyelmé

nek kuz inheti: -  de tigv •lnie/.l.-tem mindazokat a kik-t a felügyel t kö- 
ti*lezett.M*ge te llel. hogy a kihág.-i törvény 11:;. 2 »0 írttal bünteti azt,

?s á jariak f  11 tartására kötelezve vau — és ezt elmulasztja.aki hit

nvoudá
dóssá

Még egy pár szót!
Lgy tudom, hogy Muraszombat képviselö-testülete már három éve ki- 

határozatilag, hogy a gyepmester inidő.i a kóbor kutyákat összefog- 
■ •/ .- 1- zart. kocsival tartozik körüljárni. — Szinte hihet -tleii. hogy . gy
! J:iras központján ma már előfordul hasson oly botrány, oly brutalitás, hogy 

a gyepmester az utczáu megfogjon egy kutyát, ott agyon buukózza. s vér- 
ben úszó hulláját a városon végig vonszolja, és még hihetetlenebb, hogy

I mindazt megtehesse anélkül, hogy a közigazgatásnak, a közrendnek egyetlen 
1 közege által eljárásának vadságára figyelmessé tétetnék.— Akármilyen liilie- 
j tetten pedig — ez Muraszombat iöiilczájáii, ugyuuazon utczáu, a melyen 

szolgálj1 jóság, városbirói-hivatal és csemlőrség vannak elhelyezve — meg- 
nájus 13-áu reggeli 8 órakor. JUísTUS.történt 1885.

Szerkesztői üzenetek.
.. , - / •  !*• üm.ik Tűr ke. Csak r í j t a !— Sch. J. űrünk It. A mennyit hoztunk, any-

l'nti e , ss"k'í*l,k volt illegemliteni. Ilis./iik, hogy az illető belenyugszik. - I*rf. Szóm* 
* *■“  olykor is, megelégszünk. Ila a másodikra felelhet, úgy mi is fogunk
oninii. -  m . Soma urnák Tornya. Hogy nézetét osztjuk, látja; nálunk ‘ lassan s meg- 
outoha megy minden. Hisszük, hogy jövőre is beállít! Köszönet előre is. — Varsányi 

<«>• urnák II ad apóst. A mutatványt telhas maijuk. — A második kérésre a felelet jó a 
napokban. — V. .1. urnák l ’etáucz. Megtörtént.

N vi l i t é r.*)
_________ E4^BaÓ - U  a T ¥  Í R .

Tndakozódhaini ezek iránt

Yogler Józsefnél Széehenyi-forrás
C K T .lX C Z .

H O i ' ő - R I T l l R .
*)  E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk.

Heti-naptár
18S5. évi május hó 17-töl május hő 23-ik napjáig.

Ilét napjai
IvatholÍKus 

és protestáns nap- I dő j á r á s
— ;---------------------

Hold fényváltozásai

V a s á rn a p  17
Hétfő 18
Kedd l<( 
(Szerda 20 
Csütörtök 21 
Péntek 22 
Szombat Tii

B> O Ubalti 
Félix h.
Ivó p.
Bernát 
Szilárd 
Júlia sz. 
Uezsér

borult, 
kellemetlen, 
eső áll be 

Jtiitiusféiiy 
elaőuefgyed 7 óra 

1 perez reggel 
borult, eső

20-án a nap az 

ikrekbe 11 óra 28 

perczkor éjjel.
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11 i r d c t c s e k .
2255 83. Árverési hirdetmény.

Kercsmár Mihály hodosi lakos végreliajtatónak ifj. Kupién György adriánczi lakos 
végrehajtást sz -nvedeti elleni végrehajtási ügyében a kérelem következtében a végrehajtási 
árverés :.00 frt tóke után 1875. é\i fehru’ir liá ll-ik  napjától 1877. évi július hóig járó 
12“ ,„ innen tovább folyó 8“ „ kamatai, a fizetett 70 frt levonásával 17 frt 13 kr. perbeli,
7 frt 95 kr. végrehajtási, 4 frt 25 kr. perfeljegyz-si már megállapított, valamint jelenlegi
8 frt 85 kr és a még felmerülendő költségesnek kielégítése végett az I 08I. évi 03. t. ez. 
141 § a alapján és a 110. $?. értelmében, a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati 
kir. járásbíróság) területén levő Adriáncz községben fekvő adriánczi 20. számú tjkvben 
KUplen István és Küplen Miklós tulajdonául felvett A I. 10—27. sorsz. 1 „ telekre 121 frt 
és a f  245 a. h. sz. 19-ik ház .-zámu begy vámbirtok 400 fi t, -  mégis az adriánczi 58. 
számú tjkvben Küplen Ferenczné s, ül. Itokáu '-ária lulajdo’iául felvett A 1. 1 -4, sorszámú 
telki birtokra 212 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendeltetik.

Az árverés megtartására határidőül lSS.5. évi juuius 0-ik napjának délelőtti 0 
órája Adriánczon a községbiró házához tüzelik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°„-át vagyis lg  frt 
10 ki t., 40 irtot és 21 frt 20 ki t. készpénzben, vagy az 1881. 00. tcz. 42. §-áhan jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügy- 
ministeri re (delet 8. §-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
vagy a: 1881.00. tcz. 170.§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elóleges elhelyezé
séről kiálli ott szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben és pedig az elsőt az árverés 
napjátéd számítandó egy hóna]) alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó két hónap 
alatt, a harmadikat ugyanazon naptól számítandó három hónap alatt, minden egyes vétel
ári részlet után a birtokba lépés napjától számítandó 0“ ,,-os kamatokkal együtt, az 1881. 
évi deczember lni 6-án 39 415 i. m sz. al. kelt rendeletben előirt módon a muraszombati 
kir. adóhivatalnál mint bírói letéti p iiztárnál lefizetni

A hál a pénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni.
Az ezen árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított árverési fel

tételek a hivatalos órák alatt, ezen kir. bíróság mint tkvi hatóságnál és Adriáncz község 
elöljáróságánál tekinthetők inog.

Az elrendelt árverés a fontirt tjkvekben feljegyeztetni, ezen árverési hirdetmény 
egy példánya a bíróság hirdetményi táblájára kifüggesztetui, továbbá kifüggesztés végett, 
az árverési feltételek pedig megtekinihetés végett egy-egy példányban Adrianez község 
elöljáróságának, nemkülönben ezen árverési hirdetmény egy egy példánya Felső-l’etrócz. 
Süllincz, Sztányócz, Gyanavla, Borécsa, és Nerádnócz szomszédos községekben a helybeli 
szokás szerint azonnali körözés végett a nevezett községek elöljáróságaihoz megküldet ni 
és tekintve, hogy a kikiáltási ár a 300 irtot meghaladja, ezen árverési hirdetménynek 
törvényszerű kivánata szerint a „Muraszombat és vidéke* oziinü helyi lapban egyszeri 
közzététel végett végrehajtató ügyvédjének kiadatni rendeltetik, a ki utasittatik, hogy a 
közzétételt igazoló lappéldányt az árverés foganatosítása előtt ezen bíróságnál adja be, 
mert ellenben az árverés meg nem tartatik.

Ezen árverési hirdetmény az egyidejűleg megállapított árverési feltételekkel együtt 
az 1881. évi 60. tcz. 153. tj. intézkedéséhez képest a keresetre hozott első végzésre előirt 
szabályok szerint, az érdekelt feleknek megküldetni rendeltetik.

Muraszombatban, 1883. évi márczius Uó 19-én a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál. GÖTZ FERENCZ, kir. aljbirú.



Nyom atott Gttt;ibaum M ari könyvnyomdájában Muraszombatban.
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