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A . Muraszombati gazdasági fiók-egylet" s a ..Muraszombati dal- és zene-egylet" hivatalos közlönye. 
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E l ő f i z e t . . !  I r t
lv'rsz övre 3 fit Félévre 1 fit. 5o kr. Negyedévre 75 kr. 
lvzv s számi ára 10 kr. Kloíizetövi íiörzek és r e e l ama-  

11 ó k a kiad.

Hirdetési dij : I ha-él-m - - r i  I n n i . M  kr
többszöri hirdetésnél soronkint t; kr. Hélyegtlij 30 kr. 

Nyilt-tör petitsora 25 kr.

A szépítő egylet.
Ki z.Ifin a legelején ős i.zzal matatom In*, hogy az egyletnek 

legiisi gy nhb !iih.ija — miszerint nem Muraszombatban, hanem Szom
bathely .Ji alakult

Mint. örvendetes eseményt kell felemlítenünk, hogy Szombathely 
város lelkes |>o!gárnicsti*ré;ick indítványára elhat:.ro/.tatott egy szé
pítő egylet, alakítása, melynek czélja Szombat hely területén belül 
szépitiszet. t-s közegészségügy tekintetében megtenni mindent s oda 
vinni a dolgokat, hogy a város e tekintetbeni viszonyai a műveltség 
legszorosabb kiválni, lmaival is összbangzásba jöjj nek

Fajdalom nálunk ilyen irányú egylet alakításéról szó sem lehet, 
pedig ha valahol, úgy itt legnagyobb szüksége* és ideje annak, hogy 
köz?egünk köztisztasága-, közeges/ségflgyviiek fejlesztésére a hatósá
gé, k egy mint egyesek mindent elkövessenek.

Mur..szombatnak nincs ugyan múltja, legalább nincs jelentékeny 
törté.mii múlt ja, mint egyéb kisebb határszéli városoknak, de van bi
zonyos, és szép reményekre jogosító jövője, mert helyzeténél — a 
benne ö szpon.osítort értelmi elem nagy mennyiségénél — minde
nek f-le.'t pedig azon körülménynél fogva, hogy 70 — 80 ezer főből 
álló \e.:d vidék egyedüli központja, a hol a magyar közmivelódés 
értelmileg és anyag il:« S.vőiu rét verhet: mértiő'dekre nem találha
tunk ennél háiliívabb talajra.

De a község szépitéie, utczáinak közegészségügyi tekintetekből 
folylones gondozása elkerülbetlen feltétel abli z. hogy müveit emberek 
Számba tételen* igényt tarthassunk !

.\ legutóbbi időkben a kezdeményezésnek félre nem ismerhető 
lépéseit bitjük hatóságaink részér >1, de a lépések a létező el hagya
tottsággal szembe i oly elenyészően Csekélyek, hogy oak ernvedetlen 
folytatásuk után lehet azokat a kezdet e/.iniével felruházni.

Hol van meg az utczák befásitása? váljon mikor jut el a köz
ség képvist lő- 1  stülete odáig, hogy az ily értelemben tett inditványt 
kickiuylő ak.dékoskodás helyett felkarolja — támogatja?

Lehetetlen, h gy az anyagi gondok súlyával bármennyire nyo
mott. embernek is ne legyenek oly pillanatai, a melyekben felderül a 
várkert éléitt elterülő szép fasor lámára, annál a gondolatnál, hogy 
ez legalább a mienk, hogy ez hirdetni fogja a késó utódok előtt, mi
szerint oly pillanatunk is volt, melyben nem egyedül arról gondol
kodtunk, hogy amit tenni fogú ik, mennyivel szaporítja bevételeinket; 
— de lehetetlen ismét, hogy el ne boruljon, azt tapasztok ;, misze
rint. nincs érzék a hatóságban althoz, hogy a hidasi lőtt tér t alaját 
gondozza, azt a szükséghez képest Kitöltesse, hogy tolt* telhetöleg

Drüstvo lopoto.
Zacsnetn pri zacséiki i pokázsem, ka je tóga dröstva nájvéksa 

fal inga Ion ka szt* je nej vu Muraszombati, nego v-Szombathelyi 
: poprijila.

Kak veszélno delo moremo nazvejsztiti, ka sze je na Szombat- 
lielyszk 'ga vrejloga varaskogt polg.irmestra preporacsánye osznovilo: 
lepott* dritstva górj)asztávlanye, — steroga czíl je, ka Szombatból va 

I krajine odznotra lepote i zdtávja cziluo vöszpelávanyi dugóvány vsze 
doprneszti, i delo tál rivati, ka varasa s/tális víom dugóványi osznov- 
liivlanye zdrzsni ui zselejuyami vküpprikapcseno bode.

Zsalosztuo je. ka pritiász od goriposztávlanye takse drüstvo szi 
nancs szpuminati ne moremo, pa esi gder tak éti je uájkole pót rejbno 

1 i czajt, je tfi, ka naj na mise obcsine csisztoucso i mi zdrávja ob- 
derz.sitelsztvo kam ti ravnajoucsi naprejhudécsi, kam pa szamezi vsze 
doprneszejo.

Muraszombat bár nejina preminoszt, nejina znamenitoszt, kak 
drflgi szoiiszidni váraske, ali má zagvüsno i lejpo vüpazuoszt vu prí- 
sesztuom, ár vu sztálisa, i vu nyej vküpprikapcsen osznovleni doszta 
rác timíjmics, i nájbole za foga z.'oka volo, ka je ete szlovenscsine 
gde 70 — 80 jezér lüdsztvon prebiva je szredina, g le vogrscsiua osz- 
novlávlaiiye kam vu rázumi, kam vu ládanyi bi sze tak leliko vkor- 
nilo; ár dalecs zemlé sze nemoremo na tak zahválni falatmi goditi.

Ali obcsine vu lejpi réti szprávlanye, vilicz mi zdrávje naprej 
; pomágauyi je vszigdár naprej premislanya goridjánye na tou, ka naj 

na te znauicuite i bolt* műdre vu racsuni ni átnő i zdrztiino.
Vu preminoucsem tekaji na zacsinyenya gledoucs zapoveditelsztva 

nezpozuauya vrejluszt vidimo, ali sztopáj: szó tak imili escse, k i szanio 
p> táksem szpelávanyi moremo nyé kak vu zacsétki obdarüvati. — 
(ide je escse vilicz zdrevjom zaszajanyé? gdü escse képviselő-'estület 

j pride tá, ka vu tóm táli esi sze bár mala zádeva vu tóm túli na- 
| pnj dá, dönok ono gori vzeme i naprej pomága.

N.j j* mögöttese, ka bár káksi sté telír noszécsi cslovek bi nej 
iiii'ii táksega liipa, gda sze gorzbüdi uebüd vu nyom, gda vidi pred 
goszpodszkim püngradom on lejpi tao, steri je zdrevjom zaszajcn, ka 
bi szi nej miszlo tou je mist*, i ka de oziianyüvalo naseini odvejtki, 
ka szín » uieli táksi hip, ka szmo szi nej szaino od tóga preinislá* 
vali, ka homo delali. z-kelkim zsebke napunyávali, ali ncmogoucsno, 
ka bi sze nej sztrszno. gda szp )zn i, ka ti naprejhudécsi nemajo vu 

| tóm táli obcsütejnye, ka bi na té tao, steri je zdrevjom obszajeni 
szkrb nos.iti nyögi poleg potrebüvanye zeinlov vise uaszipali, i na

TÁRGZA.
A  k  o I d u s  j u 1) i  1 u in  a.

(,B ji.- ) Megjött ii fecskékkel. Sokkal kopottál>b, szegényesebb ruhában 
a ven beknél. Teln i m in tudtuk hol van, de tavasz fele újra bekopogtatott 
a hálásan köszönte nu-g a krajcz.ut, vagy a száraz kenyeret.

Egy kis háziipari is folytatott. — Gyermekek szamán f  iragott apróbb 
játék -ki.t. kötött söprűt, kosarat ; boe. ura c/.ifru b.tokát készítőit s mindig 
tudóit egy pár uj éneket, a mit vásárokon a ponyva-könyvkereskedő li-dyett 
clőéuekelt . .

Szegény emb. r nem igen olvas újságot, Mihály a koldus beszélt m kik 
az ország dolgaiéi, a gazdagok sorsáról, más országok jó termés..iicd. ll.il- 
Zsani, orvosság a szegény ember bajara. álompor piti* nőjére, mikor súlyos 
munka után a go: dók mm hagyják aludni.

A szereiicséll-nckiiek a pap szíva nem volt olyan vigasztalás. — mint 
az ö beszéde. Dajka mese, bölcső dalként ringatott, a legnagyobb szeren
csétlenségeket isin rí-, sok b.dd »gt i! i it látott és inind-nkibeu, a ki n ki 
panaszkodott, s akit ö vigasztalt, felébresztette azt a királyi ér ést, hogy 
nem ö az utolsó a szerenc-étlenek sorában, liánéin sokan, nagyon sokan 
vannak még.

Izenctet, postát, szer dim-s I veket vitt, hozott és akármennyivel volt 
is ellátva, soha nem tévesztette* ö>sz»*, hogy másnak beszélte, vagy adta 
volna át a másét...

Temetések után, lm úgy halotti toroknál az udvarban meghúzódott, 
megnyiigt .tó mondatni voltuk, min; lm a gondviselés adta volna szájába.

Sohasem panaszolták fel m ki az alamizsnát. .Mesteremberek Kiajánlot
ták. hogy rnhit, csizmát csinálnak neki. Az asszonyok inggel fehérnemű
vel akartak ellátni..

— Majd akkor, ha leteszem a hivatali, nem bánom.
—  H it mikor teszi le Mihály bácsi ? kérdek.
—  M ikor? Jó volna megtudni ugy-e?

hajiunk inni számához fél

Koadiski jubileum.
Mi.ka kúdis je  vszúko protolejtje neraj priso kak lusztvirae. Odevka je 

bibi hole ocsohaua kako vrablecsa. V-zimi ne szmo znali gde hódi, ali na 
protolje pa je kloukao pri uasi dveraj i ponizuo je zahvalo krajezar ali fa- 
lacsicsek sziihoga kiülni.

Hizsno oszkrblivoszt je tiidi razmo. Za deczo kuj po drobuom je znao 
naréditi, melle zvézati, kosaricze pleszti, za proscseuyo batiue uapruviti, 
znao je  nőve peszme psepévati na szeuyi.

kS/.ironiuk cslovik malo gda stéje kúkse novine. Miska kiídis je znao 
kaj jiripovedávati od velikoga szveta, od bogáczov, od póva edno ali drü- 
goga országa. Yru>ztvo za betézsne, práb za s/.pávujócse, ki po vnógoui deli 
ne mor.jo szp ;ti.

Neszrecsuoga csloveka je duhovui pasztér ne znao tak potróstati kako 
Miska, Poznan j-  v in ige nev.de i neszrecse -  vs/akoga je znao potróstati 
ki sze je nyerni potózso, znao je  praviti, da j.- ne ou te prvi ne te poszled- 
uyi, in go, da vuogo escse je uevolásov ua szvejti.

Noszo je szakojacske glásze i novic/.e, zalűbleue piszmeiike — nigdár 
ue SZ'1 je /.molo; vs/akoini szvoje je  povedo.

Pri pokápaiiyi na trobmaj sze je  zadveri potégno i polrostao zsulű- 
jócse. tak, da bi ga szama previdnoszt Imzsa poszlala szem.

Mii.- dare almostvo ne szó nyerni lüdje oponásali. ltokodelczi i niestri 
szó pouiidi.i, da nyerni csizme, ópravo, odevko pripravijo. Zaene pa szrakicze 
i drügo platneiio opravo szó pontijaié.

Ali pravo je /.ah vali in. — teda /.se, esi mojo csőszt odlozsim.
—  Ja gda pa bó tó Miska bácsi? szó ga pitale.
— K -de bi tó z.liale j- li ?
—  Z tiszti no bi rade /.uale.
— Y .lik i dén bo teda, moja decza! pa vsze ne bode dugó, da sze 

Ycsákamo.
— Tak je. — rávuo bode pétdeszét lejt stere tesko ua rámái noszim 

i to csészt p l.un — ár berastvo kódistvo je  tiidi csészt — decza mojal
— Kiiksa csészt?

iv melléklet van csatolva.



h ippiilv;MÍ;tlyo//a. m iszerint egyik-másik gyengébb ültetvény gondozás 

hiányéi) ui ki ne veszszék.
Uraim, ti —  kiknek megengedte a Gondviselés, hogy élteteket 

nem egyedül ezen e lszigetelt vidék szült látkörében töltitek be, —  
kiknek u tapasztalás és a meggyőződés hangja siígja azt, hogy ba
bár szegények vagyunk is, de vállvetett érdeklődéssel úgy szólván 
költség lié ík íl felemelhetjük magunkat azon pontra, amely közegész
ségügy, köztisztaság ás szépiiészet tekintetében tőlünk oly távol van: 
lépjelek sorompóba tettel és szóval, nyújtsatok segédkezet mind egy 
emberig, mert a létező állapotnak tovább is fenturtása ostorozandó 
bűn —  oktalan öngyilkosság. K- K-

Mutassuk uicjr magyarságunkat!
alma még a magyar ni 
képességét a világnak

Talán soha sem volt oly jó r.l 
ségét, kultúráját, ipar- és termelési 
most les?, a kiállítás alatt.

Csak tőlünk függ eloszlatni mindazon előítéleteket 
azon becsmérléseket és rágalmakat, miket ellenségeink felőlünk folyvást ter
jesztenek. Hiszem, hogy meg is tesszük, hogy az idegen ki talán bizonyos 
tartózkodással lépi át határunkat, innen azon meggyőződéssel fog távozni, 
hogy Magyarország polgárosnlt s a műveltség utján mar jó  előrehaladt, 
jogállam, melvet igaztalanul becsmérelnek és rágalmaznak.

I)f  még"egy más feladatunk is van ez alkalommal. Arról is meg kell 
győznünk a világot, hogy Magyarország m a g y a r  ország, hogy e földnek 
vagyonosabb, műveltebb lakossága tuli.yomúlag magyar, hogy a czivilizatio 
és kultúra, a mit e földön találni fog. magyar cziviüzatió és magyal kultúra.

Ez a feladat nem kisebb az élőbbemnél, s azért annak végrehajtására 
az egész nemzetnek kell egyesülni.

A  főváros ...... topja tenni n magáét, meg kell tenni a vidéknek is.
Különösen egy irányban hívjuk fel vidéki polgártársainkat es asszo- 

nyainkat a közreműködésre.
Oly vendéglőbe ne járjanak, melyben a felszolgáló személyzet nem-mi- 

magyar s oly kereskedésekből, melyeknek ezége német, -  s melyben nem 
beszélnek magyarul, legcsekélyebb vásárlásokat se tegyenek.

Támognsiak ily módim a magyar iskola-egylet derék elnöke Gorlóczy
,!ar által megkezdett irányt.......lynek e/élja. hogy Hudapest külső-

azonnal i ’ ‘
polgármostar 
lég is kiuuita:itassa magyar voltát, hogy 
magyar földre, Magyarország fővárosába érkezett.

A vidék e támogatása mellett remélhető, hogy boltjaink c/.imtábláiról 
a német feliratok eltűnnek, s hogy a kereskedő urak ha hazafias tüntetésből 
nem, legalább il leti éidekből magyar czégekkel látamlják el üzleteiket.

Mindez jó részben a vidékiektől függ. 11a a felrándnlók következetesen 
követni fogják felhívásunkat s idegen feliratú holtokba és vendéglőkbe nem 
mennek, akkor pár hónap alatt oly átalakuláson fog átmenni szép Buda
pestünk, a mire már különben nagy szégyenünkre talán még évtizedekig 
kellene várakoznunk.

Reméljük, hogy e felhívásunk nem leend elhangzó szó a pusztában, s 
hogy a magyar nemzet tüntetőiig fogja követelni, hogy azok. kik tőle nye
reséget várnak és kapnak, szintén kifejezést adjanak annak, hogy magyarok, 
hogy a magyar nemzetnek méltó fiai.

'  Erre a követelő tüntetésre a mostaninál soha sem volt jobb alkalom. 
Ne szalaszszuk el. BALÁZS SÁNDOR.

Helyi és vidéki liirek.
— Lapunk július hó l-éve l a 111-ik évnegyedbe lépvén, tisz- 

te le fte l kérjük azon előfizetőinket, a kiknek előfizetése junius 
hő végével lej-ir, annak kellő  időben való szives m egú jítá
sára, hogy a lapok kellő mennyiségben való nyomtatása- és szét
küldésében fennakadás ne történ jék; különösen hátralékosainkat 
kell figyelmeztetnünk ez ügyben mielőbb leendő szives in.'ézkedésre, 
m ert csak ig y  á ll módunkban a lapot tovább is 
megküldhetni.

S ió  ./;>:.i-.-n,v ü  . á l l í t á s .  Kerületünk országon h'pvinelöjr, 01,’ltú- 
fágon G ró f Inngi Tódor vr n tót sági r. k. tanítói köríti k Felni}-Le ndván

k e lte  mogoucse odtrgnoti, 
poszojne i ne

ka ouo drevje, stero je  giugavo, uaj ne-

Goszpoda vi, kém je  vsza mogoucsuoszt dopüsztila ka vas szvet- 
szki bezsáj nej szamo na clo j gétnoj krajine dokoncsulo, kém keb- 
zflvanye i previdjenoszti glász prnvi Ion, esi színe bár sziromaski 
ali vküpsztopivsi pri obcsinszkom dngováuyi zasz-lüzseni vredaoszt 
szkoro brezi vszega sztroska, gór sze lebko nadignemo na on potik- 
Mlin, steri je  escse na zdravlanye, na csisztoucso, na lepnto gledenrs 
tak dalecs od nász: sztop le  vkftp zdelom i zrecsjnuv poderste ro
kon kak cdeil cslovek, ár vezdásnyega sztálisa gord izsánye je  bir.sü- 
vauya greb, i neszpametno lüdomorsztvo K. K.

Pokázsiino, ka szmo vougri!
ligdár ne meo tak dobro pri 
noszt, mestrie- i poiivuuya 

zdaj meo pri vöposztávlenyi. 
amo od nász viszi odnrnoti vsza

Znám ja nigdár ne meo tak dobro príliko vogrszki národ szvojo osz- 
i poiivuuya mogoucsnoszti szvejti pokázati,

ona potvárjanvn, — i odríuati 
v s z a  o n a  s p 0 1 1 í v a r a z I á c s a u y a ino Ogrizávanyn. steraneprijátelje 
nasi od nász po szploj razsfirjávajo. Vörjem, ka tüdi vcsiiiímo, —  ka tiihi- 
necz, ki znám z-gvüsniiu zdizsávanyin sztoupi prejk határ nas. tiiodn-d /.- 

em bode odhájao, ka je vogrszki ország pörgarszki, i ka je 
i zse prav naprej odsetüvno, — ka je  szloboscsiue 

vladársztvo, steroga’  nepravicsno spotávajo i ogrizávajo.
Ali escse eduo-driigo gordánye tüdi miiiiio pri toj príliki. Naj szvejti 

szpoznati dámo, ka je Vogrszki-ország v o g r s z k i  ország, ka szó té zenité 
bogntejsi, oszuávlenejsi sztauovuíc/.je z-véksim tálom vougri. ka je osznov- 
lenoszt i vucsenoszt.stero na tojzem li nájde, vogrszka c

Eto gordánye je nej niéuse od ejnoga, 
sze czejli národ more zjedíniti.

G hívni varas vcsiní szvoje, záfo naj vcsiuí kroglína tüdi.
Poszebno vu ednoin dugováuyi pozávamo gori krogliuszke pörgarszke 

priátele ino zsenszke, ka nam naj na poiuoucs bodo.
Vu takse ostarije naj nehodijo, vu sterij szó k-lnarje nej vogrszki: i 

vu tak íj staciMinaj, na sterilt szó tabló uemskoga popiszka, i v-sterom ue- 
giiC'íjo vogrszki, niti náj méuse küpüvanye naj nevesiníjo.

Naj pomágajo z-taksim nácsinom ouo delo, stero je vogrszkoga solsz- 
koga driiz>tva v ili prednik Gorlóczy polgármester zácsao, steroga j '  té c/.íl, 
k i naj Budapest z-vönesnyim tálom tüdi vöpokázse szvoj vogrszki sztális, 
ka naj tlihinecz taki prevídi. ka je  na vogrszko zemlou, vu vogrszkoga or
szága glávni-váras piisao.

Fouleg takse krogiinszke pomoucsi sze vüpati niogouC'C, ka z-stacznn- 
szkili tábli nemski popis/.ki preminéjo i ka goszpodje staczunárje, cse zdo- 
movinszkoga szinovnoga s/.kazsüvanya nej, te bár za trstva volo do vogrszki 

táble llieli.
Vsze to vu vei kom túli od kioglinszkib sztauovnikov viszi. Cse fi eszi 

prídeni dalésnyi uaszledüvali bodo mise gorpozványe, i vu takse staczúne 
i ostarije. na steri szó tühinszkoga jey.ika popiszáné táble uedo síi. teda sze 
nas lejpi Budapest na taksi léd ohmé, na steroga l»i ovacsi dugó lejt mogli 
z-szrámom csakati.

Viipamo sze, ka to nase gorpozványe ne grata zgübb-na rejcs vu piisz- 
tíni, i ka vogrszki národ z-ezkuzsüvanyem bode szílo, ka tiszti, steri odnyega 
dobícsek c»ákajo ino dobijo, uaj telikájse vöpokázsejo to, ka szó vougri, i ka 
szó vogrszkoga uároda vrejdui szinovje.

Na to prisziljávano szkazsüvanye je od zdajmye nej bila uigdár bougsa 
prílika. Ne zamüdimo jo !

Domácsi i z-viinszki glászi.
— Nasi novin drüRi fertao z-30-ga júniusa doj [im tccsé 

i zncsnu sze te tr e jt j i  fertao; —  záto oproszimo ono pi istene 
cstenyiíre, sterim napnjplacsülo ott* mozzocz szltdnyi (lén dőli pre- 
tocsé, naj oui vu dosztojuom vrojmoni naprejplacsülo vcsaszi 
panovijo; náimre duztnicske opomíuamo, ka esi ponoviti za- 
míídijo, nasi novin dalé poslati nemremo.

— Z : i l i v á ln » * z l  l i z k a z s í i v a i i j r .  A a ne ukroglive omzágerki körit, 
plem m ili g ró f Széchenyi Tódor nzo tűnd ga kath. rum i tele Gurnyoj-Lendavi

—  Bizony kiváncsiak vagyunk rá.
—  Nagy uap h sz az fiam, és nemsokára megérjük.
— Nem sokara?
— Úgy van, nem sokára kerekre telik az az ötven esztendő, mit vál- 

laimon liuívzolok, azóta, hogy a hivatalt viselem, mert a koldusaiig i.s hi
vatal ám kedves fia im ...

—  Hivatal-e? kérdő valaki.
— Hivatal, a mi ha nem volna (bár mindég lesz) fizetésért kellene 

állítani, mert az embereket sok ro.-ztól riasztja vissza, azután becsülettel 
kell viselni, mert a koldus egyaránt h isználh.it jónak és roszuak.

— Így már el hisszük.
—  Hatba még azt megtudjátok, hogy eugem nem a nyomorúság soro

zott ide be, hanem önkéntes koldus vagyok.
Az emberek erre a kifejezésre a fejőket, csóválták és hagyták tovább 

menni Mihály bácsit az utján. Sokat a kíváncsiság gyötört megtudni a 
valót, sok elmebetegnek lőtte az öreget Bizonyosan elesett és megütötte 
a fejét.

Majd kibontja a bontó fésű.
Nem sokára faluhosszuiib beszéllek, hogy Mihály a koldus, ötven éves 

hivataloskodásauak ünnepét tartja meg. Jub'h niiiniik hívjak az ilyent, tudta 
az utolsó gyermek, a Iliiében csengett, a nyelve begyén volt mindenkinek 
csak nem volt képes az idcgcu szót kiejteni. Jegyző, pap, megtartották a 
liuszanöt évest, az uraság az ezüst lakodalmát, volt diuom-daiiom, taraezk 
duriogás, iel'éi i nluís Lnyok. czigányzene. táncz. Ig--u de egy jubileuma mi
lyen 1' In t. Egy koldusé, ki b aki.rja tenni hivatalát. Es ugyan mi lesz a 
hivatal veszt* tt koldusból? (I'yen iol b-gfelp bb a büntető eljárás tud.) így 
gondolkoztak a faluban. M.ii iy a koldus pedig gondoskodott, sorra járta a 
mesterembereket, kik m-ki valamit ígértek, az asszonyokat fehérneműért ke
reste ti I. Mikor ö. .-/e z< dte ruháit, ik lu r megkérte a lelkészt, hogy a legkö
zelebbi vasárnap hirdesse ki a jubileum óráját, mely d •lu'án fog tartatni.

Dnp és jegyző mosolyogtak, n/utan egymás között tanakodtak, hogy mi 
lesz ebből? A dolog ritka és furcsa, azután ts.nus.igos ünnepélyt k< II ren
dezni. A taiiiló. seg iljegy/.’ö rögtön bejárták a falut és mlakozas’ a hívták 
fel a gazdákat és g..,.d .sszonyokat. A tanit.í gondoskodott fehér mii is lá
nyoktól . . .  A lörvénybiró, a ki katona viselt ember, a mozsár ágyukat 
szedte dó.

—  Taksa, ár c<i je l i ló  nebi, za peu.-ze ti belő bi posztaviti - -  da 
Bisztvo od vnogo liüda zaderzsáva, — ali szposteuyom je trb>j nosziti, ár 
kódis zná biti dober ali hüdoben.

Ka pa esi tó escse zvejte, da je  méné ne neszrecsa nego szamovola 
priszilila na kódistvo.

Na tó rejcs szó liidjé z-glávami kimali i pravili szó edeu driigomi, da 
sze nyerni v-giávi mejsa.

Szkoro po czeloj vészi szó gncsali. da Miska kódis bode példeszétlet- 
niczo ali jubileum obs/lüzsavo szvoj ga koleditvanya. Da to za jubib u«i zové 
sze. zualo je vszako dete vu vészi. Düliovni pasztérje, notariusje s/.o szlü/.siü 
szvojo pétdviijszetletniczo. a goszpodin zenielszki szrebrno gos/.tiivany \ bio 
je teda diiiom-dánom, mozsárje szó j okali belő oblecsene devicze, muzsika,

Ja káksi pa bode kódisov jubibum?
Kiidisov, ki scsé szvojo c-és/J polozsiti?
Tak szó szi mis/.lili vu vészi. Miska kódis pa je porédi ob bodo ro- 

kodelc/.e i mestre, ki s/.o nyerni gda kaj obi-csali —  zse ne je proszo za beli 
gvant. Gda je  zse vsze vküp nnbrao, proszo j.- dühovnika da prihodno nedelo 
naj Oglászijo. vsteroj vöri m.í jubileum biti po polduévi.

Gos/.pód düliovni i nőtáras s/.o sze szmejali — ka sztoga má hiti ?
Zacséla szia z-vucsitelom uavkiip ikolhoditi po vé-zi i na miié dáre 

pobüdjávati ir.ó/.se ino zseiie.
Vucsiteo s/.o sz* szkibeli, divlcze v-belo óbb esi ne.
Veski szodecz s/o sztáré n-.ozsáre poiszkali.
Na nedelo po polduévi jo bila s/lovesznoszt oznauyena. Lüsztvo sze 

je na p!acz vküpzébrulo.
01) ednoj po polduévi pokajo mozsári, dájo lüsztvi na znánye, da 

sze zacsne, ka szó escse nigdur uevidili.
Te sztári sze je  vuóvo ópravo obleko, obráz na glatko pobrio. szamo sztáro 

paliczo szi je obderzso. st< ra ga je  dugó leta szlüzsila i kak náj bolsi priá- 
tel szprevájnia po tiizsnoj póti zsivlenya.

Sztareez posztane med ldsz‘ vom. odkrije glávo i pocsaszom p rav i:
—  .0  inoj Bog, moj ocsa nebeszki! Ki szi dober ino milos/.civeii bio 

1 knieni vpremiuőc-mm vrenieni. hválo ti dáj-in za vsze dobróte — poszebno 
I pa, da szi mi dao s/.poznati Jézusa mojega Zv. iicsitela, brez steroga bi 
’ neszrecseu bio, esi gli bi sz C/.elini szvetom ládao. Prosziiu te pa Je/.nsi

F o ly ta tás  a m ellék leten .



Melléklet a „Muraszombat és vidéke44 1885. évi 25. számához.
tartott Ib m k i  kiiryyillésc alkalmaiul 50 fr lo t  adományozni mélloztatott. Fo- 
rudja a m k M  íjrá f ur ezen kegy,, állományáért, — valamint azon hu
taion u h esséyeért. mrlylyel a kór önzés tagjait a valóban nagi/szeril faisko- 
lajal.a személyesen lin z it ,t i e. ott méltómig,,, G ró f Batthyány' Zslgmond ,ír
tu l, mint ezen M ó l,, szakszerit kezelőjével a yyitmölcsfa lirm tlé ii és „emesi- 
lim  „„„íját fáradságot mm lm,eró készséggel oktatólag bemutatni kegy,■.keli
tek -  e helyen I. a körnek legforróbb köszönetét. Völgyi Ferenci a tótsdqi 
kath. tanítói kör elnöke.

A  k ö z Ig a z B a lá s i  l»3/.ot tx A g o k  határozatai folytáu Vas- és 
Zala megye összes községei, elöljáróságai felhivatnak, hogy az 1876. évi VI. és 
X X III. t. cz.-ben kijelölt azon kötelezettséget, miszerint az 1868. évi 38. t. 
ez I. fejezetében tanköteles gyanánt kijelölt 9 korosztályú gyermekek éven
kénti pontos összeírását ezentúl annál szigorúbban és pontosabban teljesít
sek, a mennyiben az egyházi főhat,íságok felhívták és utasították egyház
megyéik lelkeszelt, hogy minden oly esetben, midőn valamely község elöl
járósága a tankötelesek össze írásakor azok születési korának az anyakönyvek 
alapján történő igazolása iránt írásbeli vagy szóbeli kérelemmel hozzájuk 
fordul, a szükséges adatokat minden további vonakodás nélkül készségesen 
szolgáltassák ki.

J l i i iö  t e r m é s  v á r h a t ó ?  A földmivelésfigyi minisztériumhoz 
beérkezett hivatalos jelentések szerint az őszi vetések jelenlegi állása után
itclro, i,7. .gesz orsziigt.... közé,,termés remélhető', „  vetések különösen a
Dnnlntnl es Alfáid iléli részében, a múlt hét óta sokat javultak; a jelcnté- 

a rozsda nem terjed, eddigelé nagyobb kártól tartanisek szerint a hazában
nem lehet, a mennyiben a rozsda csak á bnza"Ícvdét’ ÍeJtV e f  A ’ VavTs/Ták 
általában szépén fejlődnek és bokrosodnak, csak az erdélyi részekből jelen- 
i az ellenkezőt. A repezét az Alföld déli részének néhány megyéjében már 
learattak; a termes, mint előre látható volt, eléggé silánynak mondható. 
Jvapasuövenyek eleg szép fejlődésnek indultak; egyes vidékeken a tengeri
aljasa igen kedvező reményekre inwn«if S-,A1A_ -ló ____ f.
mindig kitűnők
allasa igen kedvező reményekre jogosít. Szőlő- és gyümölcstermésre még 

i  kitűnők a kilátások. Rozsdát a következő megyék jelentettek: Bác*- 
líourog, ti ars, feher. Győr, Pozsony, Sopron, Somogy, Sáros, Tolna és Vas.

A  id lllM i l e r s k e m lö l i .  Most, hogy az országban a tűzvészek 
egymást enk, gyakran hallhatni panaszt arról, hogy itt-ott a tüzet nem le
neseit oltani, mert vagy nincs fecskendő, vagy ha van, az olvan állapotban 
van, hogy nem lehet hasznaim. Bilutetésre méltó mulasztást követ el min- 
den ko/.srg, a mely elhanyagolja ezt a biztonsági eszközt. Így történt péld. 
Alsó-A Ipar községben is, a hol e hó 11-én este tűz ütött ki, s „égy  házat 
teljesen elhamvasztott, mert a rósz fecskendővel nem lehetett ellene mű
ködni. Egy gyermek is oda égett a tűzbe. A házak közül csak egy volt biz
tosítva. Ismételve figyelmeztetjük a községeket, mert a vész idején késő az 
okoskodás es a szánom-bánoin.

. .  T  K é í f e J fi g y e r m e k .  Megyénkben gróf Széchenyi Kálmán niczki 
birtokán —  mint egyik laptársunknak Írják — az uradalmi kocsis nejének 
e , eju gyermeke született, Hu volt és élve jött a világra. — de csak egyik 

feje élt, a másik meg volt halva. Négy keze, négy laba volt a csodagyer
meknek, de a törzs egységes volt. Csak tiz perczig élt.

, rA fa  a  t e n g e r e n .  Nemrégiben iszonyú szerencséflen-
8* * .  , .e ,,a " iheinis* nevű angol hajót, mely az uj-fnnl'audi zátonyoknál 
suru ködbe jutva, három jéghegy közé került, A jógii egyek közeledtek a 
hajóhoz. Mikor látták a hajósok, hogy nem menthetik meg a h jrtt. egy 
csónakba szállották miut egy buszán, s igyekeztek a sik tengerre jutni. A 
hegyek a hajót agyoanyomták s a csónak kimenekült. De három m.pio há
nyódtak ott, és nem vette őket ész-e egy hajó sem, pedig már az éhségük 
elfogyott s a legiszonyúbb kínokat szenvedték. — Sokan tengeri vi/zel 
akaróik ego >.zonijukat csillapítani — s ezzel még csak növelték szenvedései
ket. Mar-mar lemondtak minden reményről, midőn In ted nap újra hajót pil
lantottak meg. De kepez dhetui kétségbeesésüket, mikor ez is elnn-nt, mellet
tük anélkül, hogy észre vette volna őket. A lig  engedték át magukat mér
hetetlen keservüknek. újra közelg>*tt egy gőzös: a .Missouri.“ Ez már ész
reve te e.i meg is mentette őket. Már akkor a szegények sziute niegmereviilt 
tagokkal feküdtek a t-ón .k aljában; úgy kellett őket átvinni a „Missouriéra. 
Akik meg tudtak janii, alig hogy a hajóira értek, valóságos düh el rontot
tak neki a vizes hordóknak; erőszakkal kelle.t őket onnan elvinni. Hacsak

obdrzsánom vucsitelszkom gyűlési z-50 f r t  obdariicali. Za tou dobroutó, kak 
födi' za ono veltko szrecsnoszt, sferou szó gyiilejsn vsze kotrige, vu szroj — 
isztinszko veliki — szadovnynk a li drerja pouvanya ograd szarni nolri pe- 
l" lt , i  tam z -G ro f Batthyány Zsigmondom, kakti tóga szadovnyáka racnite- 
/"/», dreeja pouvanye i  czeplenyé, — triola nej poznavsi, — znaj vektor go- 
tovesinov notri pokázali i  povcsiU. —  X aj vzemejo od vszej kotrig tóga gyii
lejsa po meni — tiidi i  éti prikázano naj globso zahválnoszt. Völgyi Ferencz 
tótsdga kath. rucsitelov elnök.

O il f  iis . i / a la v á r in i-^ v ő v i i  je vödáni zapouvid veskin pogla- 
váron, ka polek právde 1S76. leta VI., XXIII.. pa od leta 1868. X X X V H I-g i 
ártiknlusa naj vsze za solo valón deczo vkiip szpijsejo; tá zapovid je tfidi 
od ptispekov vödána ino veski poglavárje lejko od gos/.pou dühovuikov z- 
krsztne knige prepiszek vö proszijo. esi bi nyin pri vküppiszanyi potrebno 
bilou. Solszko decza sze morejo v-etom czajti vküp szpiszati.

—- E4úksi jm iii v m a  in  o  e x a k a t i  ?  Pouleg k-miniszteriuini notripos- 
leni giászov. je. kak jeszénszko zdaj sztojí. vczejlom országi szrejdnyi pouv 
csakajoucsi; szilje poszebuo z-ete kraj Dnnaja i na dolnyem vogrszkom sze 
pohougsalo ; vu pseuíczi sze erja nepovéksáva, doszihmao sze nemaiuo bo- 
jati od véksega kvára, da sze erja szamo ua iisztji kázse. Protolejtesuye je 
ttuli vsze lejpo, szamo z-erdélyszkoga protivno glászijo. R-piczo szó vu nis- 
ten pouduésnyaj várinegyövaj zse po/.seli, pouv jo jáko szlab. öve rasztliue 
szó zados/ta lejpe; vaisterom batári kukoricza doszta obejcsa. Na grozdje i 
szád gledoucs sze nemamo kaj touzsiti. Erjo glászijo naszledüvajoucsi vár- 
m *gyövi: Bács-Bodrog, Ba rs, lvhér, Győr, Pozsony, .Sopron, Somogy, Sáros, 
Tolna i Vas.

— V cN Z iiicH ke p r i  e z  k a n  <*/,<>. Zdaj. ka je vu országi telko ognyov 
vnogokrát csü,emo touzsbo ka je vednoin ali drügom illeszti nemogoucsa 
Bilou ogyen vgasziti, da ali sprickancze uejga, ali je pa vtáksem sztalisi, ka 
je nej za nficz. Kastige je vrejdna vszaka taksa obcsina, stera znp Tiszti tou 
potrejbno skér. Tak sze zgoudilo tiidi vu Alső-Alpár obcsini, gde je Jun. l l  
vecsér ogyen vöprisao i stiri hizse s/.o zgorele, ár je spriczkancza nej hilaza 
nticz. Tiidi edno dejte je zgorelo. Szamo edna bizsu je  bibi zagvüsena. Znou- 
vics opominamo obcsine, ár vu vrejmeni pogibeluo.-zti je zse készno sze csed- 
niti i zsalürati.

— X a  X :c zU  p u s z i i  (vasvármegyövi) gróf Széchenyi Kálmána ina- 
rofi — kak iiam pisejo —  eduomi go-zpodszkomi kocsisi zsena porodijla 
edno dejte, stero dvej glávi méla. Poji b je  zsivo na szvejt priso ali szamo 
edno gláva nyerni zsivejla, óva je  mertva bíla. Stiri rouk pa nőiig je meo 
té csiidui pojeb, fejlő szamo edno. 10 niiuout je szamo zsivo.

— N 'e s zro csa  n a  m o r j i .  Nej dugó jo angluski hajóv .Themis* 
velko neszrecső pretrpo. Té hajov je v-meglo i nied ledene bregé priso. Gda 
szó v-pamet z<;li. ka lét prti hajovi ide, okolik 20 liidi je dőli z-hajonva 
vládjo sztopiii, léd je isztiuszko hajov na máié tálé potro; 20 liidi je tüj 
velko neszrecso prislo, ár na morje sze nadá z-ládjov voziti i ravnati, záto 
je te voda szemo-tama n eszi a, nej szó nieli jeszti i piti. — Drügi hajov jo 
ninder nej vidíti bio. Zsijo szó nieli velko, ali zmorje voda je oszoh-ua i nyiu 
escse bole tesko grátalo. Zse szó od trosta dőli povedali, da ua szédmi dón 
szó eden hajov na morji v-pamet zéli, ali té je nyih nej vpamet zeo. Kom aj 
szó escse dőli pobiti grátali. je  palik eden drügi hajov po iméui .Missouri'4 
priso; té je nyih várao i gori zeo. A li te szó zse szrmácske tak vküpszpad-

1 noli. ka szó nej mogli na hajov; ezoj szlatkoj vodi szó sze döuok s/.i trü- 
czali. Escse eden dón esi uebi pomoucs prisli bi i szi 20 liidi vkraj bilou.

-  C s a k o v s z k a  v n e s i le ls z k a  p r e p a r a u d ie  delo je  zse vrédi 
luo zídanyu tam zse tiidi kak náj prvle naprej /.emejo.

— X i i S jiu n yo ls/ .lion  zse pálik kolera sze kázse i szvoj tao med 
lüsztvon béré.

— I iu k m * i« * z »  z-tücskami vrét. ml éti tanácsivá Saabom profeszor,— 
direktor od vérsztve sonle v-Miszonri. Nyugovó probanye tou kázse, ka etak 
szemleta kukorcza doszta vékse moucs ma, ka csibi sze szamo zrnye dalo mleti. 
lomi zrok je  té. ka z-tflesek tiidi zdrzsáva nikso moucs, ali najbole té, ka

| z-tücskini vrét szemlete kukorcze meló, zsaloudecz doszta lezsej pouücza, — 
kak esi bi csijszto niiezano bilou. Csiszte kukorcze méla v-zsaloudczi vküp- 
sztoupi, i zsaloudecza mokroncsu jo nemre te tak prehoditi.

— l''ri>>ki l i i f j  k o n jo i i .  Ednomi konyi 2166 ZZ sztopájov friskoga

Az ünnepélyt vasárnap délutánra ki is hirdették s a nép a nagy pia- 
c,7'°,,}1 összejött. Délután négy órakor a mozsárdurrogás hirdette, hogy kez
dődik az, a mit még sohasem láttak.

A  templom • lol hat fehérruhás láuyka a nép közepére vezette Mi
hály b icsit ; hatalmasan megéljenezték.

Az öreg ember nj ruháit öltötte fel, arczát simára borotválta, nem tar- 
t°tt meg mást a koldus jelmezéből annál a görcsös botnál, mely hosszú pá- 
yajan szer. to, olyan szerető mátkaként követte, gyámolította, kit a szülői 

háztól űzi ek el kedveséért.
Az öreg megállt a nép közepén, levette kalapját és halkan rehegé: 

„Oh, én istenem és atyám! a ki bizodalmásán voltai életemnek elmúlt nap
jaiban. hálákat adok iniudeu jótéteményeidért nevezetesen pedig azért, hogy 
eugemet megajándékoztál az én uram Jézus Krisztus lidvüsséges ismeretévei, 
a mely nélkül boldogtalan volnék, ha mind az eges/. világgal bírtam volna 
is. Kérlek a te idvezifő szent fiadnak szerelmére, ne hagyj el eugemet ez 
utolsó szükségembe, ne szállj perbe éli velem az éli sokféle bűneimért, me
lyeket szivem szerint bánok és fájlalok. Vedd be én érettem tökéletes elég
tételül szeleim es fiadnak szent áldozatját és az ő fájdalmas sebei nyerjenek 
kegyelmet nekem. Ámen.*

A harangnak esős időben nincsen olyan reszkető, megható szava, mint 
az öreg koldusé volt az imádság alatt.

„Szomorú az én sorsom — folytató azután — kedves atyámfiái. Rövid 
szavakban el lehet mondani. Pazarlásommal sirba vittem édes anyámat, 
azután elvettem egy kaezér asszonyt, ki megkeserítette életemet. Kerültem 
a munkát, a nő, ha hazajöttem a helyett, hogy szeretetévl igyekezett volna 
leláuczolui. perpatvarkodott velem. Egymásután került dohra minden jószá
gom. Elvesztettem mindent, csak a feleségem maradt meg. Hozzá láthattunk 
volna a munkához együtt, de nem volt maradásom sehol són, az asszony 
nyelve üldözött.

Ott hagytam házi tűzhelyem, egy rongyos kunyhó volt ekkor összes 
vagyonon!, és jártaiu-keltem a világban Az emberek köuyöriilete tartott 
fenn, megszántak, a mit nem éideniel*em, s -git-dtek rajtam.

Nyomonis ígomb n. Ínségemben keresett, fillérjeimet haza vittem neki 
és megfogadtam, hogy addig viselem a koldusbotot, inig jó szót nem kapok 
tőle, vagy uem pöi'd.

Én megtörtéül; öt megtörte a sor?: a guta ütötte m g . Néma. Nem 
maradhatok itt h za k-11 mennem ót ápolni és gyámoiitatni.

Nem b szeltem volna euuyit. ha azt mm akaitam volna az assz myok szi
vére kötni, hogy a ;sirtölődés Soha nincsen helyén: j»» szó és szivess-g tartja 
otthon az embert, mert a férfi. In még koldus :s, uto!s • pillanatáig S'.eret.*

íg y  tette le az öreg koldus hivatal.it a saját jubileumán.

tvojem színi nezapüszti me vu szkrádnyoj szili, nezavrzsime za volo mojih 
vnógih grehov, st-re iz szrczá obzsalűjem. Glej na áldov tvojega sziua i mo- 
jega resitela. Ámen!*

Zvons-zki glász v-dez?evnom vremeui netrepec-íe tak, kak glász etoga, 
sztároga kódisa pri etoj molitvi.

„Zsaloszen je moj sztan* drági moji prijatelje ! Na kráczi vám povem
— za volo moje Ilim parija i raztrosenoszti szem mojo lübléno mater v-grol) 
szpravo. —  Potom szem sze ozseno z-eduo szpreveduo zseno. ki je  britko 
csinila moje zsivb-nye. Ogibo szem sze delu — zsena esi domő szem priso 
zacséla sze je k re gáti nameszto ka l>i me zlöbéznosztjo v obdájaia. Blágo 
moje szem raszipávao, eilno za drügim szem odávuo. Vsze szem zgfil.»o, 
szamo zsena mi je osztála. Lehko bi znóva delala, ali ne szem meo mira
— lagoji zsenszki jezik me je preganyao. — ZapÜszto sz.-m doinácse og- 
nyiscse, raztrgana kucsa je  bila ted t vesz moj imétek, po szveti szem hodo 
szem i tá. Sznuleiii liidjé szó iné zdrzsávali, pomágali szó mi. pa ne szem bio 
vreden. Tesko vküp szpravlene krajezare domó szem zseni n<»szo, — Zalübo 
f-Z un sze, da bőm tak dugó noszo kódisko turbó i piliczo dokecs kreganya 
i pregányanye ta ne niha. Meué je  sztaroszt ino nevolu potrl i, uyó je sors 
potro. guta jo je vudrila. Nejma je, nevej guesati. Nemorem duzse vöosztati 
domő k-nyoj morém idti, dvoriti i braniti jo.

Nebi vaui toliko pripovidávao, nego sztem szem nakano zsenam na 
8/.rcze privézati i osztro povedati, da je ne dobro nego kvárno esi zsene 
doszta brbrajo. veduo goderuyájo br.-z henyanya kokodákajo. neszmileno szi- 
kajo i bizsui mir kalijo. — Ampák dobro szreze, lepa rejcs domá drzsi cslo- 
veka. Ár mózs esi gli je kodis do s/.kradnyega zdihávanya je lübiteo mira.

Tak je dőli djuo sztári kódis szvojo csészt, na déu szvojega jubileuma.

D A L A  LM.*
Arua tltihtim ti:kos viaijtiiiybán 11a a bánat megrohanja telken,
Lelkeaibiil n bánul csalta ki. T.gy darabja dalban elszakad.
Nem tudom tn i1 érnek, azt tudóin r-ok. Hái• gyötörnek. mégis kéjes-édes
Hogy lel Le m>i'k  ők foszlányai. Túrni daUerewitö kínokat.

A  ,i lelkem nem is lest síegénytbh,
K i nem fogynak on.nan a dalok —
lyy oz égró!, ómba i'  egere hullnak,
Soha nem fogynak .ti csillagok.

VA T tS A N Y I f i  Y V IA ,

Mutatvány szerzőnek sajtó alatt levő költeményeiből.
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-  !»■ «> ■ »■  A K' J'TJczi áll. elemi náptanodánál a
z™ f " -  .*• Jr ™ 4 2T- ! ”  <l" luW" '  -  *  gnnicsai áll. el. náptaaodáu.Upedig I. juh mis ho 25-en Urtutik meg. 1

-  l , .| s «A I i t ! is  ez,,,, t. ez. tanít óléhoz stb.. elük hazánkban iskolai 
takalekpenztarak it kezelnek. Közeled,éD nz iskola, ív  vége. tisztelettel fe l
kérjük az illető tanítókat stb. szíveskedjenek akár bénnrottelleoül van, levél
ben, vagy levelezési lapon az általak kezelt iskolai takarékpénztár ,z  ívben! 
eredményét velünk közölni, oly módon, hogy a következő lu kérdésre fe
leljenek. ngynmd: 1. Mi az. iskola neve és jellege? -  2. Hány tanuld jár 
az illető az illető osztály a ? —  3. Hányán takarékoskodnak? -  4. Mennyi 
„  megtakarítóit összeg? _  5. Ki vagy kik a ktz. lök? -  ti. Röviden mily 
erkoles, halast gyakorolt az intézi,lény a gyermekekre és szülőkre? — 7. 
A kivett pénz mire fordittatik reudes n? -  8. Ilid kamatozik a betett 
pénz? — 0. Mikor kezdett az illető iskola takarékpénztárt kezelni? —  10. 
Miképen gyako.oltatik az ellenőrzés? — Megjegyezzük, hogy tanácsos lesz 
a takarékpénztári évet már folyó évi juuius hó végén bezárni, mielőtt a 
betéteknek nagyobb része kivétetik, mert csak „g y  felelne meg a kivánt 
statisztikai adatoknak. — Valószínűleg nemsokára fognak életbe léptetni a 
pósta-takarékpénzlánik, mely által nagyon meg lesz könnyítve a megtnka- 
ritett vagyon elliely-zese Végül kérjük, hogy a czim mellett szíveskedjenek 
irm -iskolai takarékpénztári ügyben." Tisztelettel liad.ipest, 1885. június lió 
1-én. 1\ kér., közi, lek. Az országos gazdasági egyesület iskolai takarék
pénztári szakasz név, be:,; ttróf Káiülyi .Sándor s. k. elnök. Weisz 11. Ferencz 
s. k., aleluök.

Föl líi vas
egyesületünk levelező ta g ja ih o z !

A v.iMiH'íryei gazdasági (gyesi! let igazgató-választmánya f. évi 
május lió 15 én tartott ülésében, elfogadván egyesflleti igazgató in- 
hitványát, azon határozatot hozta, hogy levelező tagjai közül lekflldi 
saját költségen az o rszágos k iá llils-.exa mindazokat, a kik 
iparkodtak az egyesület érdekeit különösen tagok gyűjtése által tá
mogatni s a kik ehbeii tevékenységűknek újabb jelét adják azáltal, 
hogy ez év díjétól számítva ju liu s  hó 31. n a p já ig  15 ta g o t 
gyűjtenek.

lekintettel azon köiülményre, hogy levelező tagjaink legnagyobb 
része község taniiekhől áll, Itgczélszerfibbnek tartotta az igazgató- 
választmany ; k á'litás meglátogatísrínak napját oly időre kitűzni, a midőn 
különösen a tanitőkat érdeklő időleges kiállítások, tartatnak, minők 
a gyümölcs- és méhkiállitások. Ezen időleges kiállítások augusztus 
2 0 -án nyitnak meg — s igy az együttes kirándulás ideje is erre a 
napra lett kitűzve.

Alkalmat kívánván adni. hogy levelező-tagjaink közöl minél 
többen láth.i.vsá k az országos ki; llilá.st, lelkit juk ligyeSmöket igaz
gató- választ mái.mii,k határozatára s felkérjük, hogy tt.gok gyűjtése 
által rpy ezek s. ját, mint egyesületünk érdekét előmozdítani szíves
kedjenek.

Az együttes kirándulás részleteit annak idején fogjuk az ille
tőkkel közölni.

Szombathely, 1 SS5. junius hó 1 -én.
A vasmegyei gazd. egyesület nevében:

Röszler Károly, Szt.-Mártoni Radó Kálmán,

kft sor zárt páholy, pompás színpad, buraoriszt ikusan festett szép függöny, jó ízlés, tet-
sz. s a.a.; . . ah, ah, ez igazin kedves hely ! Úgy látszik, nem bánom meg, hogy — ha
zad vagyok!

I.••ültem Finoman öltő jött inas állt elém, nemzeti kokárdával a mellén, s é lappal 
hi"ált. \ égig néztem. Lím  . . jó és változatos összeállítás és feltűnően olcsó áraki No, 
bizony rísz les* minden! De megint csalódtam. Ugv megvacsoráltain, hogy leggtirniánabb 
e.-p rés-barátom asztalánál se lehetett volna különben. I)e hiszen ez mesés! Voltam én 
(szégyen l,iz’ az !j u német zi-ngerájokban is; de ott való-ággal nyúznak, fosztogatnak s 
borukat, ételeiket négy napig is megfekszi az ember! Itt meg zamatos bort ittam, kitüeó

garassal se került többe, mint bármely tiaztes-jültet ettem, rá jó li 
séges vendéglőben.

Ezalatt a zenekar a Hunyadi László nyitányát játszotta. Milyen zenekar! Micsoda 
I karmester 1 Akár melyik színházba beillettének !
I Kezdett melegem lenni. Ez a Solyntosi Elek, ez a jeles művész, úgy tetszik még se
; aZt*tt fektetett bele a díszes dalcsarnokba sok ezer forintot és Öt) tagból álló szeinélyze- 
; tét, magyar, franczia, angol, román éneklő, előadó és tánczoló művészeket és 18 tagból 

állt) kit firó zenekari sem azért sznzódtetett, hogy látogatóinak pusztán csak hazafias el
nézésére. hazafias nagylelküségt rc számítson I

| Meg is győződtem élt erről csakhamar. De ne kiváltja senki tőlem, hogy pontról-
pontra elmondjam, nti ragadott e l ! Csak annyit mondhatok, hogy egyik meglepetésből a 
másikba estem. Végül már szerettem \o!ua az összes jelenvoltakat sorba ölelgetni örü-

titk.ír. cs. ki.-, kamarás, elnök

CSARNOK
A budapesti magyar dalesarnok.

Azt mondják: a jó pap holtig tanul, meg hogy: nyugta után dicsőid a napot. Két 
nagy igazság, s alkalmazható sok minden'-*.

íme, én a mull héten elmentem hazánk édes szivébe, hogy ifjú szép Rndapestűnket 
és a hamar nagyhiiűvé lett magyar országos kiálii'ást szivem tztriut megcsodáljam, és 
mikor már betelt a lelkem ezerf le gyönyörűséggel, majdnem sóbálványnyá bámul am 
magamat a városban és a váró ligeti tündér-kertben látottakon, ekkor, agy heti szilt etlen 
kóborlás már. kitVrudnr. a tne-és dolgokon elálinélkodva, a tok fittytől és művészéttől 
szédületes álntoi’ozásl a ringatva egyszer megálltain egy zajos ntczit sarkán is ott a nem
rég épült magyar dalosaitok színes hirdetése ötlött kúpráző szentembe.

El sem olvastam, mi in ti.lent igét ; ugv el voltam telve nemzeti büszkeséggel, önér
zettel, begy hazafias 1 ti tcőságuulan eh’g volt a magyar vállalat ezimet olvasnom, s rögtön 
cihafái óztam, hogy megnézem.

Magyar dalt tárnok ? — Ej. mit!  Pártolni ki 11 mifd.nt. a mi magyar! Ez hazafias 
kötelesség! 01 v tok kudarca u-án ismét egy lelkes kísérlet, melynek a főváros magyar.)- 
Bili.nl,,n  d irik  m i.,iá i van:  ht , rolnii, t. h.ílt.-ll.." »  n tr, ,úrako2d.. »  »(W ltu S  i n t i
körettdösó-,., ilt Inr.lioak ............. o n d, nők O lü lt! így gond,,Ilonám s e,iem l«
jutott a régi jó  komló-kert. meg a II
tak.it mikor »  ma-v.r .......a ki.l.orcll í ,  |,.pn .il «  , /inain,., vorgodo.,rkol
m oílilt.m . Am in mi „i-ad í., 11 m mifok-o a mojvai <•“ « * * *
dör-odc'mokot a Iri/onminvi l>2«k  k ed d **  tüóko; a oul.nn „„.napkor, d.s.nótoron «  
m i."ily  k u d m  .lialom m rl „am k . „ * * l « « -  * * » * » •  k « ,  • k a »  "„„dón „Inti ? Kg, 
W )  mint sair, -  c1m«3)ok a magyar dalc.rnokla a logl.mol.b Igény ,lelklP, cupan Jani- 
bor, türelmes, nagvlelkü - hazafiasságból.

S megkerestem a dohány utcza 4 ik számit házat, melynek homlokán a dalcsarnok 
kivilágított ezégéra jelez e, hogy jó  helyett járok. Jegyet váltottam és beléptem az első 
udvarra . . . Kőhalmai, bordók, szer zán-ok, n<> a da’c arnok bizonyosait valamelyik sa
rokba van elíiti »va, bazafiságom, segít ! De, ni, az udvar végén egy ősz szolga megál
lít és kéri a jegyemet . . - és egy vasajtót tár föl előttem.

A h i ab! . . ■ csakhogy el nem állt a lélel zetem. M nő kép!
Gyönyörű nagy, szellő*, cserjés kér be lejtőm, melynek közepén óriási csarnok fes

tett os.ioj.ai emelkedtek. «arlva a dakíarrok
szökőkút, bokrok, lotnbo

niemben!
A rendkívüli változatosság, a művészi elrendezés, az egészen elomló egészséges szel

lem. — mind azt bizonyítja, hogy Soly mosi Elek művészi ambicziója és hazafias törekvése 
teljes tudatával, jeles avatottsággal és alapos ismeretekkel fogott nagyon szép fölailata 
megoldásához.

A magyar dalc-arnok személyzete valóban kitűnő.
Karmestere Erdódi János, el-őrangu zenei erő, aki pomjiásan dirigál és sok Ízlés- 

j sel tanítja be jó  zenekarát; Bokor József, a derék, szakavatott művezető, egyúttal igen 
| jeles komikus; Dobocsányi Gyula, a vidék egyik legismertebb fiatal színésze, kaczagtató 

kuplé-énekes és nagyszerű zsántr-szinész; Lengyel József szép hangú népénekes; Nagy 
| Jakab ügyes tilinkóző virtuóz; és Jeszenszky Lajos, a szép ballet-kar mestere, tűzzel, 

bájjal, kedélyesen rakja a tánezot. A női énekkar meglepő összhanggal énekel, s gyújtó 
dalait el is játsza, a mi még nagy sziiibúzaknál is szenzácziós tünemény lenne. És a női 
magán-szereplők ntnid képesek kielégíteni a legfölcsigázottabb várakozást is. Daily Lujza 
igézőén mosolygó franczia énekesnő; igazi tranczia eleganczia jellemzi énekét, ruháit, moz
gását. Versi nytársa a magyar Berzsenyi Blanka, a ki egy enlő kedvességgel és bájjal da- 
b'lja a magyar és franczia verseket. Schiff Sarolta, Beke Lilla s a többiek szintén emelik 
a személyzet értékét, melyet megkoronáz a művész igazgató művésznő neje, Solvmosiné, 
a társulat jirimadoiinája. Ezekhez csatlakozik a négy román énekes leányka, kik közül 
a legkisebbig hat éves s magyar népdalaival zajos hatást, rendkívüli tetszést arat.

Legutoljára Ira l'aine-t, az amerikai n ti-lövő kapitányt említem. De már aztán en
nél mesételib csodát igazán soha életemben n«m láttam!

Ira l'aine lelövi arany órájáról a diót, a nélkül, hogy az órának baja esnék; lelő két 
üveggolyót, melyeket ő maga egyszerre dob a levegőbe; lelő egyetlen fegyverből anélkül, hogy 
újra t öltene — egymásután lti üveggolyót lt> rnásodptrcz alatt: átlövi az élére állított pa- 

i j'irost; lelövi ragyogó szépségű n<je fejéről a diót menetközben stb. Egy s/.ótal Ira l ’aine 
elhomályosítja a mesék, legendák nagy hőseit; mert ily csodás dolgot még a legmerészebb 
képzelet sem bir alkotni, mint amit Ira Paine a valóságban szemünk láttára megcselekszik.

Mit Írjak töl bi t? Sohirosi igazgató a világ mindenféle müvészritkaságait, ezer 
] mestereket, bűvészeket, tánezosokat és rendkivüliségcket sorba szerződteti : kitűnő borokat 

kitűnő konyhát tart, sok oldalú előadásaival este 8 órától éjfélig szakadatlan egymás- 
Iránban a legszórakoztatólib élvezetet, mulatságot nyújtja, azt mondom tehát, hogy nincs 

! szükség semmi hazafias buzgóságra, a dalcsarnok magamagáért megérdemli a legnagyobb 
| pártolást. Aki Budapesten jár, okvetlenül menjen el a magyar dalcsarnokba, kellemesebben 
| nem töltheti estéjét sehol! A budapesti magyar dalesarnok a legkedvesebb s legjobb családi 

mulatóhely. MÉHES MÁTYÁS.

Á rv íz .
Nő az árvíz minden felé 
Kontva dűl a merre jár.
Sietnek a jő  emberek,
ÍVdig talán késő már . . .

Szivemben is nagy a veszély 
, Segítség az ár ellen ! ! !*
Veszélyben a barátságom, -  
Elmossa a szerelem!

GERLITS SÁNDOR.

Jegyzőkönyv

: köz? díszes 1

tetőzetét. Körül 
•ek asztalok, két karcsú sátorpáholy. oldalt

felvétetett Felső-Lendván 1885. év május hó 28-án a szombathelyi egyházmegyei r. kath. 
tanitoi testület tótsági körének II. rendes gyűléséről.

J e l e  n v o l t a k :  Főt. ltatkovich Vendel esp. jileb. ur, Barik I-tván, Egyed Imre, 
Ficzkó Miklós. Kollár Péter, Markovics Károly, Nicolini Géza, Puhán József, ScbadI 
Gwirgv. Sclilezák Henrik, Sterczin Batáis, Stevan-cz Antal, Török Pál, Völgyi Ferencz, 
/itlkti Balázs rendi! tag urak, — továbbá Bagáry Józ.sef. Borovnyák József. Hantó István, 
Jambrikovics .Sándor, bittár József. T. rde.-sy Márk jiártoló tag urak — s végre Sinkovicli 
Dénes és Grafies Imre áll. tanitó urak mint vendégek.

Elnök az egybegyült tagokat szivélyesett üdvözölvén, a gyűlést megnyitottnak mondja, 
s a jelen gyűlés folyamáról felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére Nicolini Géza és Steva- 

. itecz Álltai tanitó urakat felkéri.
Felolvas'aija a múlt gyűlésen felvett jegyzőkönyvet, melynek tartalma változatlanul 

hel viteti hagyat ót.
I Elnöki jelentés. Elnök jelentést tesz a kör félévi állapotáról, mely sz-rint öröm

mel tudatja. Itog'v körünk alakulása óta (daczára a távozott tagok által okozott változás- 
! na;) rendes taggal szaporodott, és igy körűnk jelenleg 17 reudes és 9 pártoló, össze- 
! seu -0 tagot számlál.
I B-mua' ja egyúttal a tagok ossz'állított névsorát.
í •_•) .1, lenti, hogy a múlt őszt körgyűlésről felvett jkönyvet s a most bemutatott ta-

.....................................................  gok névsorát a p -nztári számadás és leendő költségvetéssel együtt az 18ű4. évi deczember
• ,|||.,| i/t-ini ine.r ott I hó 19-én a közj). elnökséghez Sárvárra küldötte. .........................

' r , . , 3) Ii-mir út ja a központnak 1885. felír. 12-én tartott gyűlésiről f' Ivett jkönyvet,
valamint a központi szánn i/, gáló bizottság jelentését s azokat tételről tételre felolvastaija.

4) Jelenti továbbá, hogy a niult jkönyv 5. és ö. pontjábnii tett megbízásnak csak 
részben felelt meg. amennyiben a közp >nt is intézkedett ez érdemben, — de megelőzőleg 

l járt el a kör pe.-sétnyomój inak megszerzésénél, minthogy a közjiontnak ebb li intézke- 
i désér'íl csak későbben érte tilt.
I A kör részére az eddigi hivatalos lapot — Vasmegyei Közlöny — megrendelte.

II. Ezen elnöki jelentés azon megjegyzéssel vétetik tudomásul, hogy a számvizsgáló 
biz ,tts ,.r. jelenté-ének 12. \ untjában felvett azon nyilatkozn a, hogy a tutsági körből sem 
név j gvz k, -eat szántad is nem éi K zeit volna — helyben nem hagy ató, mert azok már 
1NM e- i decz. 19-én a többi iratokkal együtt a közj). elnökségbe/, küldettek el, — de 
mimén az elnök azokat áttenni nem szíveskedett, illetőleg azok áttétele figyelmét kikerülte,

! -  iná óla'nak ujabbi felküldése lia ároz- atott el.
Az elnök áltál megszerzi tt j) •csétnyoinó jiedig, a kör használaton kívüli tulajdona- 

' nak tekintetik. ,
III. Az országos segély-alap jyüjtóbizottsag c,tlöki jelentése.
E jelentés szerint kitűnt, miszerint az országos segélyalapra 20 frt 50 kr. folyt be, 

melv összeg a gyűjtő bizottság közp. péiiztáruokához lts84. decz. 12-én bekűldetetL 
‘ A hátralékok mielőbbi beszedése és a számadás ujabbi összeállítása kívántatik.
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