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Javítsunk a helyzeten.
Legnehezebb az első forinl megtakarítása.

A számtalan átalakulás, melyet minden téren tapasztalhatunk s me
lyeknek mindnyája a mai kor gyors haladására vezethető vissza, nem ta
gadhatjuk : sok esetben majd e — ma; l a n i osztályban, hátrányos tüne
teket is mutat fel. — A nagy sikereket feltüntető, gépészeti tudomány, a 
számtalan s mindinkább tökélyesbüló gépek, nem ritkán fölöslegessé teszik 
már most a napszámost s átveszik a munka teljesítését az iparostól; a gyors 
közlekedés lehetővé teszi, hogy az ősföldek hazájából, a tenderen túlról el- 
áras/szák bő és olcsó terményekkel azon piaczokat, melyeken eddig a mi 
gazdáink értékesíthették méltányosabban szorgalmuk gyümölcseit. S tulajdon- 
képen ez az, a mi fáj nekünk, kik jobbára füldmivelő nép vagyunk Keni 
szabad azonban kislelküen kétségbe esnünk, hanem a haladás által okozott 
sebeket haladás által kell gyógyítanunk! — Gazdaságunkat kezeljük az e 
téreni újabb tanulmányok igénybe vételével ; fektessünk nagyobb súlyt és 
pedig a legjobb fajú marhák tenyésztésére s ezzel kapcsolatban fokozzuk 
földeink termőképességét. Igen, de min delihez befekteti s kell, s a szükséges 
pénz pedig nincs! Mittevő legyen tehát különösen a szegényebb ember, ki 
takarékpénztárra nem táinaszkodhatik, mert ott nem kap egykönnyen hitelt, 
a furfangos módon uzöpráskodók hálójába jutni pedig szintén nem akar ! 
En megmondom. Let' . előtte mindenek előtt ez a két szó: *:>rgah>m és 
takarékosság! Ezzel ti .őre megyünk, mint a legkedvezőbb hitelekkel. Sajná
latos tény, hogy dao ennek, igen sok ember minden megfontolás nélkül 
azonnal a hitelre gondo^s a boldogság előjeléül tekinti, ha kölcsönre szert 
tehet.

Jól van, hát hiszen a pénzt felvenni könnyű és kellemes dolog, hej de 
nehéz ám azt visszafizetni! Bizony megtörténik, hogy a kamatfizetés is egyre- 
másra elmarad s egy napon csak arra virradunk, hogy az egész vagyonkánk 
elmászott felszaporodott tartozásunk kiolégitésére. —  Nem lehet azonban 
elvitatni, hogy sokszor egyedül csak hitel áhal lehet a bukás örvényéből ki- 
mi iiekedni, zavart anyagi viszonyainkat rendi • kerékvágásba juttatni s gaz
dálkodásunknak újabb lendületet adni. Lehet tehát a hitelnek is jogosultsága 
és üdvös oldala, de csak akkor, ha a kölcsön ez Iirányos felhasználása által 
megteremtett kedvezőbb helyzetben, ez utóbbinak megsemmisülése nélkül 
eszközölhetjük annak visszafizetésé’,.

Az u kiírd és tehát mosi már, mi által lehelne haladást tanúsítanunk a 
takarékosság előmozdítása - -  s az alapos hiteligények méltányos kielégítése 
szempontjából. A t. olvasók bizonyára azt fogják mondani: hát hisz ezen izéit 
szolgálják a takarékpénztárak. — Tudom, hogy ezen czél létesítette őket s 
biztos, hogy fontos tényezők is e tekintetben, de a feladatot sem most nem 
merítik ki, sem a jövőben kimeríthetni nem fogják. Ezen állító-om indokolására 
először is azt hozhatom fel, mint igen fontosa:, hogy csak nagy vidékek köz
pontjain vannak Alig hiszem, miszerint előforduljon azon eset, hogy távo
labb lakó vidéki föld mi vés egy-ket le; int hétévesé végett beállítson. Pedig 
az a leglényegesebb kérdés, hogy a keveset megtudjuk-e takarítani V Mit ta
pasztalhatunk ugyanis igen gyakran? Hogyha egy kis aprópénz van a láda
fiában. a gazda azon okoskodással, hogy azzal úgysem lendíthet magán sokat, 
elmegy vele egy pohár borra. A  következő alkalmakkor tán megint csak he
betér az édes beszédű Simonhoz; minek aztán az az eredménye, hogy a

... ” taec ü̂T"
A  k í s é r t e  t.

(,B p .“ ) — Adj’ Isten, András bátyám! llová tart kend ilyen korán?
— Hej Gyuri öcsém, nagy sora vau annak! Megyek a bíróhoz s le

köszönök a bakterságröl.
— Oszt’ kend tenné azt András bátyám? Másnak mondja azt, ne ne

kem : higyje a ki akarja, én ugyan nem.
— Már akár hiszed Gyuri, akár nem, amit mondtam, azt megmond

tam. Igaz, Ulár hat egész csztiudeje. hogy bakterje vagyok e községnek, 
i l l e g  i l le g  azt gondoltam, leszek is még annyi ideig, ha az Isten éltet; do 
most azt mondom öcsém, 64 esztendős vagyok, s most mondom először, 
hogy éjfél engem nem lát többé az utczán, pedig nem vagyok í'élős ter
mészetű ; de amit láttam . . .

.— Ejnye már no, András bátyám, oszt’ nem szégyenli most is kimon
dani azt a szót, a mit hatvannégy esztendős koráig nem mondott?

Ugyan mit látott, talán fejetlen lovat vagy mi ?
— Ila  csak az lett volna! De nem is jó erről beszélni. Eddig magam

sem hittem, de most öcsém, el kell hinnem, mert saját szemeimmel láttam 
a kísérteiét, —  és itt félénken tekintett a temető felé. t

Ej András bátyám, ba megunta a bakterságot, hát csak úgyis ott 
hagyhatja kend. Nem kell azért a helység népét olyannal ijesztgetni, hogy 
oszt’ még baktert se kapjanak.

__ Már öcsém, amit mondtam, azt megmondtam, már én leköszönök.
És ezzel elváltak.

— Szerencsés jó  reggelt kívánok biró uramnak, váljék egészségére az 
éjszakai nyugodalom!

Jó reggelt öreg, hát ugyan mi járatban van?
— Megtisztelem szépen biró uramat, csak azért vagyok itt, hogy le- 

köszönjek a bakterságról; én az éjjel sem megyek inár helyt állni.
(Vége köv.)

Pobogsávajmo sztávo!
Náj/.sini'tnej.-e je pervoga hraniska sparanye.

To vnnugo obrácsenya, .stero vuvszeiii didi na púmét vzumemo 
i steroga vszakse jedíno z-denósnyega r a j t a  s/ilnoga naprejidejnya 
zh.íjn. nenin mo ta j i t i : vu vnougom szpadáji gd<* v-ediiom, gdtt v-drfl- 
gom klas/.i skodlívo v id e jű je  tflili g o ii szkazsflje. Te velkoga haszka 
masii.szki-návuk, ti nezracsiíiiani i vszigdár botigsi masinje, goszto- 
krát zn mpotrejbnoga vcsiníjo zdaj zse derarsi i prejk zemejo dela 
szptinyávanya od m estra; ti; friska zselczniczna foringa zainogouc.se 
vc>ini. k.'ij z-te pocsinyene zemlé doiin vine prejk mourja íiapunijo 
z-vnougiin i falejsim sziljum one placze, oua mejszta, gde szó do 
éti mao uasi vértovje lelizsej drag se oiiávali szveje pacslivoszti szád. 
I po isztini je  tón tiszto, ka nász buli. ka nász p e ré . ki szino na- 
vékse ycníloiidelajoucsi národ. A li neszniiino kuk nialovdrczi v-dvoj- 
noszt szpaduoti, nego po naprejidejnyi na-nász vdárjene rune morenio 
z-naprejiitcjiiyoin vrácsiti. Vérsztvo nase moreino z-poinocsjouv na nouvo 
gdrináj diné skér iszpelávati; polozsmo vékso szkrb na to nájbougsega 
pleineua inarhepouvanye i ztem vküpprikaprs.eno povéksávajnio nase 
z mié rodécso moucs Tak je, ali da k-vszemi tömi skér i príprav- 
noszt ti bej, za tou potrejbni pejnez pa nega. Ka szi má zacsnoti 
tak najuire te szirmaskejsi cslovek. ki sze na sparkaszo nemre 
naszloni i. ár tani nedobí nuleliczi porge, — uzsorásom pa v-nyúv 
zapleteni necz prídti tüdi nescse! Jász nyerni povem. Naj vzsigdár 
pred ocsmí drzsi étiv i dvej rejcsi : pascslivoszt i sparavnoszt! Ztem 
dalé prídemo. kak ztov náj f  le jsov  porgov. Zsalosztno delo je , kak 
szi liiinok vnogo Itidi brezí vszega preszáninivanya vcsaszi na porgo 
iníszli i za blajzseusztva prvo szmbo drzsi, esi szi pouszodo zná 
szpraviti.

Dobro je, vem je  pejiieze gorizéti lehko i nászl uhui delo, ali 
kak zsmet.no je je nazáj p lácsati! Zgodi sze. ka interesaplacsflvanye 
ednouk-drügoucs zaosztíne i eden dén sze szaiuo natou prebildíino, 
ka uam je  czejla vrejilnoszt zrouk vujsla na te naraseni dug. A li 
nemremo tüdi ta jiti tou, ka sze dosztaknít rávno pá szánni li po 
porgi známo odzalejanyá oszloboditi, naso zinej>ano sztávo v-redoven 
csapás szpraviti i nasemi vértivanye nouvi : ágii) dati Zná meti tak 
porga tüdi szvoj jus i Imszek, ali szánni te, esi z-pouszode dobrim 
nilczanyoiii szebi bougso sztávo szprávimo, gd ate pouszodo tak lehko 
nazáj plácsamo, ka to bougso sztávo nezgübíuio.

Tou je  pítanye tak zdaj-zse, kak bi inogli naprijidejnye szká- 
zati na sparavnoszti naprej pomáganya i na te potrejbne porge zado- 
voljenyá gledoucs ? I'ostüvai.i csteiivárje di» zagvüsno tou p ra v li: ka

| Szküsnyáva.
! Budapest.

— Bong (híj András bácsi! Kuma tak rano?
— Haj Gyűri öcsém, tou je duga rejcs! illem k-ritari pa doj zalivá- 

I lim, nescseiu duzse bakter biti.
—  No, pa bi vi to vesinili András bácsi ? Komi drügotui tou právite 

nej meni.
— Ali mi vorjes Gyiiri, ali nej, ka szem pravo, tou szem pravo. Tou 

isztina, da szem zse sészt lejt bakter v-toj vészi, pa szem szi miszlo, no 
escse itak tak dugó bőm szlüzso, esi de iné Bong zsivo, — ali zdaj ti po
réin öcsém, sésztdeszét stiri lejt "em sztár, pa tou oprvim povem, da pou

! noucs méné nigilár vecs nenájde na vuliczi, pa szem nej bojazlive natúré, 
| ali ka szem vido . . .

— Ejuye no András bácsi! pa vász je nej szram kaj táksega praviti, 
stero sze do sésztdeszét stiri lejt ne pravili ?

No ka szto pa dönok viilili, more biti konya brez gláve?
— Dabi li tón szaiuo bilou! Ali da je nej dobro od tóga guesati. Do 

szega mao szem szara ne vervao, ali zdaj öcsém morém vervati, ár szem 
zlásznimi öcs mi vido tou szküsnyávo zdaj je bojazlivo prouti czintori glédo.

— Ej András bácsi ! esi szfe sze navelili biti bakter, vem lehko tá- 
püsztite. Nej trbej liisztvo posztrasiivati sztém, zná biti, da potáksem nedo- 
bimo baktera.

— Öcsém! ka szem pravo, tou szem pravo, jász dolizahválim. — Botom 
szta razisla.

— Dobro szrecsno jütro nyim zselejm goszpon rihtar, naj nyim bon 
nazdravje nocsni pocsinek.

— Dobro szrecsno jütro sztári, no kapa vi zgányate ?
— Posteuyá szó vredni goszpon ritar, szamo záto szem eszi priso, naj 

dőli zahválim bakterijo — jász zse eto noucs nénin vecs sou vö.
(Nadalivanye príde.)



forintok legfeljebb a korcsmám zsebjében szaporodnak fel tízesekké, ötve
nesekké, a gazda pedig mindig az elején marad: ha csak az nem történik 
vele, hogy ily utón hozzá szokván a boriváshoz, később már a jövő termés 
árára is já r iddogálni s mikor az nem futja ki, ráadásul még a tehenének 
is el kell búcsúznia az istállójából.

Ily tényeket a gyakorlati élet valóban fel is mutat s nem tartottam 
fölöslegesnek utalni arra, hogy ezen legvégzetesebb szenvedély gyakran egye
nesen onnét ered, hogy az illetőnek nem volt kéznél alkalma, első krajczár- 
jait haszon mellett biztonságba helyezni. — Ennek megkönnyítése tehát, ezen 
oknál fogva, már nemcsak a takarékosságot s ennek természetes következmé
nyét, a szorgalmat mozdítaná elő, hanem a közegészségerkölcs- s egyáltalán 
a jólét minden feltételére kedvezően hatna.

Ne tagadjuk, a hiteligények kielégítése is igen nehézkesen eszközölte
tik takarékpénztárainknál. Ügyvéd, rátáblázás, bélyeg, kezesek, sok után
járás s aránylag igen nagy mellékes költség után, ha végre hozzájut a kért 
összeghez a megszorult, alighanem kénytelen megvallani magának, hogy bi
zony nincs nagy köszönet a segítségben.

Mindezen segítve lenne a vidéken alakítandó s kisebb testületeket ma
gukban foglaló népbankok vagy hitelszövetkezetek által. (Postakarékpénztárak.)

Korunkban igen be kezdik látni az emberek, hogy társulás által oly 
czélok elérése tétetik lehetővé, s oly akadályok küzdhetők le, melyre egyes 
ember képtélen. Alig van életrevaló eszme, melynek megvalósítására nem 
alakulna egylet. Hisz nagyon természetes: a szellemi élet emelését ezélzó 
egyletek azt tartják, hogy több szem többet lát, több fej többet tud; az 
anyagi jólét támogatók pedig, hogy sok ember, ha egyenkint csak fillérek
kel járul is valamely emberbaráti czél javára, mégis oly tekintélyes összeg 
gyűlhet egybe, melyből számosak nyomora enyhíthető. Miután kell, hogy az 
alakítandó hitelszövetkezetek is főkép jótékonysági intézmények legyenek : 
szükséges, miszerint főbb vonalukban az utóbbi szempont képezze azok 
alapját.

Ily szövetkezet létesítése érdekében legközelebb Felső-Lendva vidékén 
indult meg a mozgalom Gróf Batthyány Zsigmond ő méltósága kezdetűén)e- 
zese folytan, ki őszintén szivén viseli a nép jólétét s kinek vidékünk már is 
sokat köszönhet. Múlt hó 29-én meg is tartatott már e tekintetben az elő- 
leges értekezlet Felső-Lendván az ó elnöklete alatt.

Dicsérettel kell konstatálnunk, hogy érdeklődés nem hagy maga után 
■ semmi kívánni valót, a mi tanúbizonysága a nép józan felfogásának. El

ismerés illeti azonban az itteni intelligentiát. mely magáévá tévé az eszmét, 
odaadó ügybuzgalommal fáradozik annak diadalra juttatásában.

Most még hátra van, hogy megemlékezzem, micsoda főelveket követnek 
ezen szövetkezet megalakításánál s általában minő irányban van hivatva ez 
működni ?

Amint magától értetődik, vidékünkön a földmives osztály az. mely leg
több esetben szorul gyámolitásra, azért a kezdeményezett hitelszövetkezet 
is, kiválóing azok érdekében — és azon igazságnál fogva, hogy „segíts ma
gadon, az Isten is megsegít", úgy óhajtjuk s oda törekedünk, hogy kiválókig 
.• »k által is állíttassák fel. Ennélfogva a czime is „Mezőgazdasági hitelszö
vetkezet* leend.

A forgalmi tőkét a részvényesek után befizetendő összegek s a taka
rékbevételek fogják képezni. Amennyiben azonban ez alapon nem volna ké
pes a szövetkezet a felmerülhető hiteligényeket kielégíteni, esetleg kölcsönök 
is vétetnek fel más pénzintézetektől. Egyébiránt kölcsönre csakis szövetke
zeti tagok vagyis részvénytulajdonosok fognak igényt tarthatni a választmány 
véleményezése szerint. Feltétel leend ugyanis, hogy az illetők józan, becsüle
tes, feddhetlen előéletű emberek legyenek, kik senkit meg nem károsítottak 
s kik adóssággal túlterhelve nincsenek, azonkívül jó gazdálkodásuk biztosítékot 
nyújt a kölcsön visszafizetésére nézve. A szövetkezetbe való beléphetés is ló- 
kép a fenti szempontok alapján fog megengedtetni. —  Szükséges lesz pedig 
ezen megszorítás azon oknál fogva, mert a tervezet szerint a hitel csak sze
mélyes alapon fog nyugodni, azaz birtokbekebelezés nem fog eszközöltetni ; 
viszont azért a kölcsönök is csak rövidebi, időre, legfeljebb egy évre fognak 
adatni s csak kivételes, indokolt esetekben fog az igazgatóság élni azon jogá
val, hogy e kölcsön további megtartását engedélyezze.

Ily személyes hitelkölesön különösen a Felső-Lendva vidéki földmivesek 
érdekeit érinti nagyon előnyösen, kik a szőllőváltságok miatt egyetemleges 
kötelezettségekkel lévén terhelve, bii tokhitelök annak tisztázásáig nincs.

Egy tagsági részlet, vagyis részvény 50 fit  leend. Hogy azonban a sze
gényebbeknek is lehetővé tétessék a szövetkezetbe való belépés, fél részle
tekre (25 frt) is történhetik előjegyzés. Ugyanezen okból határoztatott az is, 
hogy ezen összeg egy év lefolyása alatt heti- vagy havi részletekbenk fizet
tethessék be.

A szövetkezet egyelőre 25 évre alakul.
A  fentebbiekben vázoltam a létesítendő hitelszövetkezet legfőbb irány- 

e!ve,t: nem lehetvén czélom. hogy az alapszabályokat egész terjedelmükben 
közöljem. — Óhajom beteljesednék, ha ezen soraimmal némi érdeklődést si
került volna keltenem ezen üdvös intézmény iránt. Kívánatos, hogy vajha 
oly gyümölcsözővé válna az, mint aminő nemes a szándék és törekvés annak 
létesítésében: akkor a szegény hegyvidéken is ismertebb lesz egykor a béke, 
jólét és áldás!

SINKOVICH DÉNES.

„Nem szabad tánczolni!“
Mejí ne ijedjetek! nem általira* tilulomképen, hanem csak akként ér- 

tendő ez, mint ahogy azt a kiszólást Szoktuk érteni, a mely igy hangzik: 
„gyereknek uem való kos a kezébe.* E lapok legutóbbi számában a napi 
hírek között volt elbújtatva egy igénytelen h ir.cke, melynek homlokára ez 
volt felírva: „nem szabad támc/.olni* s melyet t lolvasva egy értelmes köz
ségnek. !• urkasdifalva -luljárósagának azon bölcs határozatáról értesültünk, 
mely szerint megtiltotta, hogy iü éven alóli fiuk és leányok a korcsmái 
tanczvigiilmakban részt, vehessenek.

lisztelet annak a községnek, a mely az ifjú nemzedék neveléséiül, er
kölcsiségének biztosításáról ekként gondoskodik! — Le a kalappal azon, 
föld mi vésőkből álló küzségoiőljárósága előtt, mely nemcsak arról gondoskodik, 
nogy miként kell csikóját vagy borjúját felnevelni, hanem arra is kiterjed 
figyelme, miként lehet az ifjú neiuzedékbeu egészséges lelket mivelni s ez
zel együtt a testnek jólétét is biztosítani.

ukni 
mint ;

"gja

Nézzünk körül egy faluban!

U
fáradt fi 
gyűli: l: 
tér a nélkül.

ép i.gy a köztisztaság, mint a köz.-gészségü
közbiztonság 1 ••rén, <!•• < gv s<

n-hlavel
. ’ . -i lijjx’ .t kitódi-nii !.■ i. 111i.it azon

talmik.
■>-y garasai ga 0 isin. i. !.-. 1: Ki <1 végez
i-jet álomra hajtaná, ligyi-b-niira-l körüljárj)

igy. - ép úgy a közrend, 
ükét úgy lehangolni 
én találkozunk, eg 
vétkes mulasztás.

ónt

elvet

deseu abraka, 
hogy arra gondolna, miszerint vu

napi munkáját, n 
pa jtait-istálióit, un gfi- 

marhái s azután nyugodn 
nekem a házban uiurháHi

tt

, pete czíl tak sarkasze szpmiyávajo. Znam, ka szó za etoga czíla roló 
gori posztávlene i gvflsno je, ka szó znamemtm csinítniczke vtom 
táli, ali da tou goridáno drtzsnoszt ni zilaj ncodnásajo popolnoma, 
ni V-prísesztnom nedo odnásale Za tou kak znameniti zrok dam, 
ka sze szamo n a velki krajínaj najdejo. Zsioetuo Törjem, ka bi na- 
prej prisia tá egodba, ka bi zdalésnye krajfne stoj edno-dTá hraniska 
tak dalccs nőtri ncszao v-kaszo. Pa je rái’no tón to nájvékse pítanye, 
jeli ziiímo to malo prísparati. Ka vzememo jáko gosztokrát napá
mét? Csí edno malo drouvni pejnez jeszte nadne T-ladi, Tért z-ták- 
sim csedntlranyom, ka szi z-tein tak doszta nezmore, ide zsnyimi 
na edno kupiczo rína. Pri drOgoj priiiki te zse pá uotri pogléduo 

! k-tomi szladkoga guesa bodoucsemi Simoni, ka te tou naszledíije, ka 
sze hraniski v-krcsmárov*oj zsebki plodijo na deszetke i na pétde- 
szetke, vért pa vszigdár pri zacsátki osztáne; esi sze nyerni tou 
nepripeti, ka sze po táksoj pouti kezój navadivsi k-vínapili, szledi 
zse za prísesztnoga leta pouv fiidi hódi pít, i gda zse tou nedojde, 
za „ráadás" krava tüdi szloboud more zéti od stalé.

Tákse zgodbe sze v-zsítki zaisztino szkazsüjejo i nej zsam 
drzsao za vísesnya pokázati natou, ka eta najpogübelnejsa návada 
doszta krát v-tom má szvoja vretiuo, ka je cslovek nej meo pri ro- 
kaj prílike, szvoje krajezare nahaszek v-gvüsnoszf. djáti.

Etoga oblehkotjenyé b i tak rá vn o  za etoga zroka vo lo  ne j szamo 
sparavnoszt i  tóga na tú r710 naszlediivanye: pascslivoszt napre j po- 
moylo, neyo bi na obcsinszkozdrávje, jákoszt i  popre jk  na dobrebí- 
voszti vszakso potrebesino glcdoucs povo lno  szpadnolo

Nezatajmo, porgezselnozsti vőzadovoljenyé sze tüdi tezsko dop- 
rinása pri nasi sparkaszaj. Trbej fiskálisa, gori intaboleranye, stemp- 
line, kezese, doszta hődbe i obertoga doszta drügi sztroskov i esi 
te sztísnyeni cslovek naszlejdnye dobi to proseno sumo, nestímam, 
ka bi sze jáko veszelio táksoj pomoucsi.

Na vsze tóm bi sze pómoglo, esi bi na mensi krajinaj národue 
pejneznicze ali szi porgetüváristva bilá gori posztávlene.

V-nasem czájti jáko zácsajo previditi lüdjé, ki sze po tiivá- 
rislvi táksi czíli doszégnejo i tákse zsmécsave s/e dájo dőli preob- 
ládat.i, na-stere je jedíui cslovek r.emogoucsi. Komaj jeszte zsítka 
vrejdna míszel, za stere vödoprnesenyá volo sze nebi tüváristvo ua- 
právlalo. I vszegavejcs je tou natúrno; dílsevnoga zsítka zdigávanye 
czílajoucsa fflváristva tou drzsijo, ka vecs oucsi vecs vídi, vees gláv 
vecs zná; ti telovno dobrobívoszt podszlányajoucsi pa, ka doszta 
lildi, csigli po cduom szamo krajezar dájo. k-sterouii cslovecsansz- 
komi czili napomoucs, döuok tákso imenitiio sumo znájo vküp szprá- 
viti, z-stero vsze vnougim mantra polebsa. I de trbej, ka naj ta por- 
getüvárístva tüdi nájrnre dobro csinécsa násztava bodejo, je pot- 
rejbno ka naj nyiliov fundament v-tom vek sem (áli dobro csiuitel- 
noszt bode.

Za etaksega tüváristvo gori pos/távlenyá volo sze je zacsnolo 
nej dávno gíbinye v Gornyoj-Lendavi i nanyé okroglíui po zacsiuya- 
nyi miloszfivnoga grofa Batthyány Z->igmonda; ki zaisztino 11a szrezi 
noszi lüsztva dobrobívoszt i komi nasa krajína zse doszta má hvá- 
liti, PreminouC'ega mejszecza 29-ga je zse obdrzsáno to prejdnye 
tanácsivanye natou gledoucs v-Goruyoj Lead avi pod nyegovnu pred- 
szeduíksztvom.

Z-hválov niámo praviti, ka dobra vola ne nihá za szebom nikse 
zselnoszti, i tou je szvedousztvo lüsztva trejznonii ráztiuii. l'osfenyé 
sze dosztájo naimre éli bo doucse goszpodé, stera za szvojo djávsa 
tou miszel, sze z-dűsom-tejloin trüdi na nyé obládnoszti.

Odzajaj je escse, unj sze szpómenéin, káksa dugóványa nász vo- 
dijo pri gori posztávlanyi etoga tüváristva i vsze poprejk, v-kakso 
forino bode pozávauo szlűzsiti ono.

Ivak sze szamnu odszébe dá razmiti, 11a rasoj okroglini je polsz- 
kidelavczov kiasz tiszti, Stefi 11 áj vecs krát potnbflje pomoucs, záto to 
zacsinyano porgetüváristvo tüdi najbole za nyibovo volo — i za one 
pravicze volo, ka „poinori szi i Boug te tüdi pornore" : tak zselejmo 
i tá czílanio, ka sze naj nájbole ponyi goriposztávi. Zatoga volo 
nyegvo imé tüdi „polszkogavörtivauya porgajoucsetüváristvo" bode.

Obrácsanya kapitális za akcziami notri plácsana i za sparanya 
notri dána su.na bode. Csi pa na tóm fundamenti nebi moglo tüvá- 
ristvo te naprej pr doucse potrebüvane porge vözadovoliti, vutom 
szpadáji pouszodo tiidi zeme gori pri drügi pejnezni násztavaj. Bár 
11a pouszodo zéti do szamo li tóga tüváristva kotrige ali szi akczi- 
enske meli jus p >uleg ravnitelszkoga preporácsanya. Potrejlmo od 
oni, ki do na pouszodo síeli jemati. naj trejzni, posteni, nekrivics- 

| noga zsítka lüdjé morejo bidti, ki szó nikoga nej szkváriíi i ki szó 
j z-dugoin nej pretezseni i zvflntoga nyibovo dobro vértivanye gvüs- 
noszt more podati, ka pouszodo nazájplacsajo. Y-tüváristvo valón 
notri sztopanyé sze tiidi szamo táksim dopüszti.

Potrejbno de pa eto zavézanye záto, ár pouleg naininyávanya 
de porga szamo na pársouszki fundament polozsena, tou je tou : 
nede 11a grünt intabolerana, — ali zatoga volo de tüdi pouszoda szamo 
na krátki czajt, prejk esi na edno leto dávana i szamo vu vözétom, 
zrokoni podszlonyeuom szpadáji de meló ravnitelsztvo jus to pou
szodo naduzse dopüszliti. Tákse persouszko porganye de naimre za 
Gornye-Lendítve okroglíue poiodelcze jáko prílicsuo, ki szó za go- 
renscsiue volo eden za drügoga odli zavézatii i grfliitne porge nemajo.

Edna akcz.a • >0 hrániski boile. Ali ka naj ti szi rína-kejsi tüdi príliko 
inájo notri sztoupiti vto tüváristvo, sze 11a pou-akczie tüili leliko podpisú- 
jejo. /a etoga zroko volo je szkoncsano tou tüdi, ka sze tá sunia za edno 
leto vszaksi tjeden ali niejszecz 11a gvüsne tálé lehko notri plácsa.

To tüváristvo sze zdaj tou pout na 25 lejt naprávla.
Z-tem szem uotri pokázao tóga posztávlajoucsega tüváristva nájvisiso



nál, lovaimnál, gazdaságomnál, mindenemnél drágább kincsem: serdülő leá
nyom, a ki valahol az ntczáu kaczérkodik s szennyezi be ártatlanságának 
angyaltis/.ta köntösét, — elnvugszik a r • fii, hogy eszébe jutna, mi /. r!:it 
10— 12 éves tia pajkos utczahősök társaságában tél éjen át hallgatja azok
nak erkölcsrontó és a fogékony ifjú kebelbe mérget oltó beszédeit, szemléli 
cselekedeteit.

Menjünk el valamelyik vasárnap estén a falu korcsmája előtt, melynek 
bűzös gőzéből ütött-kopótt czigánybanda visító hegedűjének nyiko’ gása, ré
szeg vendégek házsártos Isten-káromlása hangzik már messziről f-lénk, — . 
s az ajtóban bizonyára egész csoport 10 — 12 éves ti- és nőgyermekkel talalko- | 
zunk. Lehet-e azon gyermekeknek testi és lelki fejlődése ellen nagyobb bűnt 1 
elkövetni, mint ezt nekik megengedni? Bizonyára nem!

A mit tehát a szülők e téren elmulasztanak, pótolják a község elől- ' 
járói, teljesítsék mindazok, a kikben az emberiség jólétének előmozdítása j 
iránti érzéknek bármi csekély szikrája ég !

A  községi törvény megadja a jogot a községeknek, hogy szabályrende- i 
letet alkossanak, kövessék tehát Farkasditalva előrelátó és bölcs példáját, j 
ismerje fel minden község, hogy a serdületlen gyermek jövendő jólétének, | 
becsületességének a korcsma előtti ácsorgás biztos megrontója és határozza j 
el. hogy a szülőket és gazdákat, kik a köteles felügyeletet elmulasztják, 
érzékeny büntetésben részesíti. — És a hol a községeJöljáróság nem ügyel I 
az ilyesmire, vegyék kezükbe az ügyet egyesek, lelkészek, tanítók, hisz senki 
sem oly kicsiny, hogy embertársai hasznára valamit nem tehetne, — 8 a ki 
csupán csak kötelességét teljesiti, szégyenelje magát kufár leikével ember
társai előtt, mert csak azt teszi, a miért megfizették, annak elismerésre szá
mítani nein szabad. K. K.

Helyi és ■vidéki hírek.
— Lapunk legközelebbi száma a karácson! ün

nepek m iatt pénteken fog m egjelenni.
— Lapunk ja n u á r  hó elsejével a I l  ik évfolyamba lépvén, 

t i j  előfizetést nyitunk, m ié rt is tisztelettel kérjük azon t előfizetőinket, 
kiknek előfizetése ez év végével le já r, annak kellő időben va ló m eg- 
újítására, hogy a lapnak kellő mennyiségben való nyomatása és szét
küldésében fennakadás ne történjen.

S zó i r o b b a n to t t  piv/.í o l.v. A hunyadi kerület Cserna községé
ben m. hó 21-én nagy lakodalom volt. Falusi lakodalom pedig lövöldözés nél
kül mit sem ér, s itt is folyt a puff. iga tás remiben. Egy legény dinamittal 
töltötte meg a pisztolyát, s nem ismerve a dinamit természetét, kárát val
lotta. A dinamit a pisztolyt szétdobta, s a legény jobb kezét szétszaggatták 
a cső darabjai. De ez nem volt elég. Egy közel álló asszonyt úgy a fejbe 
ütött egy vasdarab, hogy bárom napra rá meghalt.

— .4 g.ycri.yú ino.si sv áb o k . Gyertya mos sváb község, de lakói 
azért magyar érzelemben messze előljárnak a többi svábokon. Az ott a l
kalmazott tanító indítványára ugyanis elhatározták a derék emberek, hogy 
gyermekeiket magyar városban, magyar iskolában taníttatják s e végből 
Szegeden hatvan tanuló számára házat építenek s gyermekeik a tanév ideje 
alatt néhány felügyelő vezetése mellett ott laknak és ott étkeznek. Ez el
járásukért méltán megilleti az elismerés a gyertyáinosi magyar érzelmű 
svábokat, valamint az indítványozó tanítót.

— 4 *  ík z ú Hokmúk. Az iszákosság számtalan ember sírját ásta már 
meg s számtalan család boldogságát tette semmivé. S az emberek még sem 
okulnak rajta. Ha öröm éri őket. borral fokozzák azt, valamint abba fojtják 
bánatukat, ami, mint a következő eset is bizonyltja, a legnagyobb botorság. 
Hattyú György 23 éves nős cserepeslegény nemrég 160 frtot örökölt s ezt 
egy bét előtt kapLi a kez-ilvz. Az addig tisztességes, józan életű ember 
egyszerre elkezdett korcsmába járni, hol nemesik éjjeleit dőzsölte át. hanem 
munkáját elhanyagolva, nappal is egyre ivott és mulatott. Hiába kérte, in
tette szegény felesége s hivatkozott kis gyermekük jövőjére, nem használt 
semmit, a nekivadult ember egy hét alatt, nyakára hágott az egész örök
ségnek. csupán 20 frtot sikerült abból feleségén.-k nagy nehezen megmen
teni A büntetés azonban ne in késett *oká. Az egy heti szakadatlan dorbé
zolás annyira megrongálta a férfi szervezetét, hogy k i t ö r t  r a j t a  az 
iszákosság elmezavara, mely eleinte felesége iránti határtalan gyengédség
ben nyilvánult, később azonban dühöugési rohamok léptek fel, a midőn ne
jét és gyermekét bántalmazni akarta, minélfogva mint önmagára és má
sokra veszedelmes elmebeteget rendőrorvosi utalásra a ltókus-kórház meg
figyelő osztályára szállítottak.

F a r k a s o k  g a r á z t lA i io d n a k  S/.ékelyföhlüu, Z ígonban, s éjjel 
a faluból elragadják a házi állatokat.

l lo \ * z u  a lv ó - ,  (lávából különös eset jelentenek. Az onnan mint
egy félórányira eső Kunewuld faluban Inger Ma ia nevű 22 éves leány már 
5 hét óta alszik, s ez idő alatt csak egyszer ébredt fel rövid időre. 30 napig 
semmi táplálékot sem evett, s csak most adnak neki tejet, az orrán át ve
zetett csövön keresztül. A száját oly erősen csukva tartja, hogy nem lehet 
felnyitni. A nevezett leánynál ez a különös állapot ezelőtt négy hónappal 
már jelentkezett, de akkor az alvás csak rövid ideig tartott. A mély alvó 
esete nagy feltűnést kelt mindenfelé.

—  N y lv c N te r  e s té jé n  a „Muraszombati dal- s zene-egylet* a „Ko
rona* vendéglő nagytermében nyilvános próbát tart. mely alkalommal az 
újonnan betanult daiubjait is elő fogja adni; —  erre az érdeklődő közönség 
mély tisztelettel meghivatik. Belépti díj személyenkint 1 frt. Az egylet mű
ködő s pártoló tagjai az alapszabályokban körülírt kedvezményekben fognak 
részesülni. A v á l a s z t  m a n y.

M é r e tn e k  m in d a z o n  háztulajdonosok, kiknek a kisded-ovoda 
czéljaiuak megfelelő s jelenleg bérbeadandó házuk van, arról az egylet e l
nökségénél T. Auguátieh Pougrátz urat értesítsék, hogy a kiküldött bizott
ság azt megtekinthesse s a legalkalmasabbat kibérelhesse. Az elnökség.

J  (*Jt J Z Öli Ö i! J V.
Felvéve a muraszombati gazdasági liókegyesületnek 1885. évi deczembcr bő 5-én tartott vá

lasztmányi üléséből.
Jelenlevők : Gróf Batthyány Zsigmond elnök, Kovács Károly titkár, Kladziva József, 

Horváth Pál, Pollák l’ongrácz, Minőse., Gáspár, Skrabáu Iván, Horváth Iván, Gáspár Fe- 
rencz, Takács K. István, liácz János, Vratarics Iván.

Linók az ülésre megjelent választmányi tagokat üdvözölvén, az ülést meguyitott-

I ■' ■' napirend tárgyalása előtt felemlíti, miszerint a vasmegyei gazd. egye- 
.! •; .ia. B --i .a G.iórgv ur a közgazdászat terén szerzett érdemei elismeréséül

Jíg mag.is.thn bolyról a F'rencz József-rend lovagkeresztj.-vel lett kit .ültetve s indítvá
nyozza, hogy az iiiuiep Itliez e kitüntetés alkalmából üdvözlő irat öltöztessék.

A ...i.isziin tnv Bertha György vasmegyei gazd. egyesületi igazgató ur által a fiók 
egyesület iránt tanú ütött jóakarat és támogatás tudat iban az indítványt lelkesedéssel és 
egyhangúlag magáévá teszi, ót a kitüntetés alkalmából jelen üléséből üdvözölni elhatá
rozza és az üdvözlő irat -.gerkesztésévcl a titkárt megbízza

2) Kínok a tárgysorozatban mai napra kitűzött kérdést: egy állatorvosnak Mura
szombatban megtelepítését tárgyalás alá bocsájtván.

A választói ány megnyugvással veszi tudomásul Muraszombat község képviselótestü-

vodbo, nemre mi rzil bidti, ka bi „fundamentno zrendelüvanye" zczejla tü
naprejdávao. — Jiuja zsela bi sze szpunila, esi bi z-etimi redmí nikelko 
( obn.vüliicí zti jsobüdo pioati térni tüváristvi, prouti toj dobro cómésoj nász- 
tavi. — Z-elm je, naj bi tak hasznovito grátalo ono, kak z-káksov dobrov 
volouv je s-csémo mi gori posztaviti, —  te <Ie natom szirmaskoin goriskon 
ttidi etlnouk poznauejsi mir, dobrabívoszt i blagoszlov.

,,Nej je szlobodno p’.észati!“
Nepresztrnste sze! nej poprek prepoveszti, nego tak sze more t >n raz- 

meti, kak tűk .• glászitelsztvo s/.mo vcseni razm-ti. stero sz<* tak glászi : 
„deteti je nos nej vu rönké valón.- Ele uoviu sziednyein racsuui med vszak- 
denésnyimi novinaj je szkor szkrita bí'.a edua inála noviua. steroj jc nacselo 
bilo popiszauo „nej je szlobodno plészati,* stero vö precstetivsi edne z»a- 
nieuitc ol.csiue Farkasdifalva naprehodécsi ono moudro zrendelüvanye szmo 
obcsülili, steroi szó propovidali ka oni dezsko i dikliue stere szó 16 lejt nej 
sztaro. v-k eres máj, gde goszlarje igrajo, vtáksimulatságaj neszmijo tao vzéti.

Postüvanya je vredna taksa obcsina, stera sze zn mladézni gorhranenyé 
i nyéuoga opouásanye tak szkerbi. — Dőli z-kerscsákom pred polodelczov 
sztojécsi taksi naprejhodécsimi, steri sze neszklejo szamo za tou, kak more 
serbe ali tele gór z-hrániti, nego szvojo pamet na tou tüdi vöraszpresztré, 
kakda more vu toj mladézni zdravo diiso szpouvati i szlem tejli dobrotiv- 
noszt zagvüsati.

Okoli poglédnemo vu ednoj obcsiui! nase öcsi doszta lagojine napamet 
vzemejo rávno tak vu csisztoucsi, kak na zdrávji, — tak v-obesinszkom 
rédi, kak v-pravdelednom sztráni, ali naso düsuovejszt edno ne pobije tak 
dőli kak oua neszkrbnoszt, stero nájdemo pri deczé gorhranenyej edno je 
nej vrejdno táksoga rovása, liki ono gresuo zamttdjenyé, stero vucsécs te 
düsnevejszti zapopadnemo.

Kolko polodelczov póznám, ki szvoje vszakdenésnye delo oprávi prvle, 
kak szvojo trüdno glávo na pocsiuek szprávi, obhodi szvoje jümlo, szvoje 
stalo, poglédne, jeli je nyegva marha szita, je li má naszlano. po etom pa 
na pocsivanye ide brez tóga, ka bi szi zmis/.lo. ka on má od raárhe, od 
kouyouv i vszega pohistva eden dragsi kincs : czvetécso deklino, stera szi 
na czeszti szteple i szvojo devojsztvo pobláti, — zaszpí brez tóga, ka bi 
nyerni na pamet prislo, ka má ednoga 10— 12 lejt sztároga szinka ki pol- 
noucsi hódi vu tiváristvi sztimi sztepajoucsimi poszliisa nyidvo lagoje, mlá- 
doga szrdcza frisko za popadjeni cseinérno zgovárjauye, naszledüje uyuva 
csiuejnya.

Edno nedelo hodmo kre cdne veske keresnie, gde edna cziganszka 
banda szvojimi lagojimi goszlami csizi, —  gde ti pianc/.i pszüjejo, boga 
preklinyajo, za isztiuo tam pri dveraj zaglédnemo edno csuporo 10— 12 lejt 
sztari pojbárov i diklin. Jeli je  mogoucsuo pri tákse decze tejle i düsne- 
veszti osznovlenoszti véksi greli dopriueszti, liki nyirn tou dopüsztiti? Za- 
gvüsuo nej !

Ka vu tóm túli ti sztarisje zainiidijo, doprueséjo tou ti veski uaprej- 
hodécsi, naj doprneszéjo tou vszi oui, v-steri cslovecsansztva naprejpotná- 
ganya szamo edna iszka gori.

Obcsinszka pravdalednoszt dá on jus obcsini. ka naj szabályrendelet 
osznovíjo, naj uaszledujejo Farkasdifalva naprejvidocso i modro példo, szpoz- 
nati má vszáka obcsina, ka te gingavnoszti prisesztna dobrotivnoszt, postenya 
obdrzsitelsztva, okouli kercsmeo obhodjeuyé je zagviisno szkvarjenyé, i naj 
dokoncsa, ka kam sztarise, kam gazde ki tou zainiidijo, z-dosztojnim tálom 
z-kastigov oblona.

I  gde veski naprejhodécsi na etak.se ne pázijo, tam szrmczi naj vze- 
mejo to delo vu rouke düsevni pasztérje, vucsitelje, vem je  uiscse nej tak 
mali, ka bi za dobrotivnoszti cslovecsansztva nikaj ne mogao doprneszti, i 
ki szamo szvojo duzsnoszr doperneszé, uaj ga szraui bode szvojov diisuo- 
vejsztjov pred cslovecsausztvom, ár szamo tou doperueszé, za stero sze nyerni 
plácsa, tak zaszpoznanye racsunajoucs je  nej szlobodno. K. K.

Domácsi i zvünszki glászi.
— Pou leg  szvejtkov é ti novin na pridoucsi tyo- 

den zse v-pétek bode vödáne.
— N a s i novin p ervo  leto z-31-ga deczembra dő li pretecsé i  

zacsne sze te d r iig i le to ; záto oproszimo one postene cstenyáre, ste- 
r im  naprejp lacsiilo  ete mészecz szlednyi dén d ő li pretecsé, na j on i vu  
dosztojnom vrem eni naprejp lacsiilo ponovijo , nej ka b i nov in  stam- 
panye i  vöposilanye zamüdnoszt tcrpelo.

—  Itú zn o v c rzH c n a  p is z iu la .  Vu H u n y a d okroglini lezsécsoj 
„Csorna* obcsini tekoucsega uieszecza 2-ga dnéva velko gosztüvanye bilou. 
Vesko gosztüvanye brezi sztrelauya persze nika ne valá, záto szó tüdi tam 
po rédi bougse povedano po nerédoj pufÍKali. Edén decsko z-dynamitom 
szvojo pisztolo nabijao, i ár je uattiro dytiamita nej poznao, tüdi neszreesno 
obbodo. l'istolo nyerni dynamit ráznok zlücsao i pravo rouko falatje czejvi 
nyerni ráznok vtrgnoli. A li tou nej zadoszta bilou. Edno blüzi sztojécso 
zsenszko en falat zseleza tak mocsno v-glavou priletelo, ka na trétji dén mrla.

— S v á b ! (uemezi) v - f i y c r t já in o s i .  Gyertyámon je nemska vész, 
ali záto szó oni, ki sze tan zderzsávajo, dobri vougri vu szrezi. Na vucsitela 
tanács szó dokoucsali, ka szvojo deczo vogerszki város dájo v-soulo, i záto 
v-Szegedini za 60 solárov hizso poszfcávijo, gde de sze tá decza v-solszkon 
czajti zderzsávala i gde do vküper na sztroski. Za tou delo szó z-vucsitelon 
vrét zpoznauoszti vrejdni.

— 1*ia u e s z l .  Piauoszt je  zse doszta cslovekov v-grob, i zse doszta 
v-neszrecso szpravilo. I záto szc döuok po tón példo ne zeiunjo. Csi veszéljo 
ali csi zsuloszt májo, tiszto z-ten pokázsejo, ka sze víui tá dájo. stero je pa 
náj véksa norija, kak sze z-etoga dela kázse. Hattyú Gyuri 23 lejt sztár 
cziglárszki detics je nej dávno 160 raniski kerbó, i té pejueze pred dvöina 
tyédna na rouke doubo. Té do éti mao posteni i trejzen cslovik je na ed- 
uouk zácsao v-kresmo lioditi, gde je nej szamo szvoje uocsí doprneszo, ali 
jo escse szvojo delo povrgo i vu duevi dui szigdár püo i veszelüo. Zouhszton 
sze nyerni molila zse na, zouhszton ga opoinínala ua szvojo uiálo dejte, nika 
je nej niiczalo, on je  czejlo herbio za dvá tyedna zaj ravo, i je zsena szamo 
zsmetuo mogla 20 raniski obrániti. A li kastiga je nej dugó vöosztála. Tou 
pianoszt je  zdrávje tóga csloveka tak pokvárila, ka je v-piánoszti obuoro. 
i je zacsétka prouti szvojoj zseni sze za dobroga kázo, ali szledkar j«? zsena 
i dejte bantüvati steo, tak. ka szó ga kak uouroga v-spitao poszlati uiogli.

V i i ls o v je  na Erdélyszkom v-Zágoni velki kvár delajo. V-uocsi 
zvpsznicz bizsué sztvári i zsivijno vkraj noszijo.

—  sze nam naznánye dá: V «  Kum wald vészi edna 22 lejt 
sztara dekla po iméui Inger Mária, stera zse pét tyeduouv szpí i sze vu 
tóm czajti szamo ednouk prbüdila na kratki ezajt. 30 duí jo nika nej jejla, 
i uyoj szamo zdaj dájo uilejko. stero uyoj po nonszi na czejvi preik pelajo. 
Lampe tak mocsno derzsí zaprejto, ka nemogoucse oprejti. Tou sze zse pri 
toj dekli zse pred 4 tyédnov kázalo, szamo ka je te kratki ezajt szpála szamo.



leiének a gazdasási egyesület október 31-én tartott közgyűléséből veit megkeresés foly- : 
tán hozott és ezúttal elnökileg előterjesztett azon határozatot, mely szerint e község egy I 
Muraszombatban megtelepülő okleveles állatorvos részére a felsőbb hatóságilag engedé- | 
lyezett husszemle után befolyó dijakból évenként 2 0 0  írt., s minden vágásra szánt és , 
megszemlélt nagyobb mai ha után lo krt, kisebb marba után 5 krt helyez kilátásba, ille
tőleg ily összeget biztosit; hogy azonban a pályázók részére közhírré teendő ajánlatok
nál magát minél inkább tájékozhassa, elhatározza, miszerint a nagyobb marhaállomány- j 
nyal rendelkező muraszombati, rakicsáni, tissinai, petánczi uradalmak felkéressenek, j 
hogy nyilatkozni szíveskedjenek az iránt, váljon ha Muraszombatban egy okleveles állat
orvos megtelepednék, mennyit volnának hajlandók annak részére évi fizetésként biztosí
tani ; megbízza a titkárt, hogy nevezett nrodalmak képviselőivel e jegyzőkönyvet közölje, | 
s az eredményről annak idején jelentést tegyen.

3) Titkár előterjeszti, miszerint köztudomású dolog, hogy a macskóczi urodalom- 
hoz tartozó összes ingatlanok eladattak, utal arra, hogy dohszó utján közhírré tétetett 
a járásban az uj tulajdonosok által, miszerint az urodalom erdeiben mindennap nagyban 
és kicsinyben tűzifa-eladás történik, s minden jel arra mutat, hogy a vevőnek czélja az 
összes erdőállományt kipusztitani; miután pedig az erdőtörvény 4. §-a tiltja az oly erdők 
elpusztítását, melyeknek talaja az egyéb természetű gazd. inúreié.re nem alkalmas, miután 
tény az, hogy a macskóczi uradalomhoz tartozó ingatlanok legnagyobb része sem mint 
szautúföld, sent mint rét, sem mint egyéb művelési ág nem gyilmölcsöztethctó : indítvá
nyozza, hogy a gazdasági egyesület a közgazdászat érdekében intézzen felterjesztést a 
közigazgatási bizottsághoz az iránt, hogy az erdőállomány teljes kipusztitása mondott 
törvénv alapján megakadályoztassék.

Tekintve, hogy a macskóczi urodalomhoz tartozó erdőségek kipusztitásának meg
akadályozására az indítványban felhozottakon kívül meg azért is szükséges, mert a kérdé
ses földterületek nagyobb részt magas pontjairól az esővíz Macskócz és Muraszombat 
községek között Muraszombatnak haladó Lendva és puczinc/i patakokra bír eséssel s az 
idónkint nagyobb esővíz tömeg az erdőségek, mint természetes akadályok eltávolításával 
kérdéses községek területét gyakori elöntéssel, káros partszaggatással fenyegetné, ennél
fogva az indítványt egyhangúlag elfogadja és a felterjesztés elkészítésével a titkárt 
megbízza.

4) Előterjesztetik az okmányolt számadás, mely szerint a kormány által Muraszom
bat és Tissina községek részére engedélyezett két drb tenyészbika ide szállítása körül 
magán utón előlegezett 26 frt lő kr. kiadás merült fel, s el»ök felkéri a választmányt, 
hogy ezen összeg ki által viselése iránt intézkedjék.

Miu'án a 26 frt lő r. viselésénél a gazd. egyesület a marhatenyésztés kérdése 
iránti érdeklődésének adja bizonyítékát, ennélfogva nem kívánja, hogy annak megtéríté
sével nevezett községek terheltessenek, liánéin elfogadja azt: a választmány saját terhére 
a pénztárból a titkár kezére utalványozza s ezt a tartozás kiegyenlítésével megbízza.

5) Előterjesztetik, miszerint a „Muraszombat és vidéke* czimü helybeli hetilap, 
mint az egyesületnek inár előbbi határozat szerint hivatalos közlönye az által, hogy az 
egyesület közleményeit kiadja, nemcsak annak érdekeit szolgálja, hanem egyúttal azt a 
nyomtatási költségektől is megkíméli, inditványoztatik. hogy az egyesület annak bizonyos 
évi segélyt szavazzon meg.

Az indítvány helyesléssel találkozván, kimondja a választmány, miszerint a „Mura
szombat és vidéke" mint az egyesület hivatalos közlönyét elóleges féléves részletekben a 
szerkesztő kezeihez fizetendő 15 frt évi segélyben része iti s ez összeget esctról-esetre, az 
első részletet azonban már most ezen végzéssel a pénztárból utalványozza.

5) Titkár bemutatja a faiskolák rendezése tárgyában az október 31-én tartott köz
gyűlésből Vasmegye alispá i hivatalához intézett feliratot

A választmány az anyaegyesüictet felkérni határozza az iránt, hogy ezen feliratot 
pártolúiag Vasmegye alispáni hivatala elé terjeszteni szíveskedjék, s megfelelő intézkedés
sel a titkárt megbízza.

6) Elnök indítványozza, hogy a járás marhaállományának minőségileg és mennyiségileg 
emelhetése, egy szóval a marhatenyésztés elősegítése czéljáb d — tekintettel az e tekin
tetben mostoha viszonyokra s azon körülményre, hogy a fiók-egyesület megerősödésével az 
anyaegyesületnek a biztosító társulat részéről nyújtott pénzbeli kedvezményei jelentékenyen 
emelkedtek — úgy az anyaegyesüleitól, mint különösen a földmivelés-, ipar- és kereske
delmi minisztériumtól a választmány segélyt kérjen.

Az inditv ány elfogadiatik s mind a földmivelés- és keresk. minisztérium-, mind az 
anyaegyesületbez felterjesztés, illetve külön kérelmet meneszteni elhatározza és szerkesz
tésével a titkárt megbízza.

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést feloszlatja, felkíván a hitelesítésre Vérén 
Ferencz és Bácz dános urakat. l\mf.

GRÓF BATTHYÁNY ZSIGMOND s. k., 
elnök.

KOVÁCS KÁROLY s. k., 
titkár.
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Kapható Muraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához," 
valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—32)

'  f e  k a y  a  _ c  ■ '» "  a í s © *

Karácsonyi- és újévi ajándékok!

Nemzeti színészet.
Nem hiába dicsérték és ajánlották oly melegen alsó-lendvai szomszé

daink! — I r s a y  Zsigmond színtársulata tagadbutlanul a vidék jobb erői
ből van összeállítva, s az igazgató az „Arany ember* deczember hó 17-én 
történt szinrebozatalával — annak összes szereplői, Tímár Mihály tói az 
utolsó csempészig — gyakorlottságra és hivatásra valló előadásukkal, álta- 
láben a közönség elismerését érdemelték ki. Ha figyelembe vesszük, misze
rint a színpadnak kicsisége s a berendezésben ebből származó viszásság mig 
egy részről akadályul szolgál a szereplőknek, addig más részről nagyban 
rontja a hatást, melyet azok játékának összhangja előidéz: bátran el lehet 
mondani, hogy Irsay Zsigmond társulatának tagjai akármelyik vidéki színház
nál becsülettel megállanák helyüket.

Nincs azonban fény árny nélkül, s midőn ez utóbbit felemlítjük, csak 
azért kell tennünk, mert valamely hibának elhagyásában első kellék annak 
beismerése.

A  szereplők jelmeze jelentékeny feltétele a darab jó eredményének, a 
mi Tímárunk elfeledte, hogy az ö két élete követeli, miszerint Noémi előtt 
mindig csak szegény hajúbiztos legyen, ellenben Komáromban mint asseszor, 
mint táblabiró, különösen miut Tímea férje —  egyszerű hajóbiztos jelmezé
ben meg nem jelenhetik.

Tímea lehet gyengéd — engedelmes a Brazovics családhoz anélkül, 
h°gy «  gyengédségét bárkivel szemben selypítésben nyilváníthatná. — Az 
ő lelkületűhez a magaviseletének ilyetén külső máza — merőben idegen.

Kadisa kapitánynak a szenvedély erősebb színezése — a szavaknak 
.ésbó gyors és érthetőbb hangoztatása minden esetre előnyére szolgált 

olna. °
Mindezek azonban oly fogyatkozások, minőket erős akarat és figyelem 

nehézség nélkül eloszlattok
Ha visszatekintünk az általában kedvező hangulatra, melyben a közön

ség az előadásról szétoszlott, mindenesetre jogosult azon kívánságunk, hogy 
vajha Muraszombat és vidékének közönsége e pártolásra érdemes társulatot 
teljes erejével támogatná. q__s

Szerkesztői üzenetek.
— Ht. S. A tárcza jönni fog. A kitűzött tárgyról bő vebben levélileg. 

—  C m. H . urnák Puczinez. Levelét vettük. Alkalom adtán. — K gy  v a la 
k in e k  Muraszombatban. A „B. I. K.“ czimre tett észrevételeit az illető he
lyen bemutattuk s hiszszíik nem eredménytelenül. — Hisz ismeri e tárgy
ban eljárási módozatunkat. — X . X . urnák. Ha színi bérletre igényt tart, 
még nem késett el vele. — IS. u rn á k  Felső-Lendván. Czikkét már egy 
hasontárgyu előzte meg. Más tárgyról szívesen látjuk sorait. — l*«MtamcM- 
i«*r urnák Pucziucz. Hogy vannak, kik túl mennek kívánalmaikkal, az áll, az 
ilyeneket csak a hivatal rendelte pontos kiszolgálással lehet begyőzni, ezikke- 
zéssel nagyon keveset érünk e l : miért levele csak maradjon ott, a hova ke
rült. — Ili. fi®. urnák Szt.-Györgyvölgyön. Czikke beválik —  csak jö j
jön a folytatás.

Alkalmas

karácsonyi- és újév
ajánlom t- ez vevőimnek a követ 

Arany és ezüst férII- és női órák 
50 krfól fölfelé. Arany keresztek, int*.* ;•'!! •<

1 kendo-tók 2 frt '.u kitől tolfcb-. Gy.-infoi 
szerelvények nők n- zér. Kzii-t in ii-ziik 

Bátorcodoin <gyuttal t  ve* üg 
chinn-ezfist c* nesz *>/.ök s kanaluk, un 
raktáramra é kér in. becses remit-! ’ -i :•>

a iándékokul
[k zó czikkeket iíz alábbi olcsó álakon :
ésóralAncsok. *iránytűi'.. % :• * gyűrűk 1 frt

. • irp-rc •/.«•!.. kézelő-, n-.- inbok és nyak-
t függök é- gyi.. ük. arany nyak-ékek és fel.
i. kanalak é- evöeszközők.
;ylm.-r Kihívni iuara- faliórák, varrógépek,

Ikésziilekckúol álló n így
lek pontos kivit -iáért ke-
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Karácsonyi- ás újévi ajándékok!
ü"” ”  Húszon hetedik évfolyam. 7** ^ “

K L Ő F I Z K T  15 S I F K L i l i  V \ S A ,

BUDAPESTI BAZAR
lSMí-ik ér: folyamára.

A „Budapesti Bazár* egy év lcfoly.á-a ólat: 2■ > iliu-zti-áe.zión -  képeken és áb
rákon ~ mutatja be minden idényre a legújabb divatot, a f̂ehérneműnk legszebb min
táit, a kézimunkák minden ágazatát értelmes magyarázatokkal kisérve. und n száma 
mellett felváltva hoz szabásrajzokkal nagy ivet kimzőrajzokkai, monogramokkal és papír
ból kivágott szabásmintákat.

A  „ udapesti Bazár" minden száma mellé egy művészileg rajzolt, színezett párisi 
divatkép van mellékelve.

A „Budapesti Bazár* gazdag szépirodalmi részével, díszes kiállításával és hasz
nos mellékleteivel páratlanul áll a divatlapok között.

A „Budapesti Bazár* szépirodalmi részét egy iv regénymelléklettel bővítettük meg, 
melyből Kövei csinos könyvtárt gyűjthetnek az előfizetők.

A jövő évi regénvmellékler, a kedvelt franczia iró, Daudet Alfons
„V E S T R IS  KISASSZONY--

czimü rendkívül érdekes regénye lesz.
A „Rózsaszinboritékot* annyira megkedvelt „Társalgó esarnok*-ot — kérdések

és válaszok közlésére -  továbbra is t. előfizetőinknek engedjük át.
A „Budapesti Bazár* előfizetője megrendelhet saját nevére monogrninmot fehér

neműinek jelzésére.
A „Budapest! Bazár* a megrendelések rovatában ismerteti a főváros legjelesebb 

és legjutányosabb üzleteit.
Csak is a „Budapesti Bazár* részelteti vidéki t. előfizetőit azon kedvezményben, 

hogy elfogad bármily tárgyra megrendeléseket.
E lo lix c é é s i f c H é ic le ís  :

A „Budapesti Razár*-ra a regény melléklettel együtt:
Egész évre (januártól—deczember v é g é ig )........................10 frt — kr.
Fél évre januártól—junius végeigj .................................5 „ — „
Negyed évre (januártól —márczius v é g é ig ).........................2 „ 50 „

Ke<lveziné;i)-árban rendelhetik meg t. előfizetőink:
A „Kileití-z milliomos ember* czimü regényt; 80 kr. — Bolti ára 1 frt 20 kr.
A „lleléii* cziinü regényt; 80 kr. - Bolti ára 1 frt 20 kr.
A „Méregkeveröuü szerelme* czimii regényt; 50 kr. — Bolti ára 80 kr.
Az előfizetési pénzek a „Budapesti Bazár* kiadóhivatalához küldendők (koro- 

nahcrczeg-iitcza 17. szám).
Mutatványszámot küldünk szívesen.

Egy szalon-zongora eladó,
m ajdnem  uj, legjobb szerkezet, és vaspántokkal van ellátva. M in d en  

bővebbet m egtudhatni e lapok nyomdájában.

Nyomatott Grünbaum Márk könyvnyomdájában Muraszombatban.
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