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Felekezeti iskola vagy állami iskola? i
A népoktatás mibenlétéről mindenkor időszerű kérdés beszélni, miután | 

ma már nem az képezi a népnél a megélhetés biztos alapját, hogy mennyit •• 
örökölt valaki az apja után, hanem hogyan nevelték és mit tanult gyermek- I 
korában. — Különösen pétiig időszerű arról mmt. az iskolaév kezdetén be
szélni, amidőn egy egész nemzedék életében nem csekély hányadot tevő ta
nulási év mikénti felhasználása napireudeu van.

Ha járásunk népoktatását szemügyre vesszük, ha fontolóra méltatjuk 
mindazon körülményeket, amelyek tanító- és tanítványra befolyásai lehetnek, 
azt tapasztaljuk, hogy az állami tanítók által kezelt iskolák szembetűnően 
felette állanak a felekezeti iskoláknak. -  Ks ez könnyen is megérthető : a 
felekezeti iskola tanítója sem az iskolaszék elnökétől, sem az iskolába járó 
gyermekek szülőjétől nem független oly mértékben, mint az állami tanító, 
es inig az elsővel viszonya azt hozza magával, hogy az iskola feletti felügye
letet egész terjedelmében is igen szívesen a lelkészre háriija ugyan elég 
helytelenül — s igy míg egyik sem csüng az iskolán azon ügybuzgalommal, j 
melyet ezen országos horderejű ügy valóban megérdemelne, addig a szülőtől j 
függő helyzete következtében nem mer a felekezeti tan lo azon erelylyel j 
fellépni, nem meri a fennálló Imvenyek megtartását azon határozottsággal , 
követelni, a melyet az állami tanítónál tapasztalunk.

Nem akarunk különösen egy felekezeti iskolái sem tanulmány avagy J 
bírálat tárgyává tenni, csak reá mutatunk a vi>/.as helyzetre, amely általá
ban fennforog s amely megbénítja a legjobb akaratú működést is.

A felekezeti tanító ugyanis legnagyobbrészt a tandíjakból es mint egy
úttal kántor a karc /.hol tartja lenn magát: e sajátságos helyzeténél fogva 
ha a szülőt az iskolák látogatásának kötelezetiseg-' tekinteteden fenállo tör- . 
vényekre figyelmezteti, ha annak a gyermek tanításának kérdésé iránt isme- | 
retes közömbösségét a törvényre támaszkodva meglüuu ak aija . a s/adö meg- 
boszulja magát a kántoron, vagy éppen nem, vagy ro szakai a Hal teljesiti a 
kötelezettségeket, amelyek öt a tanító mint kántorral szemben terhelik: ha j 
pedig a tanító meg annyira vakmerő lenne, hogy a hanyag szülőt feljeieu- j 
tené s a fenállo törvény értelmében a szülő megbüntetései a gveraiek hanyag | 
iskoláztatása miatt a szolgabiroságnál kieszközölne, akkor m g épen az; • 
nyeri, hogy a szülő kifogja gyermeket a felekezeti iskoláiul es az államiba 1 
adja s ekként a tanítónak évi jövedelmét kevesbíti.

Nyilvánvaló ebből a felekezeti tanító kényszer helyzete e> az a I uao !
körülmény, miért nagyobb mindenkora felekezeti iskolában a mu.a-z i i*k I 
száma mint az államiban.

Van még egy körülmény, amely jelentékeny hatással vau mind a fele- > 
kezeti, mind az állami iskola tanítójának működésére, csakhogy külömbozö ! 
irányban ; tudniillik a felekezeti iskolánál az iskolaszék es az állami iskoláuál 
gondnokság intézménye.

A felekezeti iskolánál például — amint tapasztalás bárkit megtaníthat 
aki e kérdés iránt érdeklődik — a lelkész mint az iskolaszék elnöke úgy 
válogatja maga melle a tagokat hogy azokkal neki is meg a tanítónak is 
minél kevesebb haja legyen, addig az állami iskolánál a gondnokság tagjai

Je li fárna ali orszácska soula?
Yu kom sztojí vcseuyé, je vu vszákoui vrejmeni dosztojuo pij- 

tanye szi zguesávati. gda denésnyi déli zse pred lüsztvom nejma ono 
na zsivlejnye gledoucs gvIbsen fundamentum, Isii koliko j«* őrokflvao 
i-den éli drügi po szvojem öcsi, ne go kak szó pa vcsili, i ka sze je 
návcso vu detinsztvi ? Nőimre je potrejbno vezdnj pri sídszkoga leta 
zacsétki szi zguesávati, gda vu cduoga czejloga uemzeta zsitki nej 
ziiali racsuu csiuécsi vcsili sze, tóga nüczanye je vszakdenésnye.

Csi vu misein járási liidsziva vcsenya m.pn j idejuye pred oesij 
posztávimo, esi preszámnivaiikj vsze ona pripeija. stera kain na vu- 
csitela. kain na vuesenika szlílzsijo, tuti szküszmio. ka orszácske sóié 
za volo szvoji vuesenikov doszta vise sztojijo od ;i fárui sóul.

Tou sze leliko da razm eti, te fárui vuesitel \iszí od iskolaszéka 
' Inöka. viszi od tleeze sztarisov nej vu táksem mertüki. kak vu őr

zőé- knj soiiii bodoucsi vuesitel; —  i esese tóga pr\ iga bivoszt tou 
1 riueszé szebom, ka na soulo ezejlo szkerbnoszt vu vs/.em tali i pre- 
\ ecs rád na dibseynoga pasztára odri né —  zadosztu nepripravno —  
i tak eden ne sztuji vu souli z-onov vrejlosztjov, stero je  eto or- 

zacskó veliko delo vrejduo, teesasz od sztarisov viszéesega sorsa volo 
t ; fárui vuesitel ne víipa z-táksov vrejlosztjov gór sztoupiti, nevüpa 
vezdásnyi törvényov zderzsávanye z-onov gvüsuosztjov zseleti, z-stero 
u jj tóm orszacskoui vucsiteli previdimo.

Nesesemo ed no farno soulo ni za vcsenyé ali szi na szodjenyé 
djáti, szamo tá pokázsemo na oupacsui sztau, steri poprek prebiva i 
stero nazáj zaderzsí to nájbogso delavnoszt tüdi.

Te fárui vuesitel sze z-véksega tála od solszke deczé plácse, i 
kak kántor (szjjejvács) zbéricze gór derzsí; vu táksem szvojem pre- 
biváliscsi esi tóga sztarisa na sóul poglédanye pouleg vezdasuyi tö r- 
venyov opomené, —  esi onoga deteta vcsenya pitanya na törvény sze 
uaszlouivsi potrejti scsé, te sztáris lagojino napúivi nad vncsitelom, 
ali nej, ali z-lagojov volov doprnása szvoje duzsnoszt, stere uyega 
prouti vucsiteli i kántori tezsijo ; esi pa te vuesitel bi tak batriven 
mogao grátati ka bi tóga manyénoga sztarisa í piuleg vezdásnyi tőr- 
vényov tóga sztarisa za deteta solszke manyouszti volo kastigati dati 
stéo pri szolgabiroviji, teda bi sztem tou zadoubo, ka bi te sztaris 
to dejte z-te fámé soule vö vzéo i vu orszaesko dao, i tak vucsitela 
plácso z-tem poménsávao.

TARCZA.
Nótárus és Mihály gazda beszélgetése a pálinka

főzésről.
Nótám *: No gazda, amint látom beütött szépen a szilva-termes. lesz 

aszalni egész télre való, s azou kívül lehet néhány liter pálinkát is kiégetni 
melegítőitek a hideg téli hónapokra!

Mihály : He ám nótárius uram. hanem azzal együtt ugyan csak beütött 
ám az adó is a pálinkafőzés után, hiszen az uj törvény szerint olyan maga
san meg vagyunk róva adóval, hogy azou, amit befizetünk, akár készpénzen 
is megvehetjük a pálinkát, nem kell vele magunknak vesződnünk.

Nőt. Ugyan ngy-e ?
Mih. Biz úgy ám! A hegyaljai zsidó beszélte, hogy minden hektoliter 

szilváért az égetés megkezdése előtt kell fizetni 1 frt 5 krt, azután inindeu 
liter pálinkáért - I  krt, igy Isten úgyse mielőtt megkóstolhatnám a saját 
termésemet, többe van magamnak, mint amit az egész megér. Az ördögnek 
is van kedve ilyen körülmények között a főzéshez látni, ott rothadjon el a 
fája alatt, hogy sem bizonyos veszteségre összeszedesse m.

Nőt. Háí. bizony édes barátom, maga megint vagy olyan emberrel ke
rült össze, aki ehhez a dologhoz nem ért, és az magát minden roszakarat 
nélkül el bolondította, vagy ami még rosszabb — mert magam is hallottam 
valamit felőle — olyan ember terjeszti ezt a bolond állítást a nép között, 
aki jó  olcsón akar szilvát összeszedni.

.Szomorú dolog, néni magától hallom ezt először; az egész hegységben 
tele vaunak az emberek azzal, hogy nem érdemes a nagy adó miatt pálinkát 
égetni, mert többe kerül mint amit ér, pedig nem úgy vau ám az !

Mih. Nem-e? hiszen azt mondják, hogy a tiuáiiczok is úgy magyaráz
ták volna meg a hegyaljai boltos zsidónak, pedig hát azoknak csak tudniok 
kell a mesterségüket.

Nőt. Megmagyarázták azt elhiszem, csak hogy nem olyan bolondul: a 
ki hallotta tőlük a dolgot, nem értette meg jól, mórt a dolog úgy á l l : Aki

TARCZA.
Nótáriusa í Mihály gazdov zguesávanye od pa- 

linko-zsganyá,
Nótárius: No gazda, kak vidim, lipou szte pripouvali szlive, lohko te 

ezejlo zimo szüsili. i zviina tóga esese nisteri liter palinké tiidi nazsgete, k a  
te v-ti zimszki meszeczaj mell na piti?

Mihály: Isztina. goszpou nótárius, ka szmo doubili poréduo szliv, ali 
zsnyimi v-réd je prisla ta velika pláesa, ka od zsgauyá moremo plácsati ; 
vejm pouleg tá uouvu právda szmo tak visziko naklajeui z-dácsov, ka z-ouim 
ka od zsganyé plácsamo, bi szi leliko küpili paliuko i nobi sze nam terhelő 
mantrati.

Nőt. Je li pa tak ?
Mih. Zaiszlino tak. Od Hegy alja zsidov je prepovidávao, ka za vszáki 

hektoliter szliv prvlo kak zacsnemo zsgati, moremo 1 rainski 5 krov plá
csati, potom od vszákoga liter paliuko, stero szi uazsgé: 24 krov, tak za- 
isztiuo prvle kak bi kostao te moj pouv, moué vecs kosta kak je vrejdua. 
Za vrága volo má volou vszáksem rédi zsgati, bole uaj zaguijli pred drej- 
roui, ka bi je  na zgübeo vküp dao brafci.

Nőt. Drági moj priálel. oui [iáli z-táksim cslovekom prisli vküp ki k- 
tom deli ue raziui, i taksi brez vsze lagojino za uouroga uapravo. ah ka je  
esese hiijse —  ár szem jász tüdi nika csüo, táksi tou guesij med lüsztvom, 
ki fái scsé szlive vkiip szpoküpiti.

Zsalosztuo delo, nej szem odnyi csiio tou oprvim, v-czejlom vrehi szó 
liidjé pulii sztem, ka je nej vrejduo páliuko zsgati, gda je tak prevecs po- 
dignyeuo placsülo od zsgáuyá, ar vecs kosta kak je vrej lua, — pa je  tou 
nej ta k !

Mih. Nej je  tak? Vejm tou právijo, ka szó ti Kiiauczi tüdi toliuacsili 
tömi zsidovi pri llegyalji, oni pa zaisztiuo morejo razmeti szvojo mestrio.

Nőt. liaztolmacsili szó tou, verjem, ali uej tak nouro; ki je csüo odnyi, 
ou je  tou delo nej dobro raziuo. Ár tou delo etak sztoji: na példo ki scsé



ha nem is szakemberekből, de legalább az értelmesebbekből vaunak össze
állítva. akik a hivatása magaslatán álló tanítónak inkább képesek és keszek 
segélyére szolgálni s a netán kötelességének megfelelni nem tudót inkább 
bírnak lelki erővel, esetleg törvényadta joguk hatalmával is arra szorítani.

Egy felekezeti tanítónak sokat elnéz a leikés z azért, mert szereti benne 
a jó  harangozót, mert tisztán tartja a templomot, egy szóval mert jó kántor.

Azután meg, meg kell engednie mindenkinek azon ma már minden mű
velt nemzetnél teljesen érvényre emelt elvet, hogy a népoktatás kérdése nem 
felekezeti kérdés, az az államnak kérdése: arra felügyelni a felekezetek ré
széről tisztesség, az állam részéről jog és kötelesség.

Az állam megadja a jogot elég széles körben a felekezeteknek. hogy 
befolyjanak a gyermekek iskolai nevelésébe azzai. hogy a hit- és erkölcstant 
mindenik felekezetnek a saját lelkésze által külön engedi taníttatni, ameny- 
nyiben tehát bármelyik felekezet vallási avagy erkölcsi szempontból károsnak 
találja az állami tanítónak működését, figyeltessen lelkészei által a gyerme
kek vallási fejlesztésére, ellensúlyozzák ezek a szerintük káros tanok meg
gyökereztetését iskolában és az életben egyaránt, mert amint hangsúlyozzuk 
hogy minden művelt nemzetnél teljesen érvényre emelkedett annak tudata, 
hogy a népoktatás kérdése nem felekezeti, hanem állami k érd és: épen úgy 
hirdetjük azon meggyőződésünket, hogy valláserkölcsi nevelés nélkül a népre 
nézve nem áldás a népiskola, hanem átok

Az állami iskola működése tehát üdvösebb eredményt hozóbb általában 
mint a felekezeti iskola, amazok rendszerint jobban megállják a törvény ál
tal előirt helyeiket ezeknél, méltán megvárjuk tehát a népiskolai hatóságok
tól, hogy amazoknak hátramaradását a törvény szigorú alkalmazásával lehe
tőleg megszüntetni iparkodjanak. EGY TAN ÜGY BARÁT.

Batthyánil, 1888. szerit. 11.
Tekintetes Szerkesztő ur!

Egy hitfelékezeti sérelem elkövetéséről kívánom értesíteni tok. szerkesztő 
urat-, s általa .Muraszombat és vidéke* t. olvasó közöuségét illusztrálásara 
annak, hogy bizonyos körökben hiresztelt hazai alkotmányosságunk jelen fényes 
aerájában, mennyire respektálják a törvényesen bevett keresztény vallás fele
kezeti viszonyosságról fennálló országos törvényeinket!

Az eset a következő: ugyanis e f. hó 7-én állítólag a csendlaki nagyon 
tisztelendő plébános ur által küldve két egyén jelent meg előttem tanúként, 
tudomásomra adván azt, hogy ugyancsak e f. hó 6-án Kőliidán a rededei 
kórházból hazaszállított súlyos nyavalyában sinlődő ev. hívemnek Hodoscsek 
Ivánuéuak fenn irt plébános ur tiszt, káplánja, ágyánál a gyóuási illetőleg 
az urvacsorai szentséget kiszolgáltatta.

Nevezett — vidékünkön szívélyességéről és barátkozásáról nagyon is 
ismeretes ni. plébános urat. kinek egyébként ebbeli tnissiói buzgósága eddig 
is már több ily esetről tett tanúbizonyságot, szeretném interpellálni, illetőleg 
azt a kérdést intézni hozzá, mely jognál fogva követtette el tiszt, ifjú segéd
jével ezen illetéktelen egyházi funktiót hívein irányában ? és ki adta neki 
erre nézve a felhatalmazást? Váljon ad majoréul Dei glóriám e szegény 
beteges nőnek, ki talán nehéz nyavalyától gyötörtetve kellő eszméletén sem 
volt, ezen lelkészi ténykedés folytán a róiu. katli. vallásrai áttérését kiváuta-e 
eszközölni ? Avagy eltekintve ettől, csupán a nőnek vagy mások kertére mintegy 
helyettem vallás vigasztalójául jelent meg ö tisztelendősége annak betegágyánál, 
feladandó neki az Ur végvacsoráját? Mindezeket szeretném tudni: annyival 
is inkább, miután országos törvényeink szerint, névszerint 1868. 53. t. ez. 
3 — 6. §. értelmében az illető áttérni kívánó egyén két tanú jelenlétében 
s z e m é l y e s e n  tartozik áttérési szándékát saját lelkészének kinyilatkoztatni; 
a tanuk megjelenése az illető áttérni szándékozó egyén távollétében jogosult
ságot az áttérésre senkinek semmi szín alatt sem adhat.

Az előbbi eljárás törvényben nem gyökerezvén, méltán törvénysértésnek 
kell tekintenem, s annak kell, bogy tekintse mindenki, aki a viszouyosság 
elvét s az országos törvényeket kellőleg tiszteli. Ily jog és törvényszegés 
bűnébe esik az, aki a fe lekezetesség viszonyait tárgyaló törvényes szabályokat 
meg nem tartva, öukéuyes utón a vallás üldözés korszakában dívott elvnek 
„compelle iutrare* hódol!

A codexbeu ezen törvényszegésre —  specialiter — akarva vagy nem 
akarva büntetési paragrafus nem hozatott, — én legalább ilyet nem találok 
benne; mind a mellett biztosított jogosságunk szempontjából e sérelmet orvo- 
soltatás végett egyházi hatóságunk utján a nm. m. kir. vallás- és közoktatási 
minisztérium elé terjesztettjein.

A mi illeti azon feltevést, de a mi egészen nem igazolható, miszerint 
a betegnek vagy környezetének unszoló kérelmére teljesittetett ezen illetéktelen 
hivataloskodás, ez esetben ez senki nek szabadságot nem ad ily egyházi funktió 
véghez vitelére az illető beteg saját lelkészének felhatalmazása nélkül. Senki 
sarlóját ne bocsássa mások gubnája aratásába. Tisztelnünk kell ugyanis a 
törvényes jogegyenlőség alapján egymáshozi viszonyainkat, melyeket számunkra 
hongyüléseink törvényei biztosítanak, egyformán érvényesek ezek minden 
kér. vallás-felekezetre nézve; kiUöuben jogbitorlők, és törvényszegők lennénk, 
s mint ilyenek szükséges, hogy megrovassunk! —  Alkotmányos kulturális 
országban lakunk, a régiek elinaltak, fölényt igenis gyakorolhat és gyakorol

teszem fel szilvából, meggyből, törkölyből, seprűből vagy bármiféle anyagból 
pálinkát akar égetni, az. ha eladásra akar égetni, akkor adófizetés mellett, 
ha pedig saját használatára akar égetni, akkor minden adó nélkül, ingyen 
égethet.

Mihály: Holló az áldóját akkor sebaj! én sem akarom a szegény kis ter
mésemmel kereskedni, hát akkor én is adó nélkül égethetek!

Nótarus: Az ám barátom, szólt arról .szent Dávid, de el is hegedülte! 
A törvény szerint, aki adómentesen akar pálinkát égetni, tartozik azt a köz
ségtől kivett bizonyitványuyal együtt, — melyben bizonyittatik, hogy csak
ugyan van saját szilva avagy szőlő vaoy bármiféle gyümölcs termése, min
den esztendőben augusztus hó 1-ig a finánc/.okuál bejelenteni, ezek u jelen
tést felterjesztik a pénzügyigazgutósághoz és ez fogja majd meghatározni, 
hogy melyik gazda, mennyit van jogosítva égetni. — Ám pedig egyik gaz
dának seui volt arra gondja, hogy ilyen bejelentést tett volua. Az egész já
rásban csupán a tőtkereizturi papnak volt annyi esze. hogy a törvény ezen 
kedvezményét kellő időben igénybe vette, a többiek akik elmulasztották, most 
ugyancsak nem okozhatnak senkit.

M ihály: Hjha de hát nem tudtuk!
Nőtárns : Az ördögbe nem tudták ! ez a törvény már nem uj. előbbi 

években is mindig igy volt, mégis elmulasztották minden évben, alig akadt 
egy-két ember aki jelentését kellő időben megtette. Igaz ugyan, hogy álta
lában a jegyzőknek lehetne arra gondjuk, hogy minduu esztendőben eire a 
népet jó eleve figyelmeztessék, d- hát La nem történt meg. most már nem 
tehetünk róla. Üsse h-iyre a mulasztását Mihály gazda azzal, hogy a jövő 
évben jelentse be kellő időbeu vagyis aug. 1-je előtt, hogy adó nélkül kíván 
égetni s akkor nem jár úgy, mint aki zápor eső után szaladgál köpönyegért.

(Vége köv.)

lsztin szko  je  z-toga fárnoga vucsitela sztális, i ka je  vszigdár 
vecs v-ii férni soláj zainüdjenyá dnévov kak vu ti orszacski.

Je s z te  escse edno pripetje, stero  znám euito moucs má kain na 
fárnoga. kain na orszacskoga vucsitela delavnoszt, szamo ka v-nácsi- 
sem szpadáji, tou je  to u : prí fárnoj souli te  iskolaszéka, pri or- 
szac.skoj souli pa solszkoga gondnoksága delavnoszt

P ri fárnoj souli na példo kak to szküsanye ednoga vszákogp. 
lehko navesí, ki sze za tou pitanye szkerbí, —  te döliovni pasztér 
kak solszkoga sztoucza predszedník tani preberé k-szebi te öve ko- 
trig e ka z-oniini, kam szamom!, kam vucsitela menye dela bede, —  
ovacsi pri orszacckoj souli gondnoksága persone esi szó nej vucseni, 
döntik z-ti razm ejsi szó pobráne, steri je  duzsnoszt. ti tam bodocsim 
vucsitelom  na pomencs b iti, i po táksem  ki szvojo duzsnoszt nevej 
ali neinore popolnoma szpunyávafi, z-czejlov mocsjov i kak nyim je 
törvény dao moucs z-onov nyé vési ti i na duzsnoszt p ritiszkávati.

Pri ednom fúrnom vucsifeli doszta lehko popüsztí te dfisevni 
pasztér, ár Bibi nyega, ka Csiszto derzsí to ezérkev, z-ednov recsjov 

i dober kántor je .
Potom morento d* pflsztiti odnomi vszákomi denésnyi dón vucse- 

nejsi nenizetaj gór vzéii on lázum , ka je  lüdsztva vcsenyá pitanye 
n e j f  .n io  p itan ye, tou je orszacsko pitanye, na tou szkerb nosziti z- 
fárne sztrán i je  postinyé, z orszacska sz tiá n i je  pa ju s  i duzsnoszt.

Ország dá v-sürkom túli farain moucs, ka naj deczé vcsenyej 
p riliá ja jo  z-tem , ka vere vadliivanye eden vszáki düliovni p asztér 
szvoje vöre deczo leliko vcsí, na kolko pú za kvárno nájde bár stere  
sté vere dfisevni pasztér orszacski vucsenikov vcsenyé i naprejdáva- 
nye, naj pázijo dfisevni pasztérje  kak sze decza verevadlűványe v csíj, ár 
zse p n  vszakom esed nőm nem zeti sze za isztino poszvedocsilo tou 
znánye, ka Ifldsztva vcsenyá pitanye je  nej fáraó, —  nego orszacsko 
p ita n y e ; rávno tak oznanimo szvoje  nakanejnye, ka vöre brez vcsenyá 
je  Ifldsztvo nej na áldov.

O rszacske soule delavnoszt tak b lagoszlovlenejse nap rej idejnye 
prinása poprek kak ta fúrna soula, pri oni sze poprek bolc zdrzsáva 
rédi törvény, tak zagvfisno c-ákam o od solszke oblászti ka ovi za- 
osztányenoszt. potileg törvényi! mouc.si kak je  mögöttese naj sze po- 
pasC'i prepraviti. ED E N  V U C SEN Y A  P U IÁ T E L .

Y-Battliyiimli, 1888. szopt. 11.
Postiivani i plemeniti Goszpnud!

(ívüsno nemirovi io prig O lljo ju jF  V11 VIidlf‘vány i scsé 111 Nyim i ti in pos-
ten i in csteiiynírom ele novine Ilit vejda nye dat i za tóga zreika volo. iiaj öcsi-
veszno bode: káksim tálom fize zaszloupio ti ed ni vu szvel;lom hípi vezdás-
nyega ínisegii szloboditóga vladársztva te íírszácske právde k-tiin lüdém ed-
noga ilrligoga vadliiviiíny a szí isajoucse!

JStoga mejszecza 7-niog; i dnéva 3s’.ta i1 vá csloireka — kak szta pravila
na po;-'zlanye visziko póstüva noga Go-e/.pniii tnssinsízkoga 1Plébánusa k-meni
prisla kak sz'vedoka meni na znánye davat , k") J ” tóga imíjszec/.a 6-ii dnéva
Gedérovczi — z-Ragonszkoga spitála domo pelaua vu teskom betégi bodocsa 
moja gmajnaricza Hodoscsek Ivana zsena od kapláua tóga ober imcnüvanoga 
G. Plebánusa szpovejdana bíla.

Rád bi pitao zevszim postenyom tóga visziko postfivanoga oberimenü- 
vanoga G. düsevuega pasztéru, koga vszáki vu nasoj krajini za priaznévoga 
i vszega prestimanyu vrejduoga Goszpouda szp07.ua — i koga gorécsa vrej- 
loszt pri veri zsé do f ii mao vecs táksi péld szvedocsíla — za koj volo je 
dao doprineszti to düsevuo szlüzsbo od szvojega pouiocsuíka toj mojoj fár- 
uiczi na betézsnoj posztéii ? i sto je  nyim etakso obiászt prejk viipao ?

Je li szó oni ztim delom to st«*li, ka bi oua tá zsenszka, stera je mö
göttese od ti veliki mouk betega naucs pri zdravoj pámeti nej bíla — po- 
szili prejk sxtOupiti inejla na r. kath. vadlüvanye? za koj etakse prisziljá- 
vanye po uedopüscsenoj pouti ?

Ali je li na prosnyo te zsenszke ali i ti szvoji vcsinenO bilon etakse 
dugoványe. — tak erkoucs meszto nténe kako vere troii'troditel je  ponüdo 
nyoj szvéti sakrameutom krisztusove vecsérje ?

Na vsza etn pitauya rád bi cstio ocsiveszen odgovor i tou téni bole, 
geto Hasé orszácske právde náime 1868. 53. t. ez. 3 6. §. to nasztávlajo; 
kaj tiszti, ki prijk sztoupiti scsé k-ednomi drügomi vadlüványi, duzseu je  z- 

j szvnjoj l a s z t i  v u o v  p e r s o u u o v  z-dvöma s/.vedokoma pri szvojemi lasz- 
! t ivmohii dühovníki sze zglásziti, i etakso sztálno volo nyerni nazvejsztiti

OnO prvejso delo. stero niksega tuiidameiitoma néma, je sztanovito pre- 
lámlanye právde grátalo i nyé za etakse biti drzsí vszáki pobozsen cslovik,

szliv, z-visnye. z-terpiu, z-drozsji ali z-koj sté palinko zsgati. esi na odajo 
scsé zsgali, ted.i poub-g plácsanya, — esi pa na szvojo domáuyo potrejbesino 
scsé zsgati, lak brezi vszega plucsüla k-senki lehko z.sgé.

Mih. Holló. br<*z vszega placsüla, te je  uiksa falinga, jász tüdi nescsem 
szvojim malim pouvom terzsili, Luk jász tüdi leliko brez placsüla zsgém.

Nőt. Zaihztino tak priatel, je  odgovoro szvéti Dávid! Pouleg törvénya 
ki scsé brez plácsanya palinko zsgati, on je  duzsen od vészi szvedocsausztvo 
vö vzéti, v-sterom sze more szvedocsiii. ka zaisztiue szó nyegove lasztivue 
szlive ali terpine ali káksté szád — z-tein je  duzseu vsz.áko leto do augusz
tusa 1. dnéva sze pri fiuanczaj uotri zglásziti, oni tou uotri zglasenyé gór 
poslejo pénzügyigazgató ógi i tam sze oszoudi, ka steri g:-zda kolko lehko 
k-senki zazsgé.

Ali eden gazda je  nej mén na tou szkerb, ka bi t.ikse glasenyé vcsiuo!
V-czejlom járási szó sz.aino krizseszki g. dühovnik meíi tolko pámeti, 

ka szó törvénya eto dobrotivuoszt vu rouke vzéii, ovi ki szó tou zamüdili, 
vezdaj in majo ni koga grajati.

Mih. Ja , ab tou szmo nej zuali!
Nőt. Za vrágá, ka bi nej zu ali! té lörvéuy je zse uoj uouvi, pervejsi 

letaj je  tüdi vszigdár tak bi bilou, pa *zo dönok vsz.áko leto zamüdili, ko- 
liiaj szó ji  2 ali 3 uajslo, ki szó vu potrejbnoiu vrejraeni sze zglászili. — 
Isztina, ka poprek notáiiusje bi leliko na Ion pas/.ko noszili, ka bi vsz.áko 
leto lfidsztvo na tou naprej opomeiioli, ali esi sze je tou nej zgoudilo, zdaj 
zse szi neinore pomoc-Ji. Tou zaműdj> nosz.t, Mihály gazda, popravte s/.teiu 
ka na prisesztuo leto tou vu pripravuoiu v te j menőm uotri zglászite, ali szi 
pléd augusztusom, ka brez placsüla seséte zsgati, teda ue obhodite tak kak 
on. ki gda je  léscsava ali szi velki dezsdzs minő, teda dercsa za köpenkom,

(Keuecz pride.)



is vagyonban gazdagságban fényben és földi kápráztató dicsőségben egyik 
felekezet a másikon, de jogokban és a törvények elölt egyenlőit vagyunk.

Lzeu eszmétől vezéreltetve liazaüui kötelességünket csak úgy teljesítjük, 
ha a törvény írott, betii.t nem nézzük „fabula rasá-nak, hanem minden esetben 
ezek előtt tisztelettel meghajolunk.'

h-;-me társítás kapcsán legyen szabad végül azt kérdenem: váljon 
melyik jobb honpolgár, az-e, a ki szt. István király nevének ünnepet fii, de 
a törvényt kijátsza ; vagy pedig az. a ki egyébként az első nagy királyunk 
i miékét megbecsülve, nevének napján zsolozsmákat nem énekel az Ur házában, 
de a törvényeket törhet len h ű s é g g e l  megőrzi és m egtartja? Erre a válasz 
igen könnyű ! Sapienti sál ! GZ1P0TT REZSŐ, ev. lelkész.

Helyi és vidéki hirek.
— A g a z d a s á g i e g y e s ü le t  tagjai közül minden évben 

többen es többen kiváltnak csőnftiszttel trágyázni, miután több helyen 
tapasztalták annak a termésre vonatkozó jótékony hatását. A mura
szombati gazdasági egyesület ez idén is szívesen segítségére lesz a 
tagoknak, hogy azt tömegesen hozatva kedvezményes áron megkaphassák, 
felhívom tehát mindazokat idillinek csontlisztre szükségtik lévén, ilyet 
hozatni akarnak, hogy e czélbol az egyesület pénztárunkénál Árvái 
(Asrher) Bernét urnái legkésőbb szeptember 25 ig jelentkezzenek A 
jelentkezés alkalmával minden métermázsa után 1 frt előleg lefizetendő.

K o v á c s  K á r o l y ,  egyleti titkár.
— A li  id e g i t  m i  k ö r je g y z ő  lépéseket, tett a szolga biróságu il, hogy 

a községi törvény ertelméhen a szövetkezett községek a körjegyzői fizetést 
400 frtról 60<> írtra emeljék fel, ennek folytán a szolgabiróság tárgyalásra 
hívta meg érdekelt községeket, uzonbau azok egytől-egyig megtagadták a 
fizetés felemelését. Amennyiben a körjegyzők a törvény ezen kedvezményét 
igénybe venni akarják, úgy szükséges \olna, hogy együttesen forduljanak a 
felsőbb hatósághoz, mert egyéuenkinti kérelem elhangzik nyom nélkül, ha 
még oly indokolt is : ilyenkor látszik ki, hogy milyen jó  volna, ha a körjegy
zők egyéb collegáik példájára maguk között jegyzői egyletet ah.kit mának !

— -4 a i s k o l a é v  k e z d e t é n  megint megújítjuk azon évről-évre is
mételt indítványunkat, hogy a katholikus felekezeti iskolák 111 taníttassanak 
be a gyermekek magyar egyházi énekekre, s a szent misék alatt énekeljenek 
magyarul. Amint ez ltatarecz György káplán idejében megtörténhetett, miért 
nem volna ez most is keresztülvihető? Az hogy ezen újítás némely a múlt 
századból hátra maradt embernek nem tetszenék, ne le g y n  ok a haloga
tásra! Már engedjen meg nekem akárki, csak jobban felemeli az a gyermek 
eszét és szivét, ha éneke], n int ha gépsz< rftli g imádságot morzsol.

— A |kcláiic/.i s a v a i i j i i v i x  a pécsi ipar- és terméuy kiállítás a l
kalmával arany éremmel lett kitüntetve. Eg)gyel több okunk van ismét 
arra, hogy járásunknak ezen kitűnő terményét pártfogoljuk és tőlünk telhe- 
tóleg terjesszük.

Tii/.véw z. Horváth Péter tótlaki küzségbirő háza minden gazdasági 
épületével együtt folyó hó 13-án virradóra porra égéit. Horváth mint köz- 
ségbiró ismeretes erélyességéról és igy valósziuii, hogy valami gazember bo- 
s/.ujának lön áldozata; a szerencsétlenség annál nagyobb, mert biztosítva 
semmi sem volt.

— F u r f a n g o s  csalás miatt lett egyik Vizlendva vidéki korcsmáros 
feljelentve. A feljelentés szerint ugyanis Stájerlionbau csináltatott erős vas
tag donga fákból 12 drb boros bordót, s azokat Regedében nieghitelesifctette. 
Haza jővén, a bordókat ismét szét szedette, .1 dongák belsejét legyalultatváu, 
ekként mindegyiknek űrtartalmát több literrel uagyobbitotta, s azután ismét 
összeállittatta. A szolgabiróság 12— 13-áu teljesítette a belyszinéu a vizsgá
latot és mérések biztos eszközöltetése végett a hordókat Szombathelyre szal- 
littatta .— Ott fogják végleg megállapítani való-e a vád, 'ag y  csak ráfogás?

— Ai. I s t e n  ő r i z t e  !  Szecskó István márkusházai lakós szeptember 
0-én estve gahnát vitt Muraszombatba Kiiliár Ferenczh«z, s inig a pár zsá
kot a kocsiról a házba vitte, meggondolatlanul lovait az utczan minden fel
ügyelet nélkül hagyta, holott a kocsiban egy négy éves kis gyermeke ül
dögélt. — A lovak valószínűleg megijedtek valamitől és őrült sebességgel 
kezdtek vágtatni a mezö-utczáu végig a korongi utón s útközben a megtil
tásuk által okozott csődülés lármájától még vadultabbak lettek. A kis fiú 
kétségbeesetten rikoltott a nyitott kocsin, s a ki látta a megvadult állato
kat, elször ny ed ve gondolt a kis gyermek borzasztó halálára. - Amint az 
apa félig ittasan észrevette a lovak eltűnését, azoknak már teljesen nyomuk 
veszett. Kérdezősködések után a korongi utón indult el, s a korongi juhászat 
mellett sértetlenül megtalálta gyermekét, sirdngálva az ul árkában. A ro
hamé szekér egy zökkenés alkalmával kivetette magából a kis gyermeket 
anélkül, bőgj annak legkisebb baja törtéut. A lovakat szintén sértetlenül 
Koroug községben lógták el.

— J  . i á k o n  szeptember 5 én virradóra az ottani templomot kirabolták. 
Az elrablóit szent edények értéke közel másfélezer forintot képvisel. Az isten
telen tettet minden valószínűség szerint három bécsi vándorló legény követte 
el, miután megtaláltak a helyszínen egy német ima könyvet, melyet előtte 
való napon a vándorlegények egyikének birtokában latiak. Remélhetőleg 
kézre kerítik a gazembereket.

— K ö z e le g  a z  «s#., nemsokára bécsi és grac/.i ügynökök fognak 
gazdáink körül jelentkezni es azokat unszolni, hogy takarmány-vágó gépeket 
rendeljenek; tapasztaltuk, hogy ilyen ügynökök legtöbbször becsapták, perbe 
keverték a szegény embert; e czélból különösen a gazdasági egyesület tag- 
jait figyelmeztetem, hogy amennyiben gazdaságuk körül bárminő gépre szük
ségük van, jelentkezzenek nálam, a legjobb minőségű gépet lehető árleenge
déssel fogjuk az országszerte híres „ M a y e r  E.  f i a i -  szombathelyi gép
gyárból beszerezni. Muraszombat, 1888. szeptember lo.

K o v á c s K á r ó l  y, egyesületi titkár.
— V c l c i i i c r c n  végre egy évi szünetelés után vau ismét rendes ta

nító : augusztus 2:)-én lett beiktatva az uj tanító Takács Péter személyében.
— .4 ■ iiiirn » z o in l» u t-cs» e iH lla k i közlekedési utón a liatthyány-féle 

puszta előtti, valamint a Csernecz patakon levő hidak igen rozzant állapotban 
vannak; pár év előtt, mindkét oldalon erős híd karfái részint dlopattak. részint 
a földön hevernek. Felhívjuk erre szolgabiróságuuk szives ügyeimét.

— X lc g l i iv á * .  A „Vas-tan kerületi tanitó-testület muraszombati já r á s -  
köre* X X IX  rendes gyűlését ez évi október hó 1 -én Muraszombatban fogja 
megtartani, melyre a kör t. tagjai, valamint a népuevelés egyéb barátai ezennel 
tisztelettel meghiyatnak. -  A gyűlés d. e. 9 órakor veendi kezdetét. Tárgy- 
sorozat: 1. Elnöki jelentés. 2. Könyvtárnoki jelentés. 3 Audalics-Olaszi Róza 
gyakorlati előadást tart a földrajzból a IV. osztályban, ismertetvén Vas- és 
egyik vele szomszédos megyét. 1. „Mit tehet az iskola az állatvédelem elő
mozdítására- ez. tételről értekezik ló iig  Ignácz. 5 Hunyadi Nándor ismer
tetni fogja saját találmányit számológépét, ü. .Számvizsgáló bizottság kiküldése. 
7. Indítványok. 8- A jövő tavaszi kürgyülés helyének, idejének és tételeinek 
megállapítása. Kelt Mezővárott, 1888. szeptember hó 9-éu.

Elnöki megbízásból; K o l o s s á  F e r e n c / . ,  köri jegyző.

ki eze kolieskáj znsztonpiti se V-etaksi
grejh sze porűsi tiszti, ki s/loboscsiuo tini ó 1 ii-> v-r. lűdéni dauo prav 
obarvati nescse, uego li veszelécs uamejni diise dobiti, liki szó tou inda vu 
vrejmeni preg.ínyam vere gousztokrát poszili cóníli.

Na etakse pr»bímlnnye právde vU codexi sze § . . • n»jde — z-
volno üli brezi vmile sze je  tou pripetilo — nej j zna! : :  ;.li .iónok etakse 
ni-dopüscsHiio dflu /a volo vrácsüvauye te tozsb.- po m• <j.»j ví'iiyoj c/érkev- 
noj oblászti králes/knini -zveklomi Minisztériumi /. vére ami" gór (lati márao.

*!si to gori deiiemo, stero goridjányu s/.e ne .Iá prav zagovoriti, kaj je  
ta dösevna ouprava na molbo te. betózsne oszobe ali na prosnyo tioszroji 
vési nyerni b.'ia od tóga dühovníka ; brezi odpiisc-'-jnya 11. n . g a  I.-ztivuoga 
Farara etaksa szlüzsba sze szpuuiti neszrni. - Szrb n,.j 'sze ne szégne vu 
zsétvo drügoga nyive PosKivati niámo vs/ákoga cslov.ka i inesztancsara 
jus, steroga szó pmuti vszákomi orszácske právd potrdili! — Ete právde
gori sztojijo vszejm pörgarom kak este vadlüváuya bodoucsim; ovak presz- 
toplávczi orszácsl pr vdov gracsűjemo liki táksi rejdoi. Vu
szlobodnoj domovíni prebívamo, ta iudastiya vrejni na szó preminoula. isztina 

j kaj ti edui nad driigiiin vees ládajo 1 vecs májo gledoucs ti zemelszki blá- 
I gov, prejezimpe, . zernelszke szvekle díke, ali pri jussi pred právdami szino 

eszi ylihni b rr :• nhloeskn ! Vszn 1 ta preszámnivó, téda szpuuimo prav 
I naso duzsuos/.t liki vr jli  domoviczi. esi naravuaiiya obcsinszki orszácski 

právdov prestimávali i bougali homo.
1’ii konczi pouleg záveszka premislavauya unj >/.<• ni. ni szloboscsina dá 

pitati, sto j** te právi p.irgar szvoje domovine. jeli j. tiszti, ki szvétoga Ste- 
vsiiia krála dén poszveti. právde orszác-ke pu gnri der/mti nescse; ali je pa 
tiszti te hvale vrejden domovincsar, ki szvojega prvoga vel.koga krála szpo- 
inenek v-szerczi iiiajuucsi, v-ezérkev ne hódi na dén nvegovoga iména, ali 
iieprelomleno obarvati i gori derzsati i bougali sz* popascsi vzsaksega liípa 
te szvekle orszácske právde? Na eto pítauye lejko odgovor dámo!

t'ZIPOTT RUDOLF, farar.

Domaosi 1 zvünszki glászi.
— Od v é r s z tv a  d r ü s tv e  kotríg szirént szaksa leto vecs

ino vecs seséjo csoutuov melói: giiojiti, da szó na vecs mesztaj za- 
merkali, ka tou na ponv sztrau niiczuo. Szoborskn drüstva let ősz (iidi 
z dobre von le na pomoucs bode kot rigóm, ka U-.io kak nájvecs zren- 
delüjejo, ka szteu já lej gríde; po tou gór pozomm oue. lií. csontno 
meló nüczajo pa seséjo dati perneszti. ka náj z>i volo tóga sze pri 
Árvái (Asrher) Bernáti. kak nái/szleiduyega dué.va do szeptember 25- 
toga sze zglászijo Pri rendeliívangi od szakse /a no ten zenta / rainski 
naprej terbej plácsati. Kovács Károly, drüstve titkár.

4 /.uiiliOKzlti n ó t á r i u s  ■■ */tnp<ij-. i I. 1 j i i  politiskoj biroviji, 
na ono gledoucs, ka l»i ny in vesznijesarjn nyuvo pm 0 ml 4'Hj rainski 11a
ÖtlU raui-:ii gori zdignoli, poulek tóga je  birovija v. .'/,nije>a!.■ ua tárgyalás
pozvala, ali tan szó do eduoga obtagijli. ka u<* dájo vék-o plácso. Csi notá-
duske vton deli kaj seséjo vö dopernoszti, te bi potrejbno bihm, ka bi vküper
derzsali, ino vszi sze pri véksoj oblászti sze bránili, zát" da po edniu veszne 
prosnya csi je escse ednouk tak potrejbna tiidi: v-íaksmi c/.ajti sze vö szkázse 
kak bi dobro bilou, — c î bi notáriuske 11a öve példe gledoucs nied szebou 
ed no notáriusko drüzstvo szpravili.

— l * r i  w o lK xk o in  x a e s é t k i  pá odnouviiuo od leta do leta ouo 
mislejnye, ka vu fárnoj katb. souli bi deczo vcsijli 11a vogerszke czerkvene 
pesziui. ka bi koncsimár pod mésov vogerszki pop 'jvali. 1 i s/.e tou lejko 
zgoudilo pod Radar, ez György kaplaua czajta. zakaj bi </■ t■ ■ z.laj nej lejko 
szkoucsávalo.

I V i á i m z U a  w z la t iu a  j ‘ v-l'ecsüi-i na vö posztóvlenyi zlátov 
nieláliov vöszkázana bijla Z-eduin pá vecs zroka máiiio na tiszto, ka nasega 
jarása vö s/.kázaue vietine odgovárjajmo ino od uász mogoucse jo ponüjajmo.

- ügyen. Horváth Péter riftara bizsu .Szel i — sze je ete meiszecz 
13-ga duóvá czejlov ovov rambov doj pogorejla Horváth P. kak riftar szó 
ezpozuani od rédnoszti. ino poulek tóga nyin zua-ikar káksi szvinyár szán 
gori vuzsgao, naszrccsa je íued teli véksa da uancs nej aszekolejrauo bilou.

— l * o u l e k  j» n js/ .:io g a  /.n<»i'jeuyá  je edeii osterjás od gyür- 
gyaszkoga krája gór dáui. Poulek tozsbe je on ua Slajerszkon z-iuocsnoga 
lDzá 12 íalátov viuszki lagvouv dao delati, ino One v-Radgougi czimente- 
rati dao. Tű domá je  pa lagve odznoutra doj dao szteszati ino poulek tóga 
je s/aksi lagev te pri klipili vecs litrov dmzsao kak pa gór szpiszauo bilou. 
Politiska birovija je vton dugoványi ete inejszecz 12— 13 ga vöni bijla ino 
delo szó pogleduoli. Tű nemrejo sztáluo faiiugo szpoznati. /áto lagve szó v- 
Szombatbely dali szpravili. Tan sze te vö poszvedocsi, jeli j.- tozsba isztiuszka 
ali pa szamo gorzmislejnye.

K o n g  j e  o l r r u n o !  S/.ecskd István z-Márkushazi je szeptember 
'J-ga duévu vecsér szilje pelo v-Szoboto Kühír F.-rmiczi. íued sztáne pri 
hrámi ino zsakle doj zacsue nosziti, konye je  pa vöni ua czeszti brezi szakse 
uepaszke nibao, da na koulaj escse eden máli 1 lejta sztár pojep tiidi gór 
szedő. K inyi »zo sze znankar zoszagali ino zauszkouk s/,o zacsnoli bejzsati 
p« rti Krougi. da szó s/r od kricsa escse bob: szagali. Máli pojep je sztraho- 
tov krícsao na koulaj, sto je  vido, kak szó kouyi bejzsali —  sze miszlo na 
máioga pojba gvüsno sziliért. Da szó vért konye v-pamet zéli, ka szó vujsli 
-  szó po pitunyi perli Krougi síi, ino poulek ovcsárnicz szó dejte v-grabi 

, najsli ka joukalö. Koula szó ga perderczkauyi vö vergli brezi tisztoga, ka bi 
I s^e uyemi kaj zgoudilo, lvonyau sze tiidi nikaj nej zgoudilo, stere szó v- 
! Krougi zgrabili.

— -\a . l a á l i i  szó szeptember íuejszecza -ga duéva ua zourje ezérkov 
I vö /.rolnii. Vkráduyeuo blágo szkoron do poudrügo jezero rainski príde. Tou 
j nezgrüutano delo szó znankar trijé vamlarazki d'‘ticske vesínili z-I3icsa,
] da szó na illeszti edno uéusko molitveno kuigo uaisli, stero szó pred tisztin 
! duévon pri eduou deticsi vidli. Znankar 11a rouke dobijo te szvinyáre.

— ifilü jx i li . j e  j c u é n ,  nede dugó, ka do pri vértaj ágeusi liodili 
1 z-Becsa pa z-Gracza ino uyili rátali, ka uáj m a jijii: kiipijo za keriuo rejza-

uye: zuaukar S'.mo zse tak v-pamet zéli. ka táksi ágeusi szamo uáj vecskrát 
zuorijo lüaztvo, pa sze právdivajo na tou gledoucs uaimre vérsztva driizstve 
kotr'jg opominan, ka esi bi pri versz,tvi káksi stécs masiu nüczali, náj sze 
zglászijo primeiii, te uájbougsi masin fái po szvejli z-poznauoga M a y e r E. 
1110 szinouvova labriko Szoiubathelya ga dámo szpraviti. Muraszombat, 1888. 
szeptember lO-ga duéva. K o v á c s  K á r o l y ,  drüstve titkár.

; — X a  V e le iu é r i  po eduou leli mirovesiui díiuok pá jeszte skolnik
vu Takács Fétera iinéui, — steri je augusztus mejszecza 29-toga dnéva na 

' illesztő sztoupo.
.♦led  (8zobote-Tissiue) pouti pri

, piijscsi lezsécsi mouszt, pa ua csernszkou potouki mosztouvje szó jáko v-la- 
; gojeu rédi. Pred uisteriiui letaj uaprávleui poprimáczki szó edeu tao szpokrad- 

uoli, ov tao pa uaklaj 11a zémli lezsí; 11a stero gledoucs pulitiske birovije 
paszko gór obproszimo.

— X 11 p é l  l e j t  goi* z g r ü n l a i i o  n i o i i r s z lv o .  18S3. leta már- 
czius meiszecza 2U-ga duéva szó Vizeli József z-Káptalautóta 11a nyagvi g o -



— K iir ia k o v ir l i  %Migiiion«l uradalmi tiszttartó tegnap távozott 
végleg körünkből Szerb-Csanádra — Szegedtől 2 órányira — ahol az ottani 
uradalom vezetését mint főtiszt fogja átvenni. — A távozóban közéletünknek 
egyik fáradhatlan harezosát, minden közjóra irányuló mozgalomnak önzetlen 
támogatóját bírtuk s mint ilyennek távozása egyesületeinkre nézve érzékeny 
veszteség. — Jó szerencse koszoruzza utait!

— Kg.re.Mile l i  ü g y ek . A muraszombati dal- és zene-egylet f. évi 
szeptember 23-án délután 4 órakor egyesületi helyiségében rendkívüli köz
gyűlést tart. amelynek első tárgya lesz: Pintér Géza elnök lemondása után 
uj elnök-választás, — Furiakovich Zsigmond választmányi tag eltávozása 
folytán helyébe egy újnak választása. — A muraszombati kisdedóvó-egyesü- 
let választmánya értesíti a n. t. közönséget, miszerint a junius hó 29-ére és 
július 15-ére kitűzve volt közgyűlés kellő számú tagok meg nem jelenése 
miatt megtartható nem lévén, folyó szeptember hó 22-én délutáni 3 órakor 
fog az egylet hivatalos helyiségében a már kétszer meghiúsult rendkívüli 
közgyűlés megtartatni, amidőn a jelenlevők számára való tekintet nélkül fog 
határozat hozatni.

Nyilttér*
Elfoglaltságom nem eugedte meg, hogy minden ismerősömtől 

személyesen búcsúzzam el; azért ezen soraimmal veszek búcsút min
den barátomtól s jóakarómtól, s e vidékröli végleges eltávozásom 
alkalmából ajánlom magamat továbbra is nagyrabecsdlt indulataikba.

FURIAKOVICH ZSIGMOND.
* Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk.

riczaj sztrejlenoga ino vö zroblenoga üaisli. V-tisZtou hípi je  od Tapolcze 
birovije sztráni iszkauye uika uej vö zgrüutati mogla, iuo pijszina azmo 
sztráni djáli. Na Tapolczi sztoécsi zsandárszki sztrázsaraester po iméni Ün- 
ger N. szó na tou gledoncs escse 1885-ga leta eduo píszmo donbili, v-sterón 
sze niscse nőj podpíszao — ino od tiszti raao, do szega mao szó szigdár 
vtou deli odili, ka na szleidnye nyin dönok niicznolo, ka szó nmrcza vö- 
zgröntali. vn ocsinon szinouvi kakti po iméni Vizeli Gyula. — Vizeli Gyula 
je  po ocsinon szmerti szigdár hiido zsívo, vrejdnoszt je  zaprávlao ino vszig- 
dár v-osterijaj lezso pijen, tak ka szó ga zsandárje po tón escse bole pa- 
zili, záto tüdi, ka v-ocsiuon zsivlejnyi je  sztarisami szigdár időn gyauo, záto 
ka szó oc-m nej na nyega dali szpíszati grüut. Vizeli Imre kakti brat je  pri 
zsandáraj povedo, ka nyogov brat pred mousztvon nistoruimi dnóvaj je eduo 
pistol.i nabio, sluro szó mati tűül vidli, pred vécsaron je  Vizeli Gyula z- 
doumi odisao, ino s/.iuno na driijgi dán nazáj prisao, brezi pisiolt*. Domá szó 
od sxmerti szanio na drligi dón znánye doubili. Da od tisztecz birovija zse 
tüdi nazáj odisla, Vizeli Gyula je  brata Imria prejk prihao ino sze zacsno 
joukati „tírat zdaj szán ti vrokaj, lejko me dús gór obesziti, esi me ovádis, 
záto da szán ocso jász doj sztrehlo" — stero guesanye nyegov szvák Ur 
József tüdi csüo, ino ga escse naprej gyemao, ali obá szta obecsale. ka ga 
nigdár ne ovádijo, da ne zsejejo, ka bi rodbino káksa véksa naszrecsa dojsla. 
Na tou szta domou sla ino tan szta materi zacsnola tüdi delo prepovedávati, 
stera szó sze tüdi z-jocson molili, ka náj szamo tüo bodejo. Za materno 
sztaroszt. volo szta tüo bilá ino delo sze tak nej moglo vö zvediti. Té gues 
szprijszegov tüdi poszvedocsijo (da sze poulek erbije nemrejo rasztálati) Po- 
lek fáksega guc«a szó Vizeli Gyűlő, steri je pri nyagven brati Ignáczi na 
Zalabéri büo, zsandárje doj zaderzsali ino augusztus mejszecza 29-ga duóvá 
▼-Tapolczi kr. biroviji dali.

H ir d e té s e k .

Mária-czelíi gyomorcseppek,
Jeles hatású gyógyszer a gyomor rnindeu bán-9  
♦ almai ellen, és felülmulhatlan az étvágyhiány V  
gyomorgyengeség, rósz szagu lehellet, szelek, sa- ^  
vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor- A  
égés, hugykó-képződés, túlságos uyálka-képzödés,Z  
sárgaság, nndor és hányás, főfájás (ha az a gyo- Z  
mórból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a g y o -W  
mórnak túlterheltsége étel és ital által, g ilisz ta .W  
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres bán- ^  

talmak ellen. A
E g y  üvegcse  á ra  h a s z n á la ti  u t a - f

_____ sit& ssal e g y ü tt  3 5  k r .  0
Központi szétküldési raktár nagyban és kicsinyben: A

•  BRADY KAROLY •
9  " , u  ő r a n g y a l h o z “* czimzett gyógyszertárábau K r e i n z i e r h e i i ,  ^  
A  _ Morvaországban. S

•w  Kapható Mnraszonibatban: BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronáboi," ^  
valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—18)

• • • • • • • • • • • — • • • • • • a — — •
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szobabérlők, diákoknak stb. czélszerQ és szükséges házi es/küz, amennyiben bárki pár 
krajezarért tejfelt vesz és 5 perez a la tt vajat készít belőle.

Keni létezik tehát többé soui régi, sem hamisított, hanem csak tiszta, friss és 
egészséges vaj, és bármely 5 éves gyermek is készítheti ezen újonnan feltalált mechani
kus rnjköpiilö-géppel kevés perez múlva a legnagyobb mennyiségű vajat.

K csodálatos gép két kerékkel bir, melyek forgó fogantyúval üsszekötvék és a 4 
szárnyból álló belső gépezet által hozatnak mozgásba.

Daczára hogy e gép csak 1888. augusztus havában lón befejezve, az már gyárilag 
készíttetik és nagy mennyiségben küldetik szét.

A jubileum-kiállításban, hol kiállítva van, nagy csodálat és bámulat tárgya az.
Ara csak 1 frt 20 krra van szabva.
Ezen gép minden kívánt nagyságban egész 50 kilogrammnak egyszerre való gyárt- 

hatásáig állittatik elő és legolcsóbban számittatik.

C sak 3  f r t  5 0  k r . o. é.
ára az 1888 augusztus óta feltalált

szabadalmazott kézi varrógépnek,
hozzávalóval együtt. Ezen gép mindent szépen, jól és rendesen varr. a legfinomabb se
lyemtől egészen a legvastagabb szövetig és oly könnyen s egyszerűen kezelhető, hogy 
gyermek is varrhat rajta. Azon kívül oly szépen van kiállítva, hogy minden szobának 
nemcsak, de minden szalonnak díszére válhalik. miért is ily gépnek — mely máris rend
kívüli kelendőségnek örvend — egy háztartásban sem szabadna hiányoznia.

Mindkét csodálatosan szép tárgy postautánvét vagy az összeg előleges beküldése 
mellett megrendelhető a tulajdonosnál:

Versandt-Etabíissemet Schmidt, Wien, Margarethen.
Ezen vajköpülögép és varrógép csak 1888 nyarában lón feltalálva, miért is 

U S .  más csekélyebb értékű készülékkel fel nem cserélendők.
Én vagyok az egyedüli, ki e két gépet árusítja. (314 120—2)

O v

Vfct„ H a l l j u k ,  o lv a s s u k , c s o d á lju k  • • 2 I
A két legszebb, legpraktikusabb és leghasznosabb tárgya a bécsi kiállításnak.

ára a le|Djabban fel.aUO C * a k  1  f r t  2 0  k r '  »•

mechanikai vajköpülő-gépnek,
amelylyel 5 perez alatt a vaj megkészül Ezen gép nemcsak hogy nélkülözhette!) tehéu- 
es birka-tulajdonosoknak, de minden polgári házban, sőt egyedül álló egyéneknek, m. p.

L e g o l c s ó b b  k á t é - á r a k .
I s m é t

te te m e s  A r-en g ed m én y .
Szétküldés postán utánvét vagy az összeg előleges beküldése mellett.

■■■e b  Árak portómenteólve. a a  (287. 18— 10)y
gyohb rendeléseknél különös ár-eugedméuy. Árjegyzék kívánatra bérineutve.
. Törtkávé, jóizil 

Saulos, finom, erős . . . „ 
fiiba, zöld, különös erős „ 
Ceylon, kékeszöld, kiv. fin. „ 
Aranyjáva, kül. fin. enyhe, „ 
(íyöngykávé, aroin , erős „ 
Java, nagyszemü delicát. „ 
Hun tagé, kék, jószagu fin. „ 
Ja n i la, barna, igen fin. „ 
Arab' Morca, nemes, tűz. „ 

Inger jóbírii kiváló finom 
vémclaiige-ja, (Surrog.) 5 k. „ 
. Cougo-Crustiien fék., jósz. „ 
Congo, kiváló fiú. fekete „ 
Jnpán-l’ccco, k. f. pléhdob. „ 
Császár-inéi. „ „ „

frt 4*65 
„ 4*95

Kényességek plélidobozban.

Idény-kényesség
6 20 
6-10

6- 90 
7 25
7- 30

3- 20 
1-70 
2.35

4- 30

Matjes-liéringek 4
[zsíros,gyöng. legf izil j

1-90 '

5 kilós hordókban k. f. frt 2 95 | 
igen liliom frt 2*60, fin. , 

Hollandi tüuiliéringek 5 kil. hord.„
Zsíros bering „ „ „
Délié, sósliériiig körülit. 400 drb „ 
Angolna Gelée ig. vast. 5 kil. hord.„
Állók, igen finom ürab. 1 „ nettó „ 2 6
<>alóeza, 7 doboz......................... .... 4 7
Sardina á l'liuile 20 doboz . . „ 5*5 
„TIiiiii* bal á l'liuile 9 doboz . „
fVivinr, uj 1 kiló nettó............. ....
'■'kiváló finom 2 ‘ ., kilós bordó „ 
Jaiuaika-Rum, igen öreg 4 liter „

Miudeu direkt Hamburgból, mint ismeretes, csak prima-áru.

(G ttlin g cr A*Co. H am burg;, áru-szétküldés.̂  
C X X X X X X X Z X X X X X X X X X )

deller j. Leginkább lithion - tartalmú 
savany. Legjobb asztali és üdítő
ital. Kipróbált gyógyszer a 
légzési szervek katnarrhn- 
sainál, rheuma- és gyomor

bán talmaknál. S
L ith io n -ta r ta lin u

avanyú-
v i z eAscher B. és lia c/iinicl

___ ____ _____  o
M  l  l U K / O M  H A T B A  A .

Nyomatott Grünbaum Márk gyorsaujtójáu Muraszombatban
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