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Kia<]ó: G ondos (G riinbaum ) M árk.
Laptulajdonoi: A muraszombati gazdasági fiókegylet.

Kéziratok, levelek s egvéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők,

Hirdetési díj j 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetéznél 10 kt 
tőhbzzöri hirdetéznél zoronkiat 3 kr. Bélyegdij 30 kr. 

Njllttér petitzora 25 kr.

Előfizetési felhívás.
Lapunkra t. év julius hé elsejével 

uj előfizetést nyitottunk.
Tisztelettel kérjük in. t. olvasóin

kat, hogy lapunkat továbbra is szives 
pártfogásukra érdemesítvén, az előfize
tést ismét megújítani és azt ismerősei 
körében is lehetőleg terjeszteni szíves
kedjenek.

A kik pedig még előfizetési díjjal 
hátralékban vannak, szíveskedjenek azt 
mielőbb beküldeni, hogy a lap elvál
lalt kötelezettségeinek szintén eleget 
tehessen.

A lap előfizetési ára a régi:
Egész évre . 3 Irt.
Fél évre . . 1 „ 5 0  kr.
Negyedévre . . . .  75 „

Gazdasági egyesületi tagok és köz
ségeknek :

Egész évre , . 2 frt.
Fél évre . . .  1 „

A k i a d ó h i v a t a l .

Kis idők, kis emberek,
Szent-Gotthárdon jártam a napok

ban, kedves szomszéd városkánkban, 
a melynek fejlődésére, ha közhelyet 
akarunk használni, csak az ainerikuias 
jelző illik.

A környezet átalakítja az embert, 
bizonyos helyi hazatiságot fejleszt a t

ban, kit a sors, talán hosszú időre 
odaküt egy vidékhez. Szivéhez nd az. 
A megszokás, a barátság és egyébb 
társadalmi viszonyok és teaintetek ezer 

j láncza oda fiizik az idegent a helyhez,
; melyet szükebb hazájául választ, s ér- 
i zelmei azonosak lesznek özével.

A közpályán működőnek tér kell,
! melyen működjék a közért és hol ta

lálhatja lel azt inkább, mint megszere
tett lakóhelye és járása érdekeinek 
előmozdításában V Csak természetes ezek
nél fogva, hogy szeretettel foglalkozik 
e hely, e vidék helyzetével, felhasználja 
csekély tudását, világlátottabb tapasz
talását bajainak felismerésére és ha le
ltet, orvoslására és a czéljának uiegva- 
lősithatása végett őszinte örömmel sze
gődik szerény munkás gyanánt azokhoz, 
kiket hasonló czélok elén lát küzdve 
haladni.

Ebből megmagyarázható az irigység, 
mely elfogott Szt.-Gotthárd uj közin
tézményei láttára s az újabb meg újabb 
tervek hallatára, melyekkel e városkát 
derék társadalma emelni szándékozik. 
Ily hangulatban léptem át kapuját az 
ódon épületnek, melyben az érdemes 
zirczi cziszterczita rend tagjai laknak; 
tapasztalt térliak többnyire, kik hosszú, 
hazafias tanári működés után itt töltik 
el „procul negotiis” hátralévő éveiket, 
kenyeret szerzendök társaiknak, kik a

Balog Ágnes.
Népies rajz.

Az apja egyszerű vasúti bakíer volt Magas, 
kissé hajlott vállu ember. Arcza ripacsos Annál 
jobban csodálkoztak rajta a vasúti tiszt urak, 
hogy lehet annak a csúnya, vén Bilog Mát) inak 
olyan gyönyörűséges leánya, ki akár herczegasz- 
szonvuak beillenék. Mondták is az öregnek :

Nagy kincsesei bir Matyi ebben a leányban. 
A Révai nagyságos ur hányszor Ígérte már meg, 
hogy kitanittatja.

De bolond is az öreg A szerencséjét taszí
totta magától, hogy olyan kurtán Ízlelgetett vissza.

Ragaszkodott hozzá, hisz nem volt senkije. 
Politikus vén ember volt. Feleségének sírkövet fa
ragtatok, szomorú fűzet ültetett rá, a kóré meg 
rá vésette:

A hányszor sírodon rezeg a napkelet 
Csókolja hamvadat a bús emlékezet.

Minden hajnalon meglátogatta a sirt Csodá
latos érzékenység az ilyen kérges tenyerű em
bereknél !

Ágnes akurátos olyan volt mint az anyja: 
olyan gyönge és olyan szép

Ha vonatinduláskor kiállott a kis virágos őr- 
ház elébe, mindenki rajta telejtette a szemét. A 
lányok azt fogták rá, hogy kényes, a legények

meg azt. hogy rátartó De illett neki a hideg rá
tartó viselkedés. Csak mégjobbau bomlottak utánua 
a legények.

Tizenhatodik évét épen betöltötte, mikor meg- 
kérette a garamioki bíró lii Pere Sándor. De sok 
irigye is volt. Ágnesnek nem kelletett a legény. 
Még az apja is megkorholta ezért a visszautasí
tásért, aki másként úgy szokott bánni vele, mint 
a falat keuyérrel.

I)e aztán megnyugodott. Nem jött még a leáuy 
ideje. 11a Pere Sándor oly nagyon utánna vau a 
leánynak, várjon míg megjön a leánynak az „esze.* 
De csak nem jött meg. Hiába várt Sándor vagy 
két esztendőcskét.

Már már azt a furcsa dolgot rebesgették, 
latra vetvén az Ágnes kouokságát a pártájához, 
hogy nincsen az másként!

A kit az Isten szépséggel áldja meg, kószivet 
ad hozzá, a melyikben nem terem meg a szere
lem virága.

Attól kezdve nem jártak a leány utáu.
Meg van az halva, a kinek nincs szive.
Nem bánta az Ágnes. Kellenek is azok neki. 

Rájuk se nézett többé!
Pedig hát volt szive az Ágnesnek. Ery ara

nyos szép fiatalembernek a képit szerette Ara
nyos rámába van a kép a Rivai nagyságos urék 
legelső szobájában. Egyszer véletlenül jutott oda. 
Csak kicsinyt látta, de nem felejtette el többé. 
Hogy mosolygott rá az/.al a gyémánt tüzó szemé
vel, ajaka megszólalt. Szinte elpirult a tekintete 
alatt s meg merte kérdezni, hogy kicsoda.

Valamikor hallotta, hogy uagysagos uréknak 
> volt egy szép, nagyon szép fiók, katoua volt, bátor

tanítás rögös munkáját Egerben, Szé
kesfehérvárott, Baján és Pécsett foly
tatják 4

Igaz magyar szívességgel fogadott 
régi tanárom. Hajdan büszke alakja 
szélesebbre terült s meggörnyedt kissé. 
Arczán a régi nyugodt szelídség, a nyá
jas mosoly, mely a történelem, a „rna- 
gistra vitae“ tanításában megedzett jel
lem eltörölhetetlen bélyege. — Hangja 
még mindig ô y tisztán csengett, mint 
tizenöt éve, midőn lángold hazatiság- 
gal, hol örvendő, hol elborult arczczal 
hirdette hazánk történetét az ajakán 
csüngőknek.

Kikérdezett Muraszombat viszonyai
u l  s én teleltem neki híven, mint az 
iskolás gyermek, ki nem tanult még 
meg hazudni s oly félelemmel, mint ha 
a kathedrárél examinált volna. Elmond
tam hátramaradásunkat, kívánalmainkat, 
elmondtam azt is, kibe, kikbe helyez
zük reményeinket.

Összehúzta szemöldökét. „ Már Ön is 
strébereskedik,“ monda, „pedig nem 
erre tanítottam nyolca éven keresztül. 
A történelem az ideálok tiszteletére 
tanít és én mindig rámutattam a nyo
mokra, melyek az eszmék diadalát hir
detik, melyeknek a személyek csak 
szolgálatában állanak.

„Korunk hibája ez, hogy intézmé
nyeket egyes személyek kedvéért léte-

katona, hirtelen természetű. Egyszer összekapott 
egy feljebbvalójával s annak úgy odamondolt, 
hogy inkább meghalt, mintsem bocsánatot kért 
volna tóle. Azt mondják: neki volt igaza, — de 
hát megtörtént Szegény anyja, a nagyságos asz- 
szony, el is pusztult utánna való bánatában.

Valahányszor Ágnes erre a történetre gon
dolt, a szivét mindig valami sejtó kínos érzés 
fogta el. Az a szép bátor tekintetű katona, abba 
az aranyos rámába, volna meghalva. Nem, nem ! 
Az él bizonyosan s egyszer el is fog jönni érig. 
Igen, érte, mint a Hogy a mesében szoktak el
jönni a király fiák a szegény lányokért. Egyszer 
látják s megszeretik ókét Nem elég szép ó ahhoz? 
S még szebbek lesznek együtt. .  .

Hányszor elgondolta már mint lesz. Legjob
ban szeretné, ha szép tavasz időben, a pünkösdi 
rózsa nyílásakor jönne erre Szép bokrétát szedne 
össze s vonat, érkezéskor kiállana vele az örház 
elé, — úgy várná ki szerelmesét a bársonyos ko
csiból Abból hit, mert ac csak bársonyos kocsiba 
utazhalik O.t állana az ablakba mosolyogva s hir
telen oiádobná neki a bokrétát Arról tudja meg, 
hogy szereti. No s talán? az is megszeretné. Ast 
mondja a sok nóta meg a vers, hogy & szerelem 
egy pillanat alatt születik M"g'zereti igen s ma
gához emeli a bársouyos koedba . .

Milyen furcsa portéka is némely leánysz v. 
Ila valami bolond érzelem vagy ábránd támad 
benne az idők múltán, nehogy szerte fosztanék, el
mosódnék, de sőt hova-tovább jobban e.ó^óiik, 
képzelem alko'U körvonalai kidomborodnak . . . 
Balog Ágnes elhitte azt a mit ar-ól a szép kép
ről, arról a ragyogó ruhás katonától alom lőtt To



Bitének, kiváltságokat egyes személyek
ért osztogatnak, akik cserében eszközlik 
ezt politikáért, tiszteletért, vak hódo
latért. Első sorban a társadalom, azután 
az állam feladata a kiilömbözö vidékek, 
városok szükségleteit felismerni, azok 
kielégítéséről gondoskodni, — egyforma 
mértékkel, egyforma szeretettel az egész 
hazában, eltekintve attól, hogy a helyi 
érdekeket ki vagy kik és miért támo
gatják. “

Elgondolkoztam az öreg pap szavai 
felett s egyszerre felmagasztosult előt
tem mindig forrón tisztelt alakja. Az 
idealizmus fénykörében szép, fenséges 
szép volt az agg szerzetes, amint ha- 
ragvó arczczal mondott lesújtó bírálatot 
a személyek kultuszáról és beszélt to
vább, beszélt drahosszat, fejtegetve ne
mes elveit, melyek miként megannyi 
igaz gyöngyök peregtek le a volt tör
ténettanár ajakáró!.

E« az öreg papnak, a régi világból 
való magyar tanárnak igaza van. Hej 
de az élet kihívó vigyorgással mutatja 
újabb oldalát s állítja örökérvényű el
veivel szemben a törekvő nyegleséget, 
mely sok jogos érdeknek ássa meg 
sírját, mert aki bírja, az marja.

Tempóra mutantur et nos mutainur 
in illis. (A. D.)

Jeles, jó, elégséges.
A n y á r i  é v s z a k  juuius havát „jeles, 

jó, elégséges"-havának méltán nevezhetnék, 
mert a hosszú esztendőnek eme tizenketted 
részét az értelmiség körében a szavak ezrei 
közQl ez a három sző uralja.

Jelnek ez minden bizonnyal jó jel, mely 
arról tanúskodik, hogy úgy a szülők, mint az ő 
példájuk után a gyermekek mi súlyt helyez
nek a tanításra és tanulásra, s ezeknek az 
eredményére.

Jó jel, különösen összehasonlítva a nem 
nagyon rég múlt időkkel, a mikor bizony ez 
is másképpen volt, amikor külöuöseu az úgy 
nevezett „úri osztályában a szülők sem, a 
gyermekek még kevésbbé törődtek a „tisztes
séges szakmányokkal", mikor ritkaságszámba 
ment az oly ú r i  g y e r e k ,  a ki szorgal
masan törekedett volna az abban az időben 
még „kitűnőnek" nevezett legjobb osztályzat 
után, nemkülönben az olyan szülő is, a ki 
erre valami különös súlyt helyezett, volua. 
Hát hiszen „ ú r i *  — értsd: dologtalau — 
világ volt, a mikor még tauulás nélkül is 
megélhettünk — more patrio a hét szilvafa 
árnyékában.

vább álmodta s e közben még azt sem vette 
észre, mint suhan el fölötte az évek száma, las
sanként törölve le arczárói az ifjúság, a szépség 
himporát. Mint fakul meg szép ineggyszinü haja, 
milyen bágyadt sugár tör elő két sötét szeméből. 
Alakja is összeesik és sárga lesz a bőre.

Kém — ó azt mondja — Balog Ágnes soha
sem vénül meg és sohasem lesz csuDya, — éppen 
mint a mesebeli leányok. Azok is vártak sokszor 
száz esztendeig . . .  s a királyfi mégis csak eljött 
értök . .  .

Dalok egy szőke leányról.
Kékszemü szép szőke kis lány 
Mondanék én valamit 
A kedvemért engedje meg 
Megcsókolni ajkait.

Szomjas vagyok s el akarom 
Oltani a szomjamat . ..
És cserébe aztán . . . aztán . , .
Csókolja meg ajkamat!

Kék szemű szép szőke kis lány 
Mondanék én egyet 
Ilogy én téged olyan híven 
igazán szeretlek!

Azt mondanám, légy az enyém 
S szivedet add nékem

Ámde nagyot fordult a világ; az „uri“- 
pálya hovatovább soványabban kezdett fizetni, 
az Ősi hét szilvafából a fiuknak 4, az uno
káknak 2, bib. jutott, inig apránként hire- 
hamva sem maradt meg még az utolsónak 
sem . . .

A nemes úri önérzetnek sovány táplálé
kéul még ugyan szerepelt az ősi név, a pre
dikátum, az ötágú korona. De ezek bármeny
nyire tetszetős ékességek, nem feküdték meg 
a gyomrot, s igy jobban-jobban erősbült a 
vágy a kenyér után.

A m u n k a  nemessége versenyre kelt a 
predikatizmus kutyabőr nemességével.

A kor szelleme kimondotta az Ítéletet : 
a munka nemességének njujtja a babért s a 
babér mellett a kenyeret, inig az ősi név 
fétis imádói gazdag házasság, kártya és ló
verseny stb. imádói szerencse utáni vadásza
tok sikerében keresik az aprítani valót.

Ez bizonyára kevésbé nemes sport, mint 
őseink solymászata, bőlényvadászata volt.

A gondviselés jóvoltából az eféle vadá
szok kezdenek mindjobban szánandóbb alakká 
válni, a középosztály nagy többségében a szor
galom, a munkásság lett vérmes eszközévé 
az élet czéljártak.

Annak egyik jele az, hogy annyira nyel
vére kapla a világ e szavakat: jeles, jó, 
elégséges.

Jelnek ez igen jó, de eredménynek ke
vés. Kevés, mert a szülők legnagyobb részé
nél ez miuden. Szerintük ha jó a bizonyít
vány', akkor „jó" a nevelés, jó a gyerek is. 
Ebben pedig végzetes tévedés rejlik.

Sajnos, az iskolában nyert osztályzat ma
gában véve még & szorgalomnak, a köteles
ségérzetnek sem helyes mértéke ; sajnos, a 
tanárok is emberek, barátságnak, ellenséges
kedésnek, lágyszívűségnek, indulatnak alávetett 
emberek s a j e 1 e s vagy az e l é g s é g e s  
nem kizárólag a tanuló igyekezetének érde
me, illetőleg hanyagságának eredménye, ha
nem a tanárban hatalomra ju to tt ama emberi 
tulajdonok exponense. Vannak iskolák, ahová 
a bukott tauulók menekülnek !

Azért uagy hiba a szülőktől, ha gyerme
keiket csak az osztályzatokra uevelis.

Az ilyenekből tanáraik előtt képmutatók, 
hízelgők lesznek. — S ha a tanár az ilyen 
tanulót megszereti, a jelest, a jót a szü ők, 
a gyerek biztosra veszi.

Ne azért ueve'jüuk gyereket, hogy ennyi 
meg annyi jelest hozzon Iiiza, hanem arra, 
hogy legyen bennük szorgalom, kötelességér
zet, a szülők iránti szeredet. Az igy nevelt 
gyereknek elégségese többet ér, miut a stré- 
bereskedés jelese.

A nevelésre, azaz erkölcsi ember-megte
remtésre, a lélekképzésre fektessük a fótu'yt 
s ennek fontossági felől ue hagyjuk megza- 
vartatni maguukat a szülői ártalmas hiúság 
azon ballépése által, hogy tanuló gyerme-

Ilisz az enyém — szóke kis láüy — 
ügy is tied régen

Nem dalolok soha többé 
Kék szemű szép szőke lánytól 
Nem dalolok soha többé 
Szebb jövőről, boldogságról.

Mert az a szép szőke kis lány 
Piros póz*gás menyecske lett !

Mind hiába . . .
Bánat látszik kék szemedben, 
Szomorúság a szivedben 
De ha lepleznéd is hirczod 
S mosolyogva édes arezod,
Nem vagyok én dóré, kába,
Hogy ue tudnám: mind hiába!

Még ha beszélnél is hozzám,
Szeretnél és vigasztalnál,
S szólnál hízelgő reménynyel,
Ezzel mitsem érhetnék el !
Nem vagyok éu d ó ré , kába:
Hogy ne tudnám: mind hiába !

LÁNYI IRMA.

künkben kiváló osztályzat utáni h i u dicsvá
gyat ébresszünk fel.

Kötelességérző embereket, ne hiú strébe
reket neveljünk !

Eléggé rabja vagyunk ezen hiúságoknak, 
ne fertőzhessük meg ezzel gyermekeink lel
két is ! V. L.

.Július hó 12.
A természet furcsa kreatúrája, hogy ép

pen Muraszombatot állította oly periplieriá- 
nak középpontjára, a melynek majdnem min
den pontján jelen társadalmunk legszebb 
zászlaja díszeleg e jelszóval „előre." S mig 
a peripherián minden sikerül, Muraszombat
balban úgyszólván semmi. Pedig hogy város
kánk lakói az „uj“ iránt érdeklődnek, anuak 
fényes tanujelet adták julius 12 én.

TiidralevŐleg a kies fekvésű Radeinban 
német szomszédaink mint sportkedvelő em
berek folyó hó 12-én a bicykli-pálya meg
nyitásakor kerékpáros versenyt rendeztek.

A muraszombatiak, kik Uadein iránt oly 
látási vágygyai viseltetnek, mint Goethe Itália 
iránt, soha még ily uagy számmal R dein 
látogatói nem voltak. A kocsik oiy sűrűén 
robogtak Radein felé, hogy a komp jószivü 
vezetője négyet is felszoritott rája.

Mintha csak a milienium megtekintésére 
siettek volna. Különben hisz a nagyérdemű 
közönség kiállításnak is volt tanúja.

A kezdetleges pályán derék szomszédaink
— igaz hogy csak convenienter —  megmu
tatták, miként lehet bicykliről józan fejjel 
is megközelíteni a földet, miként lehet ép 
tagokkal kerékpárra ülui és onnan megseb
zetten leszállani.

A 7. azaz kiegészítve 8 verseny közül ki
vált a második számú, a melyben Mureck 
kerékpárosai produkálták ügyességüket, egy
néhány kerékpárosra inajduem végzeles lett 
volua. Szerencsére azonban nagyobb baj nem 
keletkezett, de az erősebb sérülés ueui ma
radt el.

Igazi „erős verseny" jellegével csak az 
utolsó verseny birfc, a melyben a jelen volt 
kerékpárosok oszlopos tagjai vettek részt 
szép tempóban, 10 kilométernyi utat téve.

Látványosságot nyújtott még a katonák 
versenygése, mely azonban előre jelezve nem 
volt. A sablonszerű felülés és leszállás s az 
egyforma —  mintegy kommandó szóra való 
tiprás a közönség ügyeimét vonta magára. 
A katonák ugyancsak derekasan ülték meg 
a legújabb korúak ezt a lovát.

Szépen sikerültek a többi számú verse
nyek is.

A versenypályáról mi gclégedéssel távoz
tunk. Szinte az a gondolat támadt bennünk, 
bárha mi adhatuáuk szórakoztatni való pro
duktumokat elő !

De már, u mi ez u:án következett, az 
daczára elszigeteltségünknek, még sem fordul 
elő nálunk A vendéglősökről s ezzel kapcso
latban a kiszolgálásról vau szó. Ez u.óbbi
— fönn a nagy személyzet daczára seui volt 
vajmi kielégítő, leüt pedig éppen nem ért 
sem mit.

E körülményt azonban a látogatók n;;gy 
számának tudjuk be. A nagyérdemű közön
ség java részt a mint jött, úgy el is ment, 
legföljebb egy-k* t, uehézketeu szerzett \ oliár 
borral üdítvén löl magát.

Legjobban já rt a látogató közönségnek az 
a része, a mely visszatérve városuukba, uj 
vendéglősünk Üobrai János urnák szives ki
szolgálását vette igénybe.

Már csak egyszer a mi fiatalságunk fej- 
téne ki akcziót. valami mulatság rendezése 
körül. Rajta! Muuka és ambic«ió kell csak 
hozzá! REFERENS.

A nőképzés.
A tanügy iránt már mai nap^ág minden em* 

oer érdeklődik és ennek folytán a julius elején 
tartott tanügyi kongressuson mondott egyik szép 
és mélyreható beszéd közlését helyesnek láttuk, 
mely oly tárgyról szól, mely tudomány szomjas 
olvasóinkat általánosan érdekelni fogja — Az a 
nevezetes reform, mondta a szónok, mely legújabb
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bán a nők előtt a szellemi képzés bizonyos te
reit megnyitotta, szükségkép kihatással lesz a 
nőnevelésre is. A mi, nagyon is könynyen külső
ségek után iDduló, a bizonyítvány és czimet leg
többször önmagáért, nem az általa igazolt isme
retekért kereső korunkban, a melyben nagyon is 
sokan szeretnének nem a tudományhoz felemel
kedni, hanem a tudományokat magukhoz leszállí
tani, a nőnevelés magasabb igényű intézeteibe 
akarják csőditeni valódi tudományos hivatást ma
gukban nem érző leányokat, végzetes hiba volna ; 
ha egyszer a nőnek hivatási körét kitágítottuk és 
neki a tudományos pályákra utat nyitottunk, azt, 
hogy ezekre a pályákra gondosan és alaposan elő 
is készülhessen, tisztán a véletlenre s a magán
szorgalomra bízni; tehát a soha szem elől el nem 
tévesztendő egyetemes női hivatás mellett, a mely 
a családi életben kulminál, u nőknek a tudomá 
nyos pályákra való előkészítése kétségtelenül egy 
fontos uj szempont nőnevelésünk jövendő beren
dezésében

Ennek a szempontnak, azt hiszem, könnyen 
felelhetnek meg bizonyos fakultatív tanfolyamok 
hozzájárulásával a felsőbh tanitónő-képezdék. mint 
a nóképzésnek nálunk ma legmagasabb fokú in
tézetei De miután ezeknek elsőrendű feladata 
mégis csak a tanítónő pályára képzésből áll, vé
leményem szerint a felsőbb leányiskolákat olyan 
intézmémekké kellene átalakítani, melyeknek al
sóbb osztályai ugyan minél kevésbbé térnének el a 
felsőbb fokú népiskolák leányosztályaitól, de a je
lentékenyebb helyeken ezeken a négy osztályon 
tulmeLÖleg nemcsak hat, hanem nyolcz osztályig 
emelkednének. Bár az egész tanfolyamban kezdettől 
végig főleg a müveit társadalom forgó nőnek, to
vábbá a gyermekei nevelését vezető anyának és a 
pratikus háziasszonynak életszükségleteit tartaná 
szem előtt, a két legfelsőbb osztályban már ha
tározóit abban előtérbe lépne az egyetemre való 
előképzés is, a latin nyelvnek mint fakultatív 
tárgynak tanulására itt már több időt hagyva

A hat alsó osztálynak lehetőleg befejezett 
ismeretkört kellene nyu|tani a végből, hogy azok, 
kiket magasabb tudományos ambiczió nem vezérel, 
a hatodik osztály elvégzése után kiléphessenek, a 
hetedik és nyolczadik osztály tanterve pedig úgy 
volna megszabandó, hogy azok, kik egyetemre 
nem készülnék, az óráknak csupán egy részét hall
gatván, mégis bizonyos magasabb irodalmi és ter
mészettudományi ismeretekre tehessenek bennök 
szert.

érettségi vizsgálat a felsőbb leányiskolákban 
vagy a leány középiskolában nem volna rendsze
resítendő, hanem azok, kik ezt az iskolát befejez
ték, ha valami egyetemi szakra kívánnak lépni, 
az egyetemen volnának a középiskolai érettségi 
vizsgálatnak körülbelól megfelelő felvételi vizsgá
latnak alávetendók, hogy ez által is biztosittassék 
a valódi tudományos készültséggel és hivatásér
zéssel nem biró elemeknek az egyetemtől való 
távoltartása.

Azt hiszem, nem szorul bizonyításra, mennyire 
emelkednék nemzeti kultúránk épen a nők szel
lemi műveltségének általános fokozódásával s hogy 
másrészt nőnevelésünk ilyetén berendezése annak 
a közoktatás egységes szervezetébe való beillesz
kedését is jobban biztosítaná a jelenleginél. A 
nőnevelés reformját illetőleg egyébiránt csak a kö
vetkező javaslatot kívánnám elfogadtatni :

, A nők hivatási körének kiterjeszthetése 
czéljából a nóképzés intézményéi olykép tetőzen- 
dók be, illetőleg egészitendók ki, hogy a női hi
vatás általáaos követelményeinek megfelelve egyút
tal azoknak, a kik egyetemi tanulmányokra ké
szülnek, erre szükséges előképzettséget megadják.*

Utópia?
Abban a régi jó világban, melyet olyan nagy 

előszeretettel dicsérgetüuk de melynek bajairól 
és hátrányairól a mai kor gyermeke édes keveset 
tud, a kocsiutak, a gyalogjárdák jókarban tartásá
val, vagy pláne kikövezésével nagyon keveset, job
ban mondva semmit sem törődtek.

A köztisztaság s az ezen alapuló közegészség 
előttük ismeretlen igény volt.

Most már országos törvények parancsolnak.
Nehezen megy a haladás ott is, a hol nem a 

törvény, hanem pusztán a kor szelleme parancsol, 
ott már kétségbeejtő lassúság és akadékosság 
áll útba

Mikor arról van szó, hogy vessük le az ósdi
éiig jeligét, hogy külsőleg is haladjunk, előáll a 
következetes ósdiság: jó volt apáinknak, nekünk 
miért ne lenne jó ?

Bizony csak apró részletekben megyünk mi 
előre.

A járdák, közvilágítás, utczarendezés, csator
názás atb. csakis a jobbak tantalusi küzdelmével 
írettek el, ott a hol elérettek.

A legtöbb helyen a felszínre jutott kérdése
ket ügyesen úgy odázzák el, hogy e l v i l e g  el
fogadják aztán marad ad calendas graecas !

A szokott vígjátéki megoldás folyamatba té
tetik : kiadják az ügyet tanulmányozó bizottság
nak. Haj mennyi szép eszme balt meg a tanulmá
nyozás jeligéje alatt, egy egy vsjudó közkérdésünk

valószínűleg Matbusalemi kort fog érni a puszta . 
tanulmányozás alatt.

Mondjunk e tételünk igazsága mellett bizo
nyító élveket ?

Nflgyon sok kftnségünknek van ilyen láza
san tanulmányozó bizottsága. Ez a bizottság mély 
csendben munkálkodnak s ha az isten megsegíti 
az embereket végleg elhagyó memóriájával: a bi
zottság is úgy elalszik, mint a jobb ügy. mellett 
• tanulmányoz.*

Nagyon itt leune az idő, ha a községi élet
nek ez a rut fallácziája egy-zer s mindenkorra 
kimenne a divatból

Mert a közéletben az álfatás a legrosszabb 
s akár kényelemszeretet, akár a sablon nagyon 
megszokta magát büntetni.

Végül midőn ezeket őszintén elmondottuk, csak 
egyet: utópia-e az, ha megváltoztatását? . . .

Helyi és vidéki hirek.
— Óvoda - m egnyitás. A mura- 

szombati áll. ovoda a vörheny-járvány 
megszűnte íolytán héttőn julius hd 20. 
napján megnyílik, miről az igentisztelt 
szülők értesittetnek.

— r i g y e l m e z t e t ó s .  A muraszombati
magyarosító és közművelődési szakosztály a 
megyei magyarnyelvi alapból nyert 250 irt 
segély kiegészítésével járásunk minden isko
lájából, tanítók vezetése alatt összeseu mint
egy 50 gyermeket felküld Budapestre, a ki
állítás megtekintésére Az utazással együtt a 
gyermekek 5 napig lesznek távol. — Ha ne
tán lennének a járásban szülők, kik gyerme
keiket saját költségükön óhajtanák a főin ne
vezett csoporttal felküldeui, úgy e hó 25 íg 
jelentkezhetnek alulírottnál. Egy gyenu-k 
utazási és ellátási költsége a 3 napra 6 frt 
65 kr. Takács R. István,

OKHko8í&t. elnök.
— A n y a k ö n y v i  k e r ü l e t  s z é k h e 

l y é n e k  v i s s z a h e l y e z é s e .  A belügymi
niszter a márkushazi anyakönyvi hivatalt 
visszahelyezte székhelyére Battyándra. Most 
már a jogos székhelyen, Bittyáudon van úgy 
a körjegyzői, rniut az anyakönyvi hivatal.

— A u yakön yvi «ta(ÍMXtika. A iuura- 
szombati körülit anyakönyvibe a folyó év ellő 
felében 40 születés, 32 haláleset és 13 házasság
kötés jegyeztetett be.

— K ö szö n etuy ilvA nilá* . S'.écheuyi Ti
vadar gróf ó méltósága által a muraszombati r. 
kath, iskolának adományozott 20 írtból az alább 
felsorolt uöveudékek részesültek 1—1 frt jutalom
ban : Gombossy Pál, Gorubossy Rezső, Vratarics 
Károly, Tátiján István, Gumilár Irma, Bilaskó 
Ferencz, Kajtiár l ure, Vrecsici Károly, Stevau- 
csécz .János, Fórkis Antal, Autauer Miczi, Vrata- 
rici Mari, Szeredy Anna, Gutuilár Fiai, Nóuielh 
István, Toplak litván, 8 imeu Honi, Autalics Ig
nác'., Holczuiau istvau, Csaucsár Teréz. Fogadja 
ó méltósága ezen nemes áldozatkészségéért a gyer
mekek, azok szülői s az iskola nevében legfor
róbb köszöuetünket.

Muraszombat, 1896. julius hó 19.
Gáspár Fcrencz, iskolaszéki eluök.

Ruhán József, kautortauitó.
Wiljinger Károly, osztály-tanító.

— M eglilvo. A , Magyarosító- és Közmű
velődési Szakosztály* valasztmáuya f. julius hó 
20 án délután 3 órakor < 'sémitákon az iskola tie- 
lyiségében ülést tart. melyre a t. választmányi 
tag urak tisztelettel megbivatnak. Tárgy : 1. El
nöki jeleutés a folyó ügyekről. 2. Az ezeréves 
kiállításra küldendő gyermekek összeírása s az 
utiprogramm megállapitisa. 3. Indítványok.

Muraszombat, 1306 julius 15.
Takács R István, szakoszt. elnök.

— Uj tű zu lló  - eg y le t a JArAsbau, 
Szombatfan Önkéntes tűzoltó-egylet alakult, mely
nek alapszabályai már elkészültek. — Kiváuatos 
volna, ha a sokkal népesebb Veleinéreu, mely a 
járásunkban levő magyar községek legnagyobbika, 
szintén alakulna lüzoltó-egyeaület.

— M egtagadót! e ltem eté* . Nem ná- 
luuk. hála Iiteunek, hiurnu stájer szomszédaink
nál Rsg. dsben történt az a sötét fanatizmusra 
valló eset, hogy Péntek Jauos jóuevÜ kereskedő 
elhunyt nejétől, Moszt Mariskától meg akarta ta
gadni a város plebáuosa az egyházi temetést — 
állítólag azért, mert az elhuuyt vegyes házasság
ban élt.. A járáskapitányság vetette magat közbe 
h igy hosszabb vonakodás után az egyházi teme
tés mégis megtörténhetett.

— Ip ari NcgédniiinUAsck kiAIIIIAsat
Az ezredéves országos kiállítás időleges kiállitá 
sának keretében e hó 15 tói jövő hó 15-ig ter
jedő időszakban az ipartauulók, segédek és mun* 
ká:-ok készitinenyeilöl külön kiállítás rendeztetek, 
melynek az a czélja hogy a fiatal iparos nemze
déknek alkalma legyen nemzeti kiállításunkban

szorgalmának és ügyességének eredményét bemu
tatni s hogy e kiállítás révén további fejlődésére 
és előmenetelére buzdítást nyerjen Ez időleges 
kiállítás iránt országszerte élénk érdeklődés mu
tatkozott s a már ma is konstatálható eredméuy 
után Ítélve az meg fog felelni kitűzött czéljának. 
Tekintettel e szakkiállítás speciális hivatására fel
hívja a miniszter az ipartestüietet hogy a iparosnem
zedéket arra figyelmeztetni és b. hatáskörében 
oda hatni szíveskedjék, hogy a 12 372 sz. alatt 
folyó évi január havában a kereskedelmi s ipar
kamarákhoz intézett rendeletemben biztosított 
kedvezmények igénybevételével a vidékről is mi
nél több segédmunkás tekintse meg ez alkalom
mal az ezredévi országos kiállítást és közvetl-n 
tapasztalat és szemlélet utján szerezzen tudomást 
ennek az iparra messzekiható fontos tanúságaiból.

— K ö szö n e t. A millenniumi emlék-ünnep
rendező bizottsága a népünnep jövedelméből fen- 
maradt 11 Irt 78 krnyi tiszta jövedelmet a mu
raszombati járási közkórháznak volt szives jut
tatni, mely nemes cselekedetéért hálás köszönetét 
fejezi ki A kórházi választmány.

~  m l *«*• Divják Endre szombathely egy
házmegyei áldozó pap ma, julius 19-én olvassa 
első miséjét a helybeli plébánia templomban.

— IiiijiAs, Radics Ferencz polonyi korcsmá- 
ros és szatócstól a bolttiokban levő pénzes tár- 
czájából elloptak 70 frt készpénzt. A gyanú Radics 
szolgálójára Luthár Márira irányult, a ki mire a 
csendőrök nyomozni ki jöttek, már meg is szö
kött helyéről.

— K ése lé s . A folyó hó 12-én Fiiszár Jó
zsef helybeli vendéglőjében tartott tánczmulatság 
után Kühár János helybeii szabómester kocsisá
ban Feiertag Mihályban feltámadt a féltékenység 
ördöge s addig ösztökélte, mig kést ragadott s 
szerencsésebb vetélytársait Zinszky Iván es Király 
Pál uradalmi kocsisokat összeszurkálta, raj uk több 
rendbeli, de mégis 8 nap alatt gyógyuló bőr-foly
tonossági hiányt ok >zva A vérengzés után azon
ban nyugodtan megadta magát az elösiető Kardos 
Iván rendőrnek es a csendőröknek s a véres bics
kát is készséggel átnyújtotta a rend embereinek. 
Hogy is mondja csak a nóta: ,Minek is van sze
relem a világon!!*

— A nagy hadgyakorlatokban,
melyek szeptember közepén Csáktornyán és 
vidékén O Felsége a király s valószínűleg a 
német császár és több főherc e g  jelenlétében 
tartatnak m eg: részt fog venni 6 hadosz
tály mintegy 45 ezer emberrel. Az egymás 
ellen küzdő három-három hadosztály a Ill  ik 
(gráczi) hadtesttől s a hozzá tartozó cs. és 
kir. Laiidwehr gyalog-hadosztályból, valamint 
a XIII-ik (zágrábi) hadtestből s az oda ta r
tozó m. kir. (horvát) honvéd gyalog-hadosz
tályból kerül ki. Megjegyezzük, hogy 1887- 
ben csak egy-egy lovas hadosztály küzdött 
egymás ellen Csáktornya vidékén, tehát a 
mostani hadgyakorlatok sokkal nagyobbak 
lesznek a múltkorinál.

— A z  ezredéven  k iá l l i tá n r . i  a követ
kező hetekben, hónapokban még minden vidéki 
hölgy felrárdul Budapestre, hogy élvezze az ezer 
év dicsőségét Ez útra fel kell szerelni a ruha
tárakat és nagy gondot ad a divat kérdése, mert 
elmúltak *>z idők, mikor a vidéki hölgyek falusias 
öltözeteikben jelenhettek meg a főváros utczáin. 
A mai társadalom megkívánja, hogy a vidéki höl
gyek is kifogástalan ö főzetekben forogjanak a ki
állítás területén és chik-es ruháik semmivel se 
maradjanak hátra a fővárosi hölgyek köntösei mel
lett. Ellenkezőleg Ízléses és elegáns öltözeteikkel 
kell hogy felköltsék a fővárosi hölgyek figyelmét 
is. S ir’lyen könnyen tájékozhatják magukat a 
vidéken lakó hölgyek is a .legújabb* és .legjobb* 
felől, mit a divat újat és szépet naponta felkarol, 
ha „Az Évszak* elegáns és szép divatmintái után 
készítik vagy készíttetik ruháikat. Nincs titka a 
divatos, jó ízlésű, olcsó és czélszerü öltözködési 
kérdésnek, melyet „Az Évszak* czélirányosan ne 
oldana meg Azért mint legjobb tanácsot csak 
azt ajánlhatjuk, rendeljék meg maguknak a leg
olcsóbb, legszebb és a legújabb divatot mindig 
legelsőnek közlő divatlapot: .Az Évszak* ot mely 
a női divaton kivtll felkarolja a fehérnemű (pa
tyolat) és gyermekdivatot is. Megrendeléseket a 
lapra elfogad a kiadóhivatal, Bulipest, VI, Ri- 
rály-utcza 110., minden fővárosi és vidéki könyv
kereskedés, továbbá minden postahivatal. — Ara 
egész évre csak 4 frt, negyedévre l frt Mutat
ványszámokat & kiadóhivatal kívánatra bárkinek 
szívesen küld.

Vegyes hírek.
A m egyéből,

— Chernél Antal tömördi n&gy'birtokösl, az 
! őrségi reform egyházmegye újonnan megválasz- 
i tott gondnokát folyó hó 9-én iktatták be hiva-

laba Körmenden. A beiktató ünnepélyen résztvett 
Reiszig Ede főispán i*.

— Dr. Hidvégky Károly p tt. fogalmazó, ki



nálunk Muraszombatban is lobb Ízben vett részt 
az adókivetó bizottság tárgyalásain mint kincstári 
képviselő, folyó hó 13-án elhalálozott.

— Uj igazgató tanár Szent-Gotthárdón. A 
vallás- és közoktatásügyi mk. miniszter Kntrucz 
Rezső, a pozsonyi kir. kath főgymnázinm rendes 
tanárát ezen minőségben a szent-gotthárdi állami 
gymnóziuinhoz helyezte át — s ezen gynmázium 
igazgatói teendőinek ideigl. vezetésével bizta meg.

— A szent-gotthárdi óragyár monumentális 
épülete befejezéséhez közeledik. Az épület, mely 
valódi disze lesz Szent-Gotthárdnak, már tető alá 
került s jelenleg a belső és ornamentális munká
latokat végzik. — A marhavásár-téren épülő óra
gyári munkás épületek is befejezésükhöz köze
lednek.

— Tárcsán a fürdővendégek száma megha
ladja a 250-et.

A hazáiró l.
— Düledezö torony. A soproni városi úgyne

vezett vigyázó-torony ledőléssel fenyegetődzik. A 
tornyot most erős vaspáutokkal akarják a ledő- 
léstöl megmenteni.

— Csáktornyán az őszi hadgyakorlatokon, 
melyek a király a német császár és több főher- 
czeg jelenlétében tartatnak meg, 45.000 ember vesz 
részt, köztük a gráczi zágrábi közös s a horvát 
honvéd zászlóaljak.

— A Csáktornya vidéki körjegyzőség vezeté
sével Brakkó Miklós mura-királyi s. jegyző bí
zatott meg.

— Trappista szerzetesek Budapesten. A bel
városi ferenczreudi zárdának érdekes vendégei 
vaunak; Bosznia déli részéről ugyanis négy trap
pista szerzetes jött fel Budapestre, hogy az ezred
éves kiállítást megnézzék. Vezetőjük Domonkos 
trappista atya a .Mária csillaga* nevű zárda fő
nöke. Négy napig szándékoznak itt maradni Bu
dapesten. A szerzetesek külöuösen a kiállítás me
zőgazdasági csoportja iránt érdeklődnek. A trap
pistáknak ugyanis Boszniában birtokaik vannak, 
melyek művelésére ók maguk ügyelnek fel és 
azonfelül, hogy a népet téritik, még a fölneve
lésre is tanítják.

— A horvát lapok élesen támadják meg Fe- 
nérváry Géza honvédelmi minisztert, hogy a hor
vát honvédséget mindjobban magyarosítja.

— Tapolczán óriási tűzvész pusztított, mely
nek G4 ház esett martalékul.

— Meggyilkolt föur. Gróf Sztáray István or- 
szággyülési képviselőt zempléumegyei birtokán 
az ablakon át agyonlőtték. A gyilkos még eddig 
ismeretlen.

— Mária Dorottya főherczegnőt, József fő- 
herczsg legidősbb leányát eljegyezte a volt fran- 
c/.ia királyi ház, a Bombon-Orleans család ezjdó 
szerinti fej-, Fiilőp orleatisi herczeg.

— Az eskildt-biróságokról szóló törvényjavas
lat már készen van s az őez-zel tárgyalás végett, 
az országgyűlés elé kerül. E javaslat sz-riut a 
nagyobb büntettek felett esküdtszékek fognak 
Ítélni.

— Pár is tanul Budapesttől. A párisi község- 
tanács több tagja legközelebb Budapestre jön, 
hogy a földalatti villamos vasút berendezését ta
nulmányozza. — Az 1900-iki kiállításra hasonló 
vasutat akar Paris városa lélesittetui.

A n ag y v ilá g b ó l.
— Belgiumban a képviselő választásoknál a 

klerikális part győzött. 109 klerikálissal c*ak 29 
6lociálista és 19 radikális képviselő áll szemben.

— Kréta sziget fővárosában Kannában össze
ült a nemzetgyüles, melynek valószínűleg sike
rülni fog a forrongásokat lecsillapítani.

— A Jranczia köztársdg elnöke Faure ellen 
merényletet kísérlett meg valami Frangois Eugen 
nevű elzüllött ember, a ki pisztolyból az elnök 
kocsijára lőtt, midőn ez a longchaiupsi katonai 
szemlére ment. A lövés azonban nem talált. A 
nép •  merénylőt nyomban agyon akarta ütni és 
csakis a rendőrök mentették meg a felbőszült 
tömeg dühétől.

A  Rózsa L illa -k lu b b .
I r ta :  tE H E R  D E /S Ö , a N agyvárad szerkesztője, 

Rózsa Lilla egyike volt azoknak a fehér csip
kés, bébé-kalap a la tt mosolygó hölgyeknek, a kik 
h a  egyszer betoppantak a mi hűvös atiuoszféráju 
fészkünkbe és hogy keveset mondjak ; 39'/»-os 
lázra gerjesztették a nyékfalvi ifjúság lassú ütem 
ben tiktakozó szivét.

Azt biszem, hogy M argaiétát játszotta  először, 
A „Nyékfalvi közmivelődés* kritikusa, jól em lék
szem, őrületen lelkesedéssel fu to tt előadás u tán  a 
színpadra, térdre bo iu lt öltözője e lő tt és az egész 
jeles társu la t füle h alla tára  deklam ált ő nagysá
gáró l egy bym nuszt:

— A nyékfalvi mUérlő közvélemény szerény 
éalniácsolója térdre borulva bődol meg az ön 
csoda - arázsu művészete elő tt. M int a fényes me
teor a bonts égrő l, úgy repü lt ön ide közzénk, 
hogy a művese t iráu ti lelkesedés lángját gyújtsa 
föl a nyéktalvi n Uértő publikum  körében.*

R  zsa L illa, m int ez már jól nevelt naivaktól 
várhaló , körnvekig m eghatva h a llg a tta  a fráziso

kat áradozó orácziót a bám ulatos egyszerűséggel, 
szűzi 8zemérnietességgel csak ennyit válaszolt:

— De szépen kérem, hiszen ön nagyon bó- 
k o l; köszönöm.

— A nyékfalvi ifjúság egy h ti szereplése 
után elvesztette a fejét. Felváltva virrasztó'.Ilink 
és tóhajtozlunk éjszakánként Rózsii L :lla ablaka 
ala tt. Tenyereink akkorára  dagadtuk a Szűnni 
nem ukaró tapstól, m int egy lovagkeztyü ; hom
lokainkra pedig a közös szerelmi bubánailól vészt 
jósló aggodalm as barázdák nehezedtek.

Nem volt ő nagysága kegyetlen, sem kőszívű, 
m int ezen jelenségek után az ember hinné, sót 
egyformán hin tette  valamennyiünkre szelíd moso
lyának uranysugarát. Csak tiszta volt s ártatlan, 
m int egy bébe imádsága, rf poétánk igy definiálta 
angyali lén y é t: Az ideálok után rajongó em beri
ségnek m egtestesült imádsága volt ó.

Ilyennek láttuk, ilyennek h ittük  mi fülig 
szerelmes nyékfulvai ifjúság Rózsa L illá t, a nyék- 
falvai sz íntársulat fenomenális tehetségű p rim a
donnáját. *

A uyékfalvi ifjúság együttvéve amolyan boly
gó csoportot képezett, a kik a C9ÍIIagrendizerbeu 
együtt foroguak az éltető fényű nap körül, amely
től erejüket, a létezésükhöz szükséges világot 
nyerik.

Rózsa Lilla vendégszereplése második he té 
ben elhatároztuk, hogy mi forrongó szivü nyék- 
falvi ifjúság háborgó érzelmeink okszerű kezelése 
czéljából egy „Rózsa Lilla klubbot* alak ítunk.

Igen érdekes klubb volt, mondhatom . íme 
röviden vázolva az a lap tervezetet:

A klub czélja volt R izsa  L illa művészi h ir-  
nevéuek az öt világrészb n való terjesztése és di
csőítése és Rózsa Lilla hom álytaiau erkölcsi éle
iknek tap in tatos ellenőrzése.

A klubbnak rendes tag ja  lehetett minden 
nyéktalvi ifjú, a  ki R izsa  Lólába anny ira  szerel
mes volt, hogy készséget m u ta to tt érette  é letét 
m inden p illanatban feláldozni.

Alapitó tag ja  lehetett a klubnak tnindeu 
olyan nyekfulvi ifjú, a ki R izsa  Lillába annyira  
szerelmes volt, hogy érette  vagy m ia tta  legalább 
egyszer már öngyilkossági kísérletet követett el.

P árto ló  tag ja lehetett, a klubuak m inden 
nyéktalvi házaseiubar, aki Rózsa L 'llaba Inga abb 
annyira szerelmes volt, hogy neje ellen a válópert 
azounai m egindította.

A klub minden este színházi előadás után 
ta rto tta  értekezletét a „Virágos rét*-hoz czim zett 
vendéglő külön asztalánál s ez alkalom m al köz- 
gyönyörüségre minden tag  tarto zo tt külöuösen 
referálni, hogy hol, ű rk o r és miről beszélt Rózsa 
Lillával. A hallgató tagok kötelesek voltak a re- 
feráda a la tt keservesen sóhajtozni.

A klubb minden tag ja  ezenkívül h e teuk iu t 
<gy forintnyi sallánum oR  volt köteles fizetni és 
az ily módon összegyűlt összegből Rózsa Lillának 
minden fellépésénél egy hatalm as virág bokrétát 
nyújtottak fel a nagyon természetesen szűnni nem 
akaró zajos táp ok és óvácziók közepette. Miuel 
tovább tartózkodott városunkban Rózsa L ’lia, a n 
nál d.C'Oségesebben v irágzott a róla elnevezett 
klubb. Lsgalabb 30-ra szaporodott a tagok száma 
és ezek közül uegyeu nem viselhették el tovább 
a keblüket m arcan g o ló  vulkánt, időközben ön
gyilkosságot követtek el. Halálukról a klubb kü
lön gyászjelentést adott ki és a legnagyobb rész
véttel kísértük szerencsétlen h a jta n a in k a t örök 
nyugalom ra, a kik immáron a túlvilágon ábrán* 
du/uak Rózsa Lilla fekete gyém ántként viliogó 
szép szemeiről szivet égető nzerde m osolyától.

A klubb törteuetébeu egyszer egy váratlan 
esemény okozott lordulóp.iutot. Krónikáéi hűség
gel fogom azt elmo idaui. Egyszer c<ak benyit a 
veudéglő ajtaján egy leberrtvalt arezu, him lőíol- 
tokbau bővelkedő ur, jobb kezén egy pityergő 
nebulót, balkezéu egy Hivalkodó leauygyereket 
vezetett.

Azt láttuk, hogy színész, de m ert Nyókfalváu 
sohase m űködött, minduyájuuk eló tt ism eretlen 
volt. A két versenyt bőgő kölyökkel egyenesen 
felélik ta rto tt, bocsáuatot kert és helyet akart 
foglalui.

Szeretve tisz te lt elnökünk figyelm eztette erre 
a tolakodó ripacsot, hogy ezt egy zárt klub. a 
Rózsa L illa klub birtokolja én oda csak a tagok
nak vau joga ülni.

,Ró?sa Lilla,* mokogta a Carrick, aztán gon
dolata iba m erült el. Kis idő Uiulva az asztalra  
ü tö tt  „Nos uraim , uekern jogom vau euuél uz 
asztalnál U h .!*

—  Szemtelen m erészség! Valóban kiváncsiak 
vagyunk !

„Nos há t uraim , van sztrencsém  m agam at 
bem utatn i, Poczor Máté vagyok, Rózsa L illa  pe
dig P.iczoruó, e/ek pádig kedves gy* ruiekeink *

Ezen sajnálatos iuczideus következtében a 
Rózsa Lilla klub feloszlott.

Irodalom.
M agyarország Ezredéve.

Két szeg* di h írla p író : S íu o lG u y  N «udor és 
Liptai K ároly, a .Szegedi Híradó* belu iunkatái- 
sai nagy irodalm i és történőti m unka elkészilé-

sére vállalkoztak. A.érezve az ezredéves ünnep 
fenséges voltát, e ltökélték, hogy „M agyaror-zág 
Ezredéve* czimmel m egírják az ezredéves ünnep 
egész történetét. Képet adnak az utókornak a 
m agyar király és királyi család, a m agyar nem
zet, a tö rvén)hatóságok , iskolák, egyházak, t-s- 
tlilétek, ipar, mezőgazdaság, kérésiedéi, m, tudo
mány. irodalom , művészet, zene stb. ezredéves 
ünnepléséről.

Az eszme hazafias és kiválóan h >sznos, az 
alkotandó m unka pedig m aradandó Incó i lesz.

Az idők óram utató ja csak száz: dókat je l.z  u 
világtörténelem  lapjain. Századokról regélnek a 
legendák, tizennyolcé százados m aga a szeretet 
vallása is, csak a m agyar történelem  foglal el 
egy ezredet az idők folyásából. H ogyne volnánk 
büszkék, féltékenyek erre a tizszázados m últra, 
a melyben a sok bánat m ellett annyi fényes dia
dal, hadi dicsőség van letéve örökül, hogy erre 
a fényes ezerévre csodálatta l néz a világ.

R áte ttük  m ost a koronát a tizszázados tör
ténelemre az ezredéves üuuepségekkel. Ennek a 
koronának nincs más drágaköve, m int a m agyar 
hazaszeretet, nincs más éke, mint a koronás ki
rály irán t való hűséges ragaszkodás: ám ezeket 
a drágaköveket jön hozzánk bámului az egész 
világ es a föld m inden uemzetéu^k gyerm eke el
viszi magával otthonába a m agyarok irán i érzett 
szervtetet és bám ulatát.

Ez a ragyogás, a melyet a m agyar hazasze
retet, ezeréves szent történelem  m agából kisugá- 
rostá t, belemerül abba a fényes m últba, a mely. 
bői üuuepüukhöz néhány röpke p illan atra  a tör
ténelemből kölcsönvettük. A töldmÍves, iparos, 
kereskedő, hivatalnok, szóval : m inden m agyar 
ember visszatér üuuep u tán  m unkájához és ez a 
fényes üuuep ciak emlékezet ben, mesében, hala- 
vány képzeletben fog élűi az u tókor e lő tt. H a az 
ezereves üuu«p ragyogását nem is tud ják  Vesta- 
tüzkeut ébren ta r tan i, m unkálkodjunk azon, hogy 
azon egy p illanata, egy morzsája se maradjon 
löl jegy cetleuUl euuek a világtörténelm i nemzet- 
ünnepnek, legalább olvassák azok, akik asm  lá t
ha ttak , milyen üuuep volt az, a mely most beu- 
uünket m ám orossá tesz dicsőségével.

A megjelenendő m unka hazafias és eszményi 
czélját bizonyítja az, hogy W lasiscs Gyula köz- 
oktatásügyi m iuister e lfogadta a könyv ajánlását, 
a rne'y m int forrásm unka is h itá rozo tt értéket 
Ígér. Óhajtandó, hogy ahová a szerzők ad ltokért 
fordulnak, azt mielőbb a legnagyobb készséggel 
ju ttassák  el kezeikhez. Ez hazafias kötelesség.

A nagy m uuka első kötete ez év október 
havábau fog uiegjeieuui.

*
— A £ ig a z i k ö z v é lem é n y . A magyar-

országi tanítók V. egyetem es tau itógyülése  ok ta 
tásügyünket fordulóponthoz vezette. A reform tö
rekvéseknek határozott form át l oldes Géza, a 
Nem zeti Iskola h. szerkesztője adott. — Azok az 
elvek ju to ttak  a gyűlés határoz ita lban  diadalra , 
melyet a Nem zeti Iskola h ird e tett s melyet Ma
gyarország tan ító i m indnyájan vallanak. Földes 
javaslata it nemcsak egyhangúlag  fogadták el, ha
liéin a lelkesedés is a le in tő  legm agasabb tokra 
em elkedett. A napilapok tudósítói a m eghatóan 
szép jelenetekben nemcsak gyönyörködtek, hau iu 
tudósításaikat ezeknek hatása  a la tt  Írtak  s a ma
gyar tan ítónak ideális törekvése egyszerre az egész 
társadalom  közkincse lett. A miuit-gter másnap 
m aga buzdíto tta  a villásregg d ire  m eghitt tan í
tókat, hogy lelkűkben igazan ápolják est a lel
kesedést h azt elaludni ne engHiipk noha. ím e a 
tisztelet, a m it a „Nemzeti Lkolu* 3 éves él-te 
a la tt  szerzett a m agyar tan ítás ügyellek ! V.ui-e 
teh á t olyan tanügyi lap, a mely méltóbb lenne a 
m agyar tau itók . tanárok tám ogatására , m i.;t a 
„Nemzeti L k o la  F*

A nap és éj hossza. P l a c z l  A r a k  s

A it »1» A Ii ö l t i Búza —  6.20 b.30
Jul. Árpa — —

kel 1 kel uyug
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211.
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4 11
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7 26

7. 6
7 38,

2 7 
3.21 Kukorica . — 5 50

2 5 . 4 13! 7 25 8. 1 4.36 Köles — 6.50

J i  5  t i  t  t  c  r .
E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk.

Foulard-selymet 60 krtől
japáni, ckinai, ztb. a legújabb mintázattal és színekben, 
u m. fekete,^feliér és színes Heiiueberg-selymet 35 kr- 
tói 14 f rt  65 kr. méterenkint sima, csikói, koczkázott, 
miutázott, damasst stb. (mintegy 240 kfllömböső minőség 
és 2000 scin- és min'ásatbau stb.) postabér- és vámmen
tesen h házhoz szállítva és mintákat kilói pnsUfordultá- 
val: Heiuicherg (i. (cs. kir udv. szálliió) selyeniiryár.i 
Zürichben, Svajczba czimzett levelekre 10 kros, levelező
lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. — Magyar nyelven irt 
megreudelesek poutosaa eliuteztetnek. i

Nyomatott Gondos (Stttsiawai Márk gyorssal ójár
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