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A társad a lom  és a jellem .
Ha gondos fürkésző szemmel végig

nézünk jélen társadalm unkon, fagyasztó 
fájdalom tölti el az érző szivet annak a 
képnek a láttán, mely lelkünk elé tárul. 
Lassan, de annál biztosabban ölő méreg 
rombol a nem zet testében. Társadalm unk 
fáját ezer féreg örli, ezer szu emészti. 
Társadalmunk beteg, nagyon beteg. Álla
potunk válságos, aggodalomra egynél több 
az ok.

A szivekből a vallás magasztos ér- 
zem énye a hit, az égi mulaszt kihalt, 
vagy kihalóban; a rem ény varázsa alig 
melengeti többé a fásult, rideg keblet, s 
a szeretet dicső oltárán állandóan a rut 
önérdek szennyes lángja lobog. Fájdalom! 
m ajdnem minden cselekvés rugója, indító 
oka az önérdek, az önhaszon, melynek 
aztán áldozatul esik igazság, becsület, 
maga az élet.

Az erkölcsök lazulnak. Méreg és tör 
ártatlan fegyverek s csak a boszu lehű
tésén' szolgálnak. Gyáva öngyilkosságok, 
arczátlan csalások, nemtelen sikkasztások 
állandó rovatot képeznek a napi lapok 
hasábjain. Rágalom és becsületsértés kel
lemes időtöltés. A legjobb, a legigazibb 
hazafiakat sárral dobálni olcsó dicső
ség. A párbaj életszükség, a megsértett 
becsű lednek egyetlen torlóeszköze. A kegy
nek keresése és hivatalvadászat immár
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F ohász.
Hol van a toll. mely leírná 
Hatalmadat. Istenem!
Mártsam a nap sugarába.
Az ég minden csillagába:
Soha le nem festhetem.
Szemednek egg pillantása:
Haragos ég villámlása.

Hol a száj. mely kibeszélné 
Jóságod, oh Szeretet!
Volna búr sok ezer nyelvem,
Fenn repülő szárnyas lelkem : 
Kimondani nem tehet.
Szemednek egg pillantása:
Mosolygó ég szivárványa.

Leborulok, agg imádom 
Nagyságodat, oh Atyám!
.1 ragyogó magasságból,
Dicsőséged trón ásd rőt,
A mélységbe nézz le rám!
Sü niednek egg pillantása:
Legyen pályám széni világa !

P. L.

férfias dolog. Elveket, meggyőződéseket 
áruba bocsátani, pénzért eladni —  élel
messég. A kötelességek pontos, lelkiisme
retes teljesítése nem divat többé. A nye
részkedő számítás virágzó éveit éli, ki- 
szija áldozatának utolsó csepp vérét is. 
Felebarátot nem ismer.

Korunk a haladás kora. Különösen 
az exact, a gyakorlati tudományok mű
velése, nagy buzgalommal, szívós kitar
tással űzetik ; a  gőz és villany az ember 
szolgálatára áll; m inden kísérlet megtör
ténik az anyagi jólét s az élet kényelmei 
ápolására, elő mozdítására. Nagyon helye
sen v a n ! Ennek igy kell lennie. Nem is 
ez a hiba, a hiba egészen m ásban kere
sendő.

A hiba, a nagy hiba minden józan 
nézet szerint tisztán abban áll. hogy ez 
a (in ele siécle-kor egyedül boldogító köz
pontnak az anyagot, a meztelen anyagot 
tüze k i; ide irányulnak nem ünk összes 
vágyai, törekvései, az ember szivének 
minden lüktetése, minden dobbanása. A 
czél —  eszköz s az eszköz —- czél s 
minden eszköz szent, csak sikerre vezes
sen. Az anyag minden, a szellem semmi, 
az halad, ez m a rad ; az erösbül, ez fogy, 
sorvad. Táplálhatja-e a puszta széngözV

Ismerjük el őszintén, hogy társadal
munk jelen állapotáról adott rövid vázlat 
meggyőzhet minden komolyan gondolkodó 
főt arról, hogy baj csakugyan van s hogy

A villi-táncz.
A vilii tánczról olvashattunk már igen 

sokat, írtak arról költeményeket, felhasználták 
színi-tánezok tárgyául; de még nem jutott 
eszébe senkinek a felett vizsgálódni: vájjon az 
egész csupán költői képzelődés-e, - - vagy va
lamely mondán alapuló népszokás ? Több, mint 
valószínű, hogy az utóbbi eset áll, mert e szo
kás még nebány év elölt is élt a nép közt, és 
pedig a „palóczok között*. Maga a monda, 
melyen e népszokás alapszik, Kisfaludy Sándor 
szerint a kővetkező:

Loránth lovag II. András keresztes hadá
val Palástinába ment, s öt szerető s általa 
szeretett jegyesét otthon hagyta. Midőn több évi 
távolléte után a Szentföldről visszatért, a ked
ves mátka már halva volt; busán kereste fel 
a lovag az elhaltnak sírját, forró könyeivel 
áztatta a hideg sirlmntokat, melyek a kedves 
földi maradványait fedték. Bánatában nem vette 
észre, mily hamar teltek el az órák, hogy a 
hold már rég feljött, s hogy éjfél elmúlt. Egy
szerre a mint ott búslakodott, több leány ala
kot pillantott meg, s azok közt elhalt meny
asszonyát is; ezek öt menvekzöi körtánezra 
szólították fel, s mindaddig tánczolnia kellett 
velők, inig gulaütés következtében földre ro
gyott, s igy kedvesét a túlvilágra követte.

Eddig tart a monda. A népszokás pedig 
abban áll, hogy lm valamely ifjú embernek a

e baj oly mérvű, mely gyors segítsége^ 
igényel, máskülönben társadalmunkat a 
megsemmisülés réme kisérti.

Ily körülmények közt, a dolgok jelen 
állásában önként felmerül az a kérdés, 
van-e orvosság a beteg szám ára s hol 
kell azt keresnünk ? erre feleljük: igenis 
van s a legbiztosabb gyógyitószerl a kor- 
rupezió, a demoralizáczió lelketölö mérge 
ellen keressük a jellemképzésben s ellent- 
álló erőt találunk magában a jellemképzés 
közvetítésével megalakult jellemben.

Mi is az a  jellem ? a jellem a társa
dalom lelkiismerete, az ember legsajátabb 
b irtoka ; képmutatást, alakoskodást nem 
tűr. Tettetésre képtelen. A milyen belül, 
olyan kívül; ami a szívben, az a szájon. 
A jellem az embernek tiszteletet, méltó
ságot, fenséget kölcsönöz. Fényt és dicső
séget áraszt önmagára, környezetére s a 
társadalomra. A jellemes ember köteles
ségei terén nem ismer nehézséget, nem 
ismer akadályt, rendületlenül mint szírt 
áll a vészek közepében. Czél nélkül 
nem tesz soha sem m it; elvek, eszmék, 
meggyőződés vezérlik, s ha élte utain 
gátra talál, növekedik ereje, fokozódik te
vékenysége s győz vagy meghal, de gyá
ván meg nem adja magát. Az emberi 
méltóságot önmagában ismeri, m ásban 
tiszteli. Függetlenségét jólétért, kegyelem
ért nem áldozza fel, tettei az igaznak 
varázshatalm a alatt állanak. Megcsalatott

mátkája meghal, ö az elhaltnak barátnői 
által a temetőbe kihivatik, a hol azokkal mind
addig tánczolnia kell, inig legalább a kimerült
ség miatt félholtan összeroskad. Megtörténik 
aztán gyakran, hogy az ifjú nem kél fel többé 
saját erejével, hanem gutaütés éri, s igy Lo
ránth lovag példáját követi.

Ott, hol e szokás uralkodik, nagy tetszést 
talál benne a nép. Ez valami költői öngyilkos
ság, melyet az iíju ember magán elkövet. De 
nem minden táncznál kell szükségkép halálnak 
bekövetkeznie. Az idő e népszokás szomorú 
oldalán is sokat változtatott, sokat enyhített. 
Az illetőnek csak addig kell tánczolnia. inig 
lábai bírják, s ha egyszer lerogyik, akkor ott 
hagyják a leányok, s ö kialussza mámorát; 
mert bujában rendesen előre le szokta magát 
inni az ifjú. Ha aztán a szokásnak és lelkiis- 
meretének eleget tett, szabad megházasodnia, 
mert ha csak a villi-tánczot szerencsésen ki
állta, szabad azt tennie, másként egy leány 
sem nyújtaná neki kezét.

Milesz Béla a villi-tánczra vonatkozólag a 
következő esetet beszéli e l:

Néhány évvel ezelőtt (tömör felvidékének 
egyik falujában egy igen tisztelt úri háznál 
időztem. Ekkor voltam szemtanúja egy villi- 
táneznak, mely mint később megtudtam, sze
rencsétlenül s szomorúan végződött.

Ebéd után épen fekete kávé mellet ültünk, 
midőn a házi ur lovásza, egy fiatat legény,
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reménye romjain uj reményre éled; az 
összeroncsolt, a széttépett, a megsemmi
sült küzdelmek újabb és erősebb küzde
lemre buzdítják, serkentik. Minél sivárabb 
jelene, minél bizonytalanabb jövője: an
nál nagyobb hévvel fog dologhoz, mun
kához. A kétségbeesés szörnye nem ne
hezedik lelkére soha. Szenvedéseit nyu
godt szívvel viseli, panaszra nem nyílik 
ajka, mert ismeri azok diját, jutalmát. 
Leikébe van Írva, mit Kölcsey örökbecsű 
Parainesisében a szenvedések dijául fest: 
-Általuk tanultam az emberiség becsét 
érteni, való nagyságot hiú ragyogványtól 
megválasztani, balszerencse tekintetét nyu
godtan tűrni, kevés híveimhez kölcsönös 
hűséggel csatlódni s mindenekfelett érezni, 
miképpen szenvedés és kebelszakgató ál
dozat tulajdon örömöt hoz telkeinknek és 
sorsunkon felülemelkedni megtanít."

Ha egy jellem az élet küzdelmeiben 
magára marad támasz, rokonlelkek s ba
rátok nélkül: az erőt, enyhülést, vigasz
talást és balzsamot Istene után hitében 
és saját magában keresi és találja fel.

A jellem nem kíván vagyont, nem 
keres kincset, nincs összeforrva gazdag
sággal. A vagyon a jellemes ember kezé
ben csak eszköz s arra szolgál, hogy va
gyonával s vagyona által felismert élet- 
czélját, meglevő vezéreszméit valósítani 
törekedjék. Mig jellemtelen ember vagyon 
mellett csakhamar belesodródik a vétkek, 
bűnök fertőjébe. Valóban a gazdagság az 
emberi hiúságoknak, gyengeségeknek egyik 
leggyakrabban előforduló istápolója; hány 
embert nem vitt már vagyona az elvete
mültség legalsó lépcsőjére! Gazdag ember 
könnyen lesz tunya, tétlen, rest; a meg
szokott restséggel fogy a munka képesség, 
mig elvégre ama ponthoz ér, melynél már 
dologkerülö lett, kötelességérzete kiliam- 
vadt, de neki tetszik ezen élettelen élet.

A jellem csakis tiszta szivet kíván, 
melylyel mindenki bírhat és romlatlan ke
belt, melyet mindegyikünk megőrizhet s 
azokkal az erény rögös ösvényén bizto
san halad; a dicsőség vágya nem tépi, 
nem marczangolja lelkét, nem keresi, nem 
hajhássza a hírnevet soha. A mit tesz, 
csak azért teszi, mert lelkiismeretesugalja; 
becsületét nem mocskolja be soha; szenny,

piszok nem tapad lényéhez. A jellemes 
ember őszinte, nyílt; véleménye kimon
dásában semmi tekintetnek nem hódol, 
önkárának sem. ítéletét mellékkörülmények 
nem befolyásolják, meg nem ingatják. Az 
élet minden viszonyai közt önállóan, füg
getlenül, lelkiismerete s meggyőződése 
alapján eszmél, Ítél, cselekszik.

Ha küzd, megnyugszik az elért siker
ben ; érdeme szerint becsüli a kivívott 
győzelmet. Gőgös, elbizakodott, kevély 
nem lesz soha. Ellenségeiben is tiszteli 
az embert, azok bukása nem kelt benne 
kárörömöt. Nem fut délibábok után. Földi 
boldogságát a becsületességbe s nyugodt 
lelkiismeretébe helyezi. A valónak embere.

Tűr rágalmat, tűr megbántást, de 
megszégyenítést soha; ö maga nem rá
galmaz, nem bánt meg senkit. Adott sza
vának embere, benne bizhatol. A jellem 
egyúttal részvevő, jótékony adakozó. Szive 
ridegen nem zárul el mások bajai, sze
rencsétlenségei előtt. Segít anyagilag, se
gít jó tanácscsal; csak élj vele.

A jellem legéberebb kísérője, leghübb 
kalauza az embernek, tulajdonosának hal
hatatlanságot szerez. A jellem csak testi
leg hal meg, eszméi, elvei élni fognak az 
idők végéig.

A jellem nem öröklött, szerzett tu
lajdon, a nevelés nem tehet mindent, ön
magunknak kell serényen közremunkál- 
nunk, ha a jellem nevére méltók akarunk 
lenni. Önellenőrzés, önvigyázat, önuralom 
a tényezők, melyek leghatékonyabb be- 
folyásuak a jellem alakulására. „Elveit s 
érzéseit mindenki megtisztíthatja, magát 
erénykövetésre mindenki szoktathatja, nap
jait czélirányos tettekben eltöltheti. Ne 
hidd, mintha a terhektől és kötelességek
től, mik reád háramlanak, tehetséged ki
csiny voltának színe alatt magad felment
hetnéd." (Kölcsey.)

Apró házi körülményeiben tanulod 
megismerni és tisztelni a jellemet. Családi 
tűzhelyénél elsimulnak homlokáról a re- 
dök; bú és gond messze szállnak tőle : 
a ház küszöbén belül családfői kötelmei
nek odaadó teljesítésében tündököl. Ha 
valamely téren, úgy e körben csodálha
tod és bámulhatod a jellem ragyogó pom
páját. Dicsőnek látod a jellemet a nyil-
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ruhájába volt öltözve, kalapjához virágbokréta 
volt tűzve, úgy szinte dolmányára is, de nagyon 
szomorún nézett ki, könyek c :sil lógtak szemeiben, 
hangja gyenge és töredezett volt, látni lehetett 
rajta, hogy nagy bánat érte. Kérte urát: en
gedje meg neki a lakodalomba mennie.

— Hiszen mátkád meghalt, — jegyzé meg 
a háziúr, — s csak nem régen; te nagyon 
könyelmü iiczkó vagy, hogy még csak el se 
várod a hat heti gyász-időt, hanem már ej 
másik leányt veszesz el. Hiszen ti annyira sze
rettétek egymást, miként én azt hittem, hogy 
egymás nélkül nem is élhettek.

- ügy is van az, nagyságos uram, viszonzá 
a legény könyekbe fojtott hai igon, nem is tu
dok én Marcsám nélkül élni; épen azért akarok 
■na este sírján lakodalmat tartani, a viliik ott 
lesznek, s várnak engemet.

Kz még nagyobb esztelenség, s jó, hogy 
ezt nekem megjelentetted, mert most már csak

nem bocsátalak el. Meg fogom mondani 
hogy zárjon be légedet, akkor 

aztán majd elmegy kedved ezen bohó szokástól.
Ezzel a legény szó nélkül távozott, a 

háziúr kiadta a szükséges parancsot, hogy a 
lovászra vigyázzanak, s a kulcsár megígérte, 
hogy szigorúan szemmel fogja öt tartani.

A Jancsi mégis el lóg menni, 
mondá a kocsis, midőn a házigazda fiával 
udvarra lementünk a lovakat inegszcmléleudök.

— S te azt gondolod? — kérdém.
— Nem csak hogy gondolom uram, de 

bizonyosan tudom; a falubeli leányok minden 
erejükkel ki fogják öt szabadítani, s ha a föld 
alá volna is rejtve, mégis feltalálnák; a legé
nyek, s ka kell, minden ember segitségökre lesz, 
s a kulcsár ur tehet, a mit akar.

Jó lenne talán, ha ön atyja a lovászt 
elküldené messzire, mondám a háziúr fiának.

— Visszajönne a nélkül, hogy az ember 
sejtené, — viszonzá az. Most már e villi-táncz 
czeremoniának végbe kell mennie, s ha önnek 
tetszik, jöjjön velem éjfélkor a temetőbe, s néz
zük meg a halotti bált, még magam sem láttam 
ilyet, csak hallomás után ismerem.

Szívesen megyek önnel, — mondám, -  - 
de bár mennyire kiváncsi vagyok is a viliik 
tánczát látni, s e népszokást tanulmányozni: 
mégis kövessünk el minden lehetőt annak meg
akadályozására.

Lehetetlen volt az ellen valamit tenni; 
a legényt nem tudtuk lebeszélni s azután elő
jöttek a falusiak s öt a szokásnak eleget tenni 
kényszeritették s erőszakos ellentállás esetében 
kétségkívül a legvégsőre vetemedtek volna.

Jancsi a faluban egy öreg becsületes há
zaspárnak egyetlen fia volt. Mint szegény le
gény, kis korától fogva úri házaknál szolgált. 
A szomszéd szép leányát, Marcsát, már régen 
szerette, együtt nőttek fel, s belőlük egy pár 
lett volna, ha a halál az eljegyzett leányt az

vinos élet mezején, dicsőbbnek barátok 
között, Iegdicsöbbnek a családban.

Az elmondottakból teljesen érthető 
Rothenak a jellem definicziúja: -A jellem 
személyes életté lett erkiilcsiség.- l ’nu.-r 
szerint a jellem „erkölcsi én-uralom . 
Legfenségesebb alakjában a jellem azon 
egyéni akarat, mely a vallás, erkölcsiség 
és értelem befolyása alatt erélyesen mű
ködik.

Csak kevés szavunk van még: való 
az, hogy a jellem alapját megveti ugyan 
az otthon, a szülői ház, kifejti ugyan öu- 
munkásságunk, de betetőzni, megszilárdí
tani a jellemet csak maga az élet, a ta
pasztalás nagy iskolája fogja, ebben jutunk 
el az önismeret azon fokához, melyre 
szüks ■égü nk vilii, hogy emberi rendelő-lé
sünknek, emberi hivatásunknak méltókép
pen megfelelhessünk; a gyémánt is saját 
porával köszörűlödik.

1897. augusztus 15.

A m adarak m int időjósok ,
Minden ember tudja azt, hogy az 

állatok a velők született sajátságos ö l 
tőiméi fogva előre megérzik a bekövcl- 
kezö időt és különösen a zivatart. Az 
ember, ki erre részint nem figyel, részint 
pedig idegei sem oly fogékonyak, sokkal 
kevésbé bírja azt megismerni. De e te
kintetben a falusi emberek, különösen a 
nyájörök kivételt képeznek, kik majdnem 
teljes bizonyossággal meg tudják jósolni, 
hogy milyen idő lesz.

A falusi emberek azt állítják, min
denesetre tapasztalat után, hogy midőn a 
marhák ugrálnak, akkor dörögni fog: 
midőn pedig a fecskék alanf röpülnek, 
esni fog; úgyszintén akkor is. ha a bé
kák sokat kurulyolnak, vagy a kakas 
sokat kukorékol.

Annyi bizonyos, hogy a marhák, ha 
künn vannak a legelőn és zivatar kö
zéig, a fergeteg előtt már néhány órával 
igen nyughatatlanok, pedig az ember egy 
felhöcskét sem lát még az égen.

Mindenesetre igen érdekes volna, lia 
valaki az állatok magatartását figyelemmel 
kisérné; többet lehet abból tanulni, mint 
száz kötet holdvilágszürcsölö regényből.

Az állatok ösztönével éppen úgy 
vannak a tudósok, mint más egyéb szel
lemi képességgel; az egyik azt állítja.

élők sorából ki nem szólítja. Jancsi szivrő-l 
búsult mátkája után, de az öreg szülök óhaj
tására, s kórtere hajlandó volt az elhalt Maré.-a 
bugát elvenni, s mielőtt a kézfogót megtanul
ták volna, először a viliikkel szokás szerint 
tánezolnia kellett.

A násznép tehát magával vitte Jancsii, 
ki szomorúan, lecsüggesztett fővel ballagná 
szülei házához. Itt egy kis szokásos czereine 
niával elbúcsúzott öreg szüleitől, megköszönte 
azoknak hü ápolásukat, és gondviselésüket. - 
miután szülei viszontag földi, vagy mennyi 
életéhez minden jót, s boldogságot kívánlak, a 
nászsereg a falu végén levő korcsma felé vélte 
útját, s abba he is ment, hol természetesen 
boros üvegek mellett vigasztalta a bús vőlegényt 
az éjjeli kitűzött óráig. Leányok a mulatságban 
még mindeddig nem vetlek részt. Az ö szerepék 
a temetőnél kezdődött, hol egyszersmind a lér- 
íiaké végződött.

Tizenegy óra felé figyelmeztettem uj is
merősömet, a háziúr fiát: mennénk a villi-táncz - 
mulatságra. Azonnal elindultunk. A mint a te 
metö kerítéséhez értünk, azonnal megpillantottunk 
ott nehány leányt fehér ruhában, felbontóit 
hajjal, s rozmarin koszorúkkal. A temető be
járatánál a kápolna falaihoz döltüuk. s úgy 
várakoztunk. Csakhamar zene hallatszott, s jött 
a násznép. A zenélő czigányok jöttek elöl a 
temetőbe, azután a lovászlegény két vilii állal 
vezettetve. Valószínűleg jól beveheteli u vidá-
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reménye romjain uj reményre éled; az 
összeroncsolt, a széttépett, a megsemmi
sült küzdelmek újabb és erősebb küzde
lemre buzdítják, serkentik. Minél sivárabb 
jelene, minél bizonytalanabb jövője: an
nál nagyobb hévvel fog dologhoz, mun
kához. A kétségbeesés szörnye nem ne
hezedik lelkére soha. Szenvedéseit nyu
godt szívvel viseli, panaszra nem nyílik 
ajka, mert ismeri azok diját, jutalmát. 
Leikébe van Írva, mit Kölcsey örökbecsű 
l’arainesisében a szenvedések dijául fest: 
„Általuk tanultam az emberiség becsét 
érteni, való nagyságot hiú ragyogványtól 
megválasztani, balszerencse tekintetét nyu
godtan tűrni, kevés híveimhez kölcsönös 
hűséggel csatlódni s mindenekfelett érezni, 
miképpen szenvedés és kebelszakgató ál
dozat tulajdon örömöt hoz leikeinknek és 
sorsunkon felülemelkedni megtanít."

Ha egy jellem az élet küzdelmeiben 
magára marad támasz, rokonlelkek s ba
rátok nélkül: az erőt, enyhülést, vigasz
talást és balzsamot Istene után hitében 
és saját magában keresi és találja fel.

A jellem nem kivan vagyont, nem 
keres kincset, nincs összeforrva gazdag
sággal. A vagyon a jellemes ember kezé
ben csak eszköz s arra szolgál, hogy va
gyonával s vagyona által felismert élet- 
czélját, meglevő vezéreszméit valósítani 
törekedjék. Mig jellenitelen ember vagyon 
mellett csakhamar belesodródik a vétkek, 
bűnük fertőjébe. Valóban a gazdagság az 
emberi hiúságoknak, gyengeségeknek egyik 
leggyakrabban előforduló istápolója; hány 
embert nem vitt már vagyona az elvete
mültség legalsó lépcsőjére! Gazdag ember 
könnyen lesz tunya, tétlen, rest; a meg
szokott restséggel fogy a munkaképesség, 
inig elvégre ama ponthoz ér, melynél már 
dologkerülö lett, kötelességérzete kihat u- 
vadt, de neki tetszik ezen élettelen élet.

A jellem csakis tiszta szivet kíván, 
melylyel mindenki bírhat és romlatlan ke
belt, melyet mindegyikünk megőrizhet s 
azokkal az erény rögös ösvényén bizto
san halad; a dicsőség vágya nem tépi, 
nem marczangolja lelkét, nem keresi, nem 
liajhássza a hírnevet soha. A mit tesz, 
csak azért teszi, mert lelkiismerete sugalja; 
becsületét nem mocskolja be soha; szenny,

minden hívás nélkül u szobába lépett, ünneplő 
ruhájába volt öltözve, kalapjához virágbokréta 
volt tűzve, úgy szinte dolmányára is, de nagyon 
szomorún nézett ki, könyek csillogtuk szemeiben, 
hangja gyenge és töredezett volt, látni lehetett 
rajta, hogy nagy bánat érte. Kérte urát: en
gedje meg neki a lakodalomba mennie.

— Hiszen mátkád meghalt, — jegyzé meg 
a háziúr, — s csak nem régen; te nagyon 
könyelmü iiczkó vagy, hogy még csak el sem 
várod a hat heti gyász-idöt, hanem már egy 
másik leányt veszesz el. Hiszen ti annyira sze
rettétek egymást, miként én azt hittem, hogy 
egymás nélkül nem is élhettek.

- Úgy is van az, nagyságos uram, viszonzá 
a legény könyekbe fojtott hangon, nem is tu
dok én Marcsám nélkül élni; épen azért akarok 
ma este sírján lakodalmat tartani, a viliik ott 
lesznek, s várnak engemet.

Kz még nagyobb esztelenség, s jó, hogy 
ezt nekem megjelentetted, mert most már csak
ugyan nem bocsátalak el. Meg fogom mondani 
kulcsáromnak, hogy zárjon be légedet, akkor 
aztán majd elmegy kedved ezen bohó szokástól.

Ezzel a legény szó nélkül távozott, a 
háziúr kiadta a szükséges parancsot, hogy a 
lovászra vigyázzanak, s a kulcsár megígérte, 
hogy szigorúan szemmel lógja öt tartani.

A Jancsi mégis el lóg menni, 
mondá a kocsis, midőn a házigazda fiával az 
udvarra lementünk a lovakul megszemlélendök.

piszok nem tapad lényéhez. A jellemes 
ember őszinte, nyílt; véleménye kimon
dásában semmi tekintetnek nem hódol, 
önkárának sem. ítéletét mellékkörülmények 
nem befolyásolják, meg nem ingatják. Az 
élet minden viszonyai közt önállóan, füg
getlenül, lelkiismerete s meggyőződése 
alapján eszmél, Ítél, cselekszik.

Ha küzd, megnyugszik az elért siker
ben ; érdeme szerint becsüli a kivívott 
győzelmet. Gőgös, elbizakodott, kevély 
nem lesz soha. Ellenségeiben is tiszteli 
az embert, azok bukása nem kelt benne i 
kárörömöt. Nem fut délibábok után. Földi 
boldogságát a becsületességbe s nyugodt 
lelkiismeretébe helyezi. A valónak embere.

Tűr rágalmat, tűr megbántást, de 
megszégyenítést soha; ö maga nem rá
galmaz, nem bánt meg senkit. Adott sza
vának embere, benne bizhatol. A jellem 
egyúttal részvevő, jótékony adakozó. Szive 
ridegen nem zárul el mások bajai, sze
rencsétlenségei előtt. Segít anyagilag, se
gít jó tanácscsal; csak élj vele.

A jellem legéberebb kísérője, leghübb 
kalauza az embernek, tulajdonosának hal
hatatlanságot szerez. A jellem csak testi
leg hal meg, eszméi, elvei élni fognak az 
idők végéig.

A jellem nem öröklött, szerzett tu
lajdon, a nevelés nem tehet mindent, ön
magunknak kell serényen közremunkál- 
nunk, ha u jellem nevére méltók akarunk 
lenni. Önellenőrzés, ön vigyázat, önuralom 
a tényezők, melyek leghatékonyabb be- 
folyásuak a jellem alakulására. „Elveit s 
érzéseit mindenki megtisztíthatja, magát 
erény köve lésre mindenki szoktathatja, nap
jait czélirányos tettekben eltöltheti. Ne 
hidd, mintha a terhektől és kötelességek
től, mik reád háramlanak, tehetséged ki
csiny voltának színe alatt magad felment
hetnéd." (Kölcsey.)

Apró házi körülményeiben tanulod 
megismerni és tisztelni a jellemet. Családi 
tűzhelyénél elsimulnak homlokáról a re- 
dök; bú és gond messze szállnak tőle: 
a ház küszöbén belül családfői kötelmei
nek odaadó teljesítésében tündököl. Ha 
valamely téren, úgy e körben csodálha
tod és bámulhatod a jellem ragyogó pom
páját. Dicsőnek látod a jellemet a nyil-

— S te azt gondolod? — kérdőm.
— Nem csak hogy gondolom uram, de 

bizonyosan tudom: a falubeli leányok minden 
erejükkel ki fogják öt szabadítani, s ha a föld 
alá volna is rejtve, mégis feltalálnák; a legé
nyek, s ka kell, minden ember segítségükre lesz, 
s a kulcsár ur tehet, a mit akar.

- Jó lenne talán, ha ön atyja a lovászt 
elküldené messzire, mondám a háziúr fiának.

— Visszajönne a nélkül, hogy az ember 
sejtené, — viszonzá az. Most már e villi-táncz 
czeremoniának végbe kell mennie, s ha önnek 
tetszik, jöjjön velem éjfélkor a temetőbe, s néz
zük meg a halotti bált, még magam sem láttam 
ilyet, esak hallomás után ismerem.

Szívesen megyek önnel, -  mondám, — 
de bár mennyire kiváncsi vagyok is a viliik 
tánczát látni, s e népszokást tanulmányozni: 
mégis kövessünk el minden lehetőt annak meg 
akadályozására.

Lehetetlen volt az ellen valamit tenni; 
a legényt nem tudtuk lebeszélni s azután elő
jöttek a falusiak s öt a szokásnak eleget tenni 
kényszeritették s erőszakos ellentállás esetében 
kétségkívül a legvégsőre vetemedtek volna.

Jancsi a faluban egy öreg becsületes há
zaspárnak egyetlen fia volt. Mint szegény le
gény, kis korától fogva úri házaknál szolgált. 
A szomszéd szép leányát, Marcsát, már régen 
szerette, együtt nőttek fel, s belőlük egy pár 
lett volna, ha a halál az eljegyzett leányt az
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vános élet mezején, dicsőbbnek barátok 
között, legdicsőbbnek a családban.

Az elmondottakből teljesen írtból 
Hothcnak a jellem definicziőja: .A jellem 
személyes életté lett erkölcsiség.“ ram ; 
szerint a jellem „erkölcsi én-uralom-. 
Legfenségesebb alakjában a jellem azon 
egyéni akarat, mely a vallás, erkölcsiség 
és értelem befolyása alatt erélyesen mű- 
ködik.

Csak kevés szavunk van még: való 
az, hogy a jellem alapját megveti ugyan 
az otthon, a szülői ház, kifejti ugyan ön
munkásságunk, de betetőzni, megszilárdí
tani a jellemet csak maga az élet, a ta
pasztalás nagy iskolája fogja, ebben jutunk 
el az önismeret azon fokához, melyre 
szükségünk van, hogy emberi rendelteté
sünknek, emberi hivatásunknak méltókép
pen megfelelhessünk; a gyémánt is saját 
porával köszörűlödik.

—s -  n.

1897. augusztus 15.

A m adarak m int időjósok ,
Minden ember tudja azt, hogy az 

állatok a velők született sajátságos ösz
tönnél fogva előre megérzik a beköwl- 
kezö időt és különösen a zivatart. Az 
ember, ki erre' részint nem figyel, részint 
pedig idegei sem oly fogékonyak, sokkal 
kevésbé bírja azt megismerni. De e te
kintetben a falusi emberek, különösen a 
nyájörök kivételt képeznek, kik majdnem 
teljes bizonyossággal meg tudják jósolni, 
hogy milyen idő lesz.

A falusi emberek azt állítják, min
deneseire tapasztalat után, hogy midőn a 
marhák ugrálnak, akkor dörögni fog: 
midőn pedig a fecskék alant röpülnek, 
esni fog; úgyszintén akkor is. ha a bé
kák sokat kurutyolnak, vagy a kakas 
sokat kukorékol.

Annyi bizonyos, hogy a marhák, ha 
künn vannak a legelőn és zivatar kö
zéig, a fergeleg előtt már néhány órával 
igen nyughatatlanok, pedig az ember egy 
felhöcskét sem lát még az égen.

Mindenesetre igen érdekes volna, ha 
valaki az állatok magatartását figyelemmel 
kisérné; többet lehet abból tanulni, mint 
száz kötet holdvilágszürcsölö regényből.

Az állatok ösztönével éppen úgy 
vannak a tudósok, mint más egyéb szel
lemi képességgel; az egyik azt állítja.

ölök sorából ki nem szólítja. Jancsi szi\ , .1 
húsúit mátkája után, de az öreg szülök óhaj
tására, s kórtéré hajlandó volt az elhalt .Manv-a 
húgát elvenni, s mielőtt a kézfogót megtartot
ták volna, először a viliikkel szokás szerint 
tánczolnia kellett.

A násznép tehát magával vitte Jancsii, 
ki szomorúan, lecsüggesztett fővel ballagott 
szülei házához. Itt egy kis szokásos c z e r e m e  
illával elbúcsúzott öreg szüleitől, megköszönte 
azoknak hü ápolásukat, és gondviselésüket. s 
miután szülei viszontag földi, vagy menny i 
életéhez minden jót, s boldogságot kiválniuk, a 
nászsereg a falu végén levő korcsma felé vette 
útját, s abba he is ment. hol természetesen 
boros üvegek mellett vigasztalta a hús vőlegényt 
az éjjeli kitűzött óráig. Leányok a mulatságban 
még mindeddig nem vetlek részt. Az ö szerepok 
a temetőnél kezdődött, hol egyszersmind a fér
fiaké végződött.

Tizenegy óra felé figyelmeztettem uj is
merősömet, a háziúr fiát: mennénk a villi-táncz - 
mulatságra. Azonnal elindultunk. A mint a le 
metö kerítéséhez értünk, azonnal megpillantottunk 
ott néhány leányt fehér ruhában, felbontott 
hajjal, s rozmarin koszorúkkal. A temető be
járatánál a kápolna falaihoz dőltünk, s úgy 
várakoztunk. Csakhamar zene hallatszott, s jött 
a násznép. A zenélő c/.igányok jöttek elöl a 
temetőbe, azután a lovászlegény két vilii által 
vezettetve. Valószínűleg jól bevehetett a vidá-
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Im'-V tisztán ismeri azt, a másik pedig i 
még létezését is tagadja.

Azt tartjuk, hogy az állatok idcgrcnd- 
.-./n üknek túlságos érzékenysége folytán 
er/ik meg a tergelegel, földrengést, vagy 
ma> egyéb rendkivüli dolgot, üzen állítás 
tulmerész. miután az állatok idegeinek 
érzékenysége nemcsak órákra és napokra, 
hanem hetekre, hónapokra is kihat; vagyis 
a/  állatok hetek elölt már készülnek va
lamely bekövetkező eseményre.

Igen nehéz e kevéssé észlelt túrgv- 
han valami bizonyost állítani; azonban 
akármiként fogjuk is fel a dolgot, annyi 
tagadhattam hogy az állatok sokkal jobb 
időjósok. mint az emberek s igy ha meg
vigyázzuk őket, tanulhatunk tőlük.

Legjobb időjósok mindenesetre a ma
darak s ezeket sokkal könnyebb is tanul
mányoznunk. Tagadhatlan tény, hogy mi
dőn a férgek mélyen ássák magukat a 
földbe, vagy a hangyák üregeiknek leg- 
mélyeho vonulnak, vagy a hernyópetéket 
si'i.ii levelek között találjuk, kemény telet 
várhatunk; de ezen jelenségek tanulmá
nyozása igen sok nehézséggel van össze
kötve. inig a madarak szokásait vizsgálni 
könnyű dolog és gyakran igen mulatságos 
is : az egész mesterség abban áll. hogy 
az ember kissé több figyelmet fordít arra, 
hogy mikor érkeznek és mikor távoznak 
el. Lássunk néhány példát:

lia erős tél következik, akkor az 
északi vándormadarak sokkal korábban 
érkeznek, mint különben. Ha a rigók, 
lény- uiadarak és pintyek nyughatatlanok, 
akkor rendesen zivatar következik: ha 
pedig korán vándorolnak el, akkor havat 
lehet várni. Ha az északi vadludak korán 
kezdik öszszel vándorútokat, ebből igen 
könnyű következtetni, hogy a tél nem
sokára beáll. Ha pedig még deezembcr 
körül is lát az ember pacsirtát és pintyet

mi nem tartozik a ritkaságok közé — 
akkor rendesen enyhe télre van kilátás.

A varjak szintén ily bizonyossággal 
jósolják meg az időt. Rendesen novem
ber vége felé érkeznek, ha pedig hama
rább jönnek, bizonyára korán beáll a tél.

Még jobban lehet a bekövetkező idő
járásra következtetni a madarak vándor
lásából tavaszkor, mondja Brehm, a hír
neves természetvizsgáló, ki után ezen ér
dekes czikket közöljük.

így az i s i 7. év tavaszán mondja 
a tudós —  oly nagy mennyiségű hegyi 
pintyet és gyöngyevö húrost látott, a 
mennyit soha sem azelőtt, sem azután, 
melyek semmi kedvet sem mutattak az 
eltávozásra és a tavasz csakugyan igen 
kedvezőtlen volt.

miié italból, mert lábait nagyon keresztbe rakta. 
A leányok danollak a czigányok húzták ugyan- 
esak; a lovász elkezdte baehusi tánczát elhalt 
mátkája húgával, azután egy másik, harmadik 
leánynyal. minden lánez után megitatták a viliik, 

meg újra forgatták, kézröl-kézre adták; a 
lovász már szédelgett és tántorgott. Ekkor fel
hívtam társamat: avatkozzunk a dologba .s 
igyekezzünk rábeszélni a temetőn kivid álló 
csoportot: vessenek véget a táncznak. Hasz
talan volt nem mozdult senki. Felléptünk tehát 
magunk s midőn a legényt ki akartuk szaba
dítani. a viliik saját személyünket foglalták le: 
bárom négv leány lepett meg mindeniki'mkct, 
forgatlak bennünket szédítő körben; mi nem 
tudtunk ellcntállani s valóban igen örültünk, 
midőn végre elbocsátottak s a temetőt elhagy
tuk a nélkül, hogy halálra lánczoltattunk volna.

Másnap reggel legelső dolgom volt Jancsi 
lovász után tudakozódni. A legény egészen ön
tudat'un állapotban vitetett haza, s ágyban fekvő 
beteg lett.

Nehány hónappal később megtudtam, hogy 
a lovász a villi-táncz hideg éjjelén lüdögyula- 
d., t kapott, s ennek következtében azután nem 
sokara meghall.

8 n.

Hit igen nedves év következik és j 
valamely folyó áradásától lehet tartani, j 
akkor a vizimadarak nem rakják le tojá
saikul a víz közelébe, hanem attól távol. 
Igy 1843-ban igen sok bihiczet láttam a 
szárazföldön - folytatja a tudós mi
ről nedves évre következtettem és nem 
csalódtam, inért egész tavaszon át szakadt 
az eső és a vizek közelében ezen mada
raknak egyetlen tojása sem maradt volna 
meg, igy azonban Hőérzetüket követve, 
megmentették azokat.

A mily bizonyossággal lehet némely 
madár korai vagy késő érkezéséből a ned
ves időre következtetni, éppoly bizonyos
sággal tudható az is, hogy száraz tavasz 
lesz. Erre vonatkozólag Baumann igen 
érdekes esetet beszél el, kinek lakásához 
közel egy nagy tóban egy pár vadlud 
telepedett meg, hol tojásait kiköltő. Midőn 
kicsinyeik meglehetősen felnőttek, a bol
dog pár egy másik, sokkal kisebb tóba 
telte át lakását, a mi a figyelmes tudós
nak igen feltűnt. A forró június, mely 
hónapban egyetlen egyszer sem esett, 
végkép kiszáritá a nagy tavat, a hidak 
előbbi lakását, a kis tavat azonban meg 
nem foszthatá vizétől, mely most a lud- 
családnak biztos menhelyet adott. Milyen 
biztosan vezette ezen madarakat az 
ösztön.

1832-ben Berlinbe utaztam — be
széli a tudós és igen örültem, hogy 
visszatérőben Ahlsdorfban néhány vadá
szaton vehetek részt báró Seyferrtisz ba
rátomnál, kinek birtokán roppant nádas 
volt. De nagy csodálkozásomra rókát és 
nyulat lőttünk azon helyen, hol különben 
milliónyi vadrécze tanyázott. Barátom azt 
mondá, hogy már május hó elején tudta, 
miszerint a nádas ki fog száradni, mert 
a halak már ápril hóban nagy számmal 
úsztak kifelé a tóból, a vadruezák és 
vizityukok pedig, valamint a vizilebenkék 
is még május hóban röpültek e!.

llv jelenségből egész bizonyossággal 
lehet következtetni mindig a száraz nyárra. 
Valamint az is csalhatlan jelensége a szá
raz időnek, ha a rovarevök keveset tojnak.

Mindezt figyelemmel kisérni minden
esetre a tudomány érdekében áll.

Szűcs Iván.

Krónika a hétről.
Az elmúlt hót járásunkra nézve ünnepi 

hél volt. Elfelejtette rövid időre mindenki azo
kat az aggodalmakat, amiket régóta vajúdó vas- 
uluuk kínos vergődése éhreszt mindnyájunk szi
vében ; ledőltek azok a válaszfalak, amiket vagy 
a hiúság, vagy a különböző életczélok vontak 
társadalmunk egyes rétegei közé s átéltünk egy 
oly hetet, a mely sokak kehiében hagyott soká 
tartó kellemes emlékeket.

A muraszombati keresztény nöegylet gróf 
Szapáry (i. záné ö nagyméltósága magas véd
nöksége alatt oly szép tevékenységet kifejtő 
ezen áldásihozó humánus intézmény szerezte 
számunkra az első kellemes napot. Vagyis nem 
annyira a mi számunkra, mint inkább azon gyá
mot nélküli szegény özvegyek és árvák, azon 
szegény iskolás gyermekek, számára, a kiknek 
szeméből már oly gyakran feszáritá a szükség 
és nélkülözés által kisajtolt keserű könnyeket. 
A nevezett nöegylet ugyanis saját pénztára ja
vára e hó 8-án a sétatéren egy hogy úgy 
fejezzem ki magamat — noch nie da gevvesen 
mulatságot rendezett. Valóban magam sem tu
dom miről Írjak, a midőn részint a jelen nem 
levők (olyanok talán nem is voltak), részint az 
utókor számára megörökíteni iparkodom a kel
lemes est emlékét. Emlitscm-e mély köszönetéin 
kapcsán azokat a lelkes hölgyeket, a kik — 
névszerint: Agustich Pongráczné, Pintér Gézáné, 
özv. Pintér Miklósáé, Pintér Jolán, Tóth Mik- 
lósné, Slebich Ignáczné, Takáts R. Istvánná, 
Olajos Sándorné. Meixner Mátyásné, Most Re- 
zsöné. Rölcs Réláné, Schönvisnerné, Hunyadi 
Sándorné, Sehweinhainmerné — fehér köténye- 
sen (ami nekik oly jól állott) sátrakban árulták 
a jószivü hölgyektől adományozott édességeket 
és más szivvidámitó italokat. Vagy cmlitsem-c 
Ösbudavárát, ezen geniális ötlet szülötte helyéi

a viczcznek és komikumnak, amelyben a vegyes 
kar Mártony László vezetése alatt majd Payer 
Lenke nővérével, aztán Schönviznerné és az 
állatnégyes énekeikkel, illetve koupleteikkel, 
lleiszig Ferenc/, emlékezetes tánczával, Pintér 
Miklós mint kauesuk-ember humoros tréfáival 
és amit talán legelőbb kellett volna említenem, 
gróf Szapáry Pál az országos hirü czimbalom- 
müvész remek játékával mulattatta a nagyszámú 
közönséget, felfokozva a közvidámságot oly ma
gas fokra, hogy bátran mondhatom, hogy ily 
általános jókedv Muraszombatban még eddig 
egy mulatságon nem volt lelhető. Riczikli ver
seny. kivilágos-kivirradtig tartó táncz, confetti 
dobálás. állatsereglet, világposta szolgáltak még 
az est sikerének emeléséhez. Hogy mily jól si
került anyagilag is e kellemes est, azt a jövő 
számban részletezve kimutatjuk, feltüntetve a 
kegyes adakozók névsorát is. most egyelőre csak 
annyit súgunk meg. hogy a tiszta jövedelem a 
400 Irt körül leend. Köszönet a magas védnök
nek, akinek fáradhatlansága volt első biztosítéka 
a fényes sikernek, köszönet minden szives köz
reműködőnek.

A másik ünnepély Kedden folyt le a felső- 
lendvai sok dicsőséget átélt vár falai között. 
Járásunk összes i n te 11 ige 11 ti áj a e napon rótta le 
az elismerés és tisztelet adóját kerületünk nagy
nevű képviselője gróf Széchenyi Tivadar ö ex- 
cellentiája előtt, abból az alkalomból, hogy fé
nyes érdemei elismeréséül a királyi kegy való
ságos belső titkos tanácsossággal tüntette ki. 
Hogy mit tett ö exellentiája járásunk és az 
ebben oly nagy számmal található szegények 
és csapás által sújtottak felsegélyezésére köz
tudomású tény, azért jól esett kimutathatnunk 
ö nagyméltósága jól megérdemlett kitüntetése 
felett érzett őszinte örömünket és hálánkat. 
Pollák Pongrác/, főszolgabíró tolmácsolta a kö
rülbelül 00 egybesereglett nevében a járás őszinte 
örömét a kilüntés s háláját és szerétét a ki
tüntetettel szemben, a mit ö nagyméltósága 
meghatón köszönt meg. Majd a fehér asztal
nál dr. Czipott Zoltán ö nagyméltóságát, Pin
tér Géza a grófi családot, Siftár Károly bodó- 
hegyi lelkész a grófkisasszonyokat, mint a vi
dék jótékonyságban soha ki nem fáradó nemtüit. 
Mencsik K. nagydolinczi plébános ismételve ö 
nagyméltóságát stb. köszöntötték fel. Meghatva 
a nagymélt. grófi család leerrszkedö vendégsze
retete, szívessége és előzékenysége állal, egy 
kellemesen eltöltött nap emlékével, ö nagymél
tóságaik éltetésével oszlott el az illusztris tár
saság. Éljenek, akik jót eselekesznek!

Helyi és vidéki hirek,
Féltté ré tnek  m indazon  tisztelt elő

fize tő ink, k ik  az előfizetési d ija ikka l  
hátralékban rannak, az összetfet let/rö- 
ridebb idő alatt a kiadóhirata lba  bekül
d en i szíveskedjenek, m ert la p u n k  csakis  
n<w állhat fe n n , ha az előfizetésidijak  
po n fosa n befőli/n ak.

Kiss E lem ér szolgabiró 5 heti fegy
vergyakorlatra hivatott be.

F e h é r  Sam u újonnan kinevezett já
rási állatorvos e hónap 1-én megérkezett Mura
szombatba és egyelőre a Korona-vendéglőben 
tartja lakását.

A utonóm iai választás. A mura- 
szombati plébániában augusztus 8-án a szabály
szerűen megejtett választás alkalmával leszava
zott 283 választó, mind egyhangúlag Batthyány 
Iván grófra.

V asutunkról. Dr. Goszthony Mihály 
fővárosi ügyvéd, mint az alsó-lendva mura
szombat—regedei vasút engedményese, a követ
kező kérvényt intézte a vasul által érdekelt 
községek képviselőtestületeihez : „Tekintetes 
képviseletestület! A nagyméltóságu m. kir. ke
reskedelemügyi miniszter 17017/8ÍI7. szánni ma
gas elhatározásával a következő vasútépítési 
előmunkálati engedélyt nyertem: „Dr. Goszthony 
Mihály ügyvéd urnák Budapesten. Folyó évi 
márczius hó 17-ikén hozzám benyújtott kérvé
nye alapján a dunántúli helyiérdekű vasutak 
..Alsó-Lendva4* állomásától, esetleg „Rédies“ 
állomásától Rellatincz és Muraszombat községek 
érintésével Radkersburg irányában az ország 
határáig vezetendő, szabványos nyomtávolságú, 
gözmozdonyu, helyiérdekű vasútvonalra az elő
munkálati engedélyt egy évre ezennel megadom 
s erről ügyvéd urat oly hozzáadással értesítem, 
miszerint egyidejűleg intézkedtem, hogy ügyvéd 
ur vagy megbízottjai e részbeni működéseiknél 
a netán szükséges hatósági támogatásban ré
szesüljenek." Muraszombat vidékének oly ál
talános és közérdekű óhaja ezen helyiérdekű 
vasul létesítése, hogy annak a muraszombati 
vidékre való előnyeit és óriási fontosságát fej-
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legelni és kimutatni teljesen felesleges volna, i 
c helyett inkább csak azon kedvező tényt tar
lóm szükségesnek hangsúlyozni, hogy a vasul . 
tényleges létrejövetele a sokféle tervezgetés kö
zül egyszer sem volt oly kedvező helyzetben, 
mint a jelenlegi, olyannyira, hogy ba az érde
keltség s ezek között a községek is mint les- , 
tületek azon nemes érdeklődést fogják tanusi- , 
tani, amely a korábbi terveknél is nyilvánulást | 
nyert, úgy többé nem kérdés, miszerint az 1 SOS. j 
év folyamán tényleg megnyílik vasalunk, amely j 
a jelenleg úgyszólván a forgalomból kizárt mu
raszombati vidékeket egyenlően közvetlen ösz- 
szeköttetésbe hozza a megyei székhelylyel, az 
országos fővárossal és Ausztriával. — Hogy te
hát a muraszombati választókerület jelenlegi 
országgyűlési képviselőjének, gr. Szapáry László 
ö méltóságának a közjóra irányuló buzgólkodá- 
sából kiinduló ezen vasútépítési terv az egész 
járás érdekében mielőbb sikerre vezethessen, 
én mint ezen muraszombati vasút előmunkálati 
engedményese tisztelettel kérem a tekintetes 
képviselőtestületet, hogy ezen vasút építését 
erkölcsileg is támogatni és azonfelül a község 
erejéhez és érdekéhez képest törzsrészvényeket 
jegyezni méltóztassék és az e czélra szolgáló 
mellékelt kötelezvény aláírására a községi elöl
járóságot felhatalmazni méltóztassék. Ismerve 
a képviselőtestületnek a közügyekben minden
kor tanúsított magatartását, annál inkább me
rek számítani ezen kérelem teljesítésére, mert 
hisz ezen jegyzendő összeg ellenértéke nemcsak 
az óhajtott vasút létesítésében mutatkozik, ha
nem általa oly részvények tulajdonába is jut
tatja a községet, a melyek valóságos értéket 
képviselnek és elöbb-utóbb jövedelmet is fognak 
hozni. — Budapest, 1897. augusztus hó. — 
Dr. Goszthony Mihály."

— T ánczm ulatságot rendez a mura
szombati tanuló ifjúság f. évi Augusztus :20-án 
Muraszombatban a Korona-vendéglő termében. 
Belépti-dij 1 korona. — A tiszta jövede
lem jótékouy czélra lesz fordítva. — Ke- 
méljiik, hogy a fiatalság mulatságát egész 
közönségünk fel fogja karolni.

— Cselédein* juta lm azása. A megyei 
gazdasági egylet által kiosztott jutalmakból já
rásunkban a következők részesültek: Kovács 
Ferencz kertész (gróf Szapáry (léza uradalmá
ban) 54 évi szolgálat után kapott .*1 aranyat és 
ezüstérmet, Szever János (Berke Mihály örö
kösei gazdaságában) 2 aranyat és ezüstérmet 
és Joós Mihály (Szapáry-uradalomban) 1 aranyat 
és ezüstérmet.

A b iczik liverseny győztesei. A f.
hó K-iki nöegyleti majális alkalmával tartott bi- 
czikiiversenyen elsőnek érkezett be Péczely A. 
(Budapest), másodiknak Schmiederer János 
(Begede), harmadiknak Horváth Géza (Mura
szombat), negyediknek Moszt Lajos (Muraszom
bat), ötödiknek Wendl J. (Budapest), ha
todiknak Zwickelsdorfer Pál (Muraszombat).
A dijakat (a vidékiek a jutalmazásból ki 
lévén zárva) Horváth Géza, Moszt Lajos és 
Zwickelsdorfer Pál kapták és pedig az első 
ezüst óralánezot. a második és harmadik arany 
melltüt.

— E lfogo tt gyilkos. A pár hóval ez
előtt Zala-Szomhatfán Háncs Mihály és Háncs 
Istvánon elkövetett gyilkosság tettesét elfogták 
a tótkereszturi csendőrök. A gyilkos Ratkó István 
magasfoki ezigánv akit már át is adtak a bíró
ságnak. Batkó töredelmesen bevallotta bűnét és 
társait is megnevezte akik Sárközi Bálint. Ro- 
senfeld Mihály alsó-szölnöki, Sárközi János 
királyszéki és Szarkó László magasfoki czigá- 
nyok voltak.

— Corona. A muraszombati esperességi 
kerületbeli r. katb. papság f. hó 12-én Vizlcnd- 
ván tartotta a szokásos évi gyűlését, mely al
kalommal az autonómiai gyűlésre küldendő papi 
képviselőnek maguk részéről Stegmüller Károly 
pápai praelatust jelölték.

— B ru tá lis  legény. Debelák József 
battyánfalvi legényt 3 növel szemben elkövetett 
állatias merénylet miatt a muraszombati csend- 
őrség letartóztatta és a bíróságnak átadta.

— Nyári tánczv igalom  elhalasztása. 
A battyándi önkéntes tűzoltó-egylet az e hó 8-ra 
kitűzött tánezviguhnát e hó 22-én tartja meg, 
melyre a nagyközönség szives részvételét kéri 
a rendezőség.

— Az országos m agyar vendéglős 
kongresszus azon határozatából kifolyólag, a 
mely szerint évenkint az ország más-más vá
rosában a vendéglősök panaszaik megvitatása 
végett értekezletre gyűlnek egybe; — az idei 
vendéglős kongresszus megtartására Szombat
helyt, s az értekezlet napjaiul szeptember hó 
22. és 23-dikát tűzte ki s arra Magyarország 
összes vendéglős, szállodás és korcsmárosait 
meghívja és felkéri, hogy a kongresszuson 
való megjelenésüket folyó évi szeptember hó 
15-ig a „Vendéglős kongresszus szervező bi

zottság Szombathelyen" czim alatt bejelentem 
s 2 Irt részvételi dijat ugyanoda beküldeni szí
veskedjenek. Egyeseknek szóló külön meghívok 
kibocsáltalni nem fognak. A kongreszszus szept. 
oo.én reggel 9 órakor nvilik meg Szombathe
lyen a szervezőbizottság által meghatározott 
helyen s ugyanezen, mint a következő napon 
addig folytattutik. a inig a szükség azt magá
val hozza. Az érkezésük idejét bejelentő kon
gresszusi tagokat a szervező bizottság fogadja, 
tagsági jegyekkel ellátja, elszállásoltatasukról 
gondoskodik és a kongresszusi napok részletes 
program inját velük közli. A kongresszusra vo
natkozó minden felvilágosítással a szombathelyi 
szervező bizottság szolgál.

A ka tho likus au tonóm iai k on 
gresszus küszöbén bizonyára szívesen lógják 
fogadni az összes érdeklődő körök azt a két 
füzetet, melyet c tárgyról a Lampel-féle könyv- 
kereskedés közzé bocsát. Az egyik egy magvas 
tanulmány az autonómiáról, melyet szerzője 
Csorba Ferencz, először ezelőtt hét évvel adott 
ki a „Budapesti Szemlében. Az a feltűnés, me
lyet annak idején Csorba lejtegetései keltettek, 
indokolttá teszi, hogy a szerző most külön is 
közzébocsátva, hozzáférhetőbbé tette őket.
A másik füzetben egy névtelen szerző becses 
visszaemlékezéseket mond el ,A katb. auto
nómia és az 1871-iki szervező kongresszus két 
pártja" czimmel. A kongresszus egyik legbe- 
avatottabb tagjának e müve németül is megje
lent, és épugy mint a magyar szöveg 10 krért 
rendelhető meg a Wodianer F. és Fiai czégnél 
(Andrássv-ut 21.) Csorba tanulmányának ára 
•>U L-c

| egyetlenn egy irodalmi vállalatnak sem engedd i 
át nyilvános közlés végett. Az e hó 8-án mc 
jelent disz-szám ára példányonként nem ■•! 
zetők részére egy korona: különben a „Vas: 
napi lapok" (Budapest Vili. Kerepesi u: 
előfizetési ára: egész évre 8 Irt, félévre -I ! 
negyedévre 2 Irt. Előfizetések lapunk kiadóim 
tahiban is elfogadtatnak, valamint a disz-szaa 
is megrendelhető.

A M átyás D iák legújabb száma 
kétségtelenné teszi, hogy ezidö szerint az ö s 
szes élczlapok között a Mátyás Diák a legvig;i! 
és legtartalmasabb. Kétszer annyit nyújt úgy 
szövegben és képekben, mint bármely más dg 
újság: azonkívül annyira változatos, hogy szitái- 
csodálatos. Alakjainak eredetisége, adomáinak 
sokasága, aktuális közleményeinek tarkasága, 
talányrovatának gazdagsága éppen olyan vonzn 
erőt képez, mint az a husz-harmincz karrik. 
rura- és adoma-illusztráczió, amelyek elsőrendű 
rajzolók tollából kerülnek ki. Minden számban 
egy befejezett vig elbeszélést nyújt. A Máivá- 
Diák ily körülmények között valóságos családi 
lap, amelyben a család minden tagja talál neki 
való, kedves dolgot. A Mátyás Diák egyúttal a 
legolcsóbb élezlap is, mert előfizetési ára egv 
negyedévre csak 1 forint öt) kr. A kiadóhivatal 
(Budapest, Sarkanlyu-utcza 3. szám) szívesen 
küld mutatványszámot, ha eziránt megkeresik.

N y i l t t é r .
ti rovat alatt közlőitekért nem felelős

E ltűn t. Wonisch József szont-pélcri 
illetőségű, jelenleg szent-gotthárdi lakos bejelenti, 
hogy neje: Heschl Júlia múlt hó 21-én eltűnt, 
a megyében való körüztetését kéri.

M. kit*, szabadalm azo tt osztály- 
sorsjegyek kaphatók Wellisch Béla könyvkeres
kedésében Szent-t iotthárdon.

— Az első lépés — miként a fő- és 
székvárosból értesítenek bennünket meg fog 
történni a szombathelyi vendéglősök kongresz- 
szusán arra: hogy a koresmárosok, kávésok a 
pinczérekkel egyesülni fognak. A lezajlott bu
dapesti pinezér-kongresszuson a fővárosi ven
déglősök ipartársulata egyenes kívánságához 
képest kimondották: hogy a nyugdijegvesületel 
közösen létesítik, annak következtében a kon
gresszus rendező bizottság a nyugdíj-intézet 
mostani állásáról beszámolás végett dr. Solti 
(időn jogtanácsost lógja felkérni; azután e bi
zottság javasolni lógja azt. hogy a jövő kon
gresszus már közösen, vagyis mint a vendéglő
sök és pinezérek kongresszusa legyen meg
tartva. valószínűleg Hebreczenben. Egy füst 
alatt megemlítjük még, hogy a kongresszuson 
való részvételre jelentkeztek a csorna-kapuvári 
s azok vidékein levő vendéglősök s a soproni 
vendéglősök közül is már nebányan.

Az országgyűlést szeptember hó végéig 
elnapolták.

R uscsuk bolgár városban c hó li-án a 
löporgyárban robbanás történt, mely mintegy 
200 munkást megölt.

C anovas spanyol m in isz terelnökö t
egy Angiolito Mihály nevű olasz származású 
anarchista e hó 8-án Santa-Agueda nevű für
dőhelyen revolverből agyonlőtte. A gyilkost el
fogták.

Irodalom és művészet.
„V asárnap i lapok .“ F. hó 8-án je

lent meg a „Könyves Kálmán" irod. r. t. kiadá
sában „Vasárnapi lapok" czimmel egy képes 
szépirodalmi hetilap, kiadása olyan, amilyenben 
folyóirat eddig nemcsak Magyarországon, de 
külföldön sem jelent meg. A „Vasárnapi lapok" 
e diszkiadására azon körülmény szolgáltatott 
alkalmat, hogy a kolozsvári tudomány-egyetem 
disz-tudorrá avatta fel ö cs. és kir. fenségét, 
József föherczeget. Az osztatlan, őszinte tiszle- 
let és rajongó szeretet, melylyel Magyarország 
minden legkisebb zugában körülveszik az igazi 
magyar föherczeget, biztosíték arra, hogy a 
sajtó hódolatát kifejező, e rendkívül díszes ki
adásban megjelent számot örömmel és lelkese
déssel fogja fogadni az ország közönsége. Ez 
a vállalat az első, mely ö cs. és kir. fensége 
kitüntető kegyéből számtalan oly eredeti képet 
közölhet, melyeket eddig a fenséges család
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külöinhö/.ö minőség. tíltOO szín s mintázatban stí).| a 
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I lil’cletlllóliy.
Szt-Seb(islyén község birtokosai állal kéri 

tagosítás megengedbetöségél lárgvazó kérdés 
eldöntésére érdemleges nyomozásnak a kiküldőt! 
Gaiger Miklós törvényszéki biró által a hely 
szilien leendő foganatosítása végett 1897. évi 
augusz tus hó 27. napjának d. d. 10 óraja 
Szent-Sebestyén községbe a községházához ki- 
tüzetik s arra az összes birtokosok és érdekel 
tek oly hozzáadással idéztetnek meg, hogy a 
tárgyalásról való elmaradásuk a tárgyalás meg 
tartását nem akadályozza s hogy az eljárás 
további folyamán személyenkinli idézés vagy 
értesítés elvárása nélkül érdekeik képviseléséről 
gondoskodjanak.

Kelt a szombathelyi kir. törvényszéknél 
1897. július 15-én.

H alasi V ik to r, Szalay Ágost,
jegyző. Ii. elnök.
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Pályázat.
A Muraszombati járási közkórháziul! 

1898. év január hó 1-én elfoglalandó és 
300 frl évi fizetéssel összekötött gondnoki 
állásra pályázat hirdettetik. Felltivalnak 
mindazok, a kik ezen csak délelőtti fog
lalkozást igénylő állást elnyerni óhajtják, 
hogy eddigi alkalmaztatásuk, esetleg ké
pesítésüket igazoló okmányokkal felszereli 
kérvényeiket 1897. évi november ho 
1-ig Pollák Pongrácz főszolgabíró ;t 
kórház igazgatójánál adják be.

Muraszombat, 1897. július 20-án.

I a. j j s.ü •_» A kórház választmánya.
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