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Kivándorlás Amerikába.
Irta : Sostarecz Ferencz.

Hatalmas palota, gyönyörű homlokzattal 
utolérhetetlen művészi díszítéssel. Tüne
ményes szépségű külseje oly benyomást 
kelt, mintha a jólét Istennőjének temploma 
volna. Belül pedig hullák, rothadt szag, 
előnyomoruság, krónikus betegségek. E 
palotához hasonlít a legtöbb túl népes 
európai állam. Mindenütt sok a csillogás, 
fény, representálási kényszer és vágy. E 
mellett akár az antik cézárizmust, akár az 
újkori republikát, akár az ókori tirranizmust 
tekintjük, mindenütt rengeteg nagy az elé
gedetlen kizsarolt polgárok száma. Minél 
nagyobb a testi nyomor és lelki szegény-; 
ség. annál nagyobb a kivándorlási hajlam. 
Bizonyos nemzetközi jelleget is öltött inár; 
valóságos újkori népvándorlás. Nem is fog 
szünetelni, inig a tömegek ki nem ábrán- 
dulnak Amerikából, Ausztráliából. Európai 
emigránsok számára legalább a fenti két 
kontinens jön figyelembe. Ausztráliában túl 
szigorúak a bevándorlási törvények; Észak- 
amerikában pedig nap-nap után szűkítik, 
szigorítják a bevándorlást. Valószínű, hogy 
a legközelebbi időben Délamerika felé 
fordul a kivándorló; különösen Brasilia és 
Argentína felé Bern, Chile, Urugai nagyobb 
kisebb terjedelmüknél fogva mellőzhetők.

A brasiliai kormány fedezi az útikölt
séget, ha nagyobb család kivándorlásra 
jelentkezik. Különös előzékenységgel fogad
ják az erős, értelmes legényeket.

A nacionalé mellékes, konsulatusai.iigy 
nőkéi a világ legáldottabb országa, para
dicsoma gyanánt ismertetik. A jámbor tömeg 
hisz is nekik. Sokan mennek. Már a tengeri 
utazás kiábrándít egy kissé. De az igazi 
csalódás a helyszínén éri őket. Kiknek van 
egy kis pénzük és lelkűk gyengébb, azonnal 
vissza mennek. De a szegénység az emberi 
önérzet, kitartás és beképzelt hősködés ott 
fogja legtöbbjét. Ott marad, hogy a múlt 
kellemes emlékeit eltemesse, a jövőről 
lemondjon. A lelki nyugalom eltűnik, a lét 
gyötrelem lesz. Földet tetszés szerint kap. 
De a mint a szerződést alá irta, lemondott 

az életről. Azután már csak vegetál, létezik. 
A szabados természetről is más képet alkot 
önmagának. A madárdalt elnyomja a dög
madarak hápogása, és az erdei vadak 
veszett zenéje. A jó szomszédot a fehérekért 
épen nem igen rajongó mulatt váltja fel. 
Ha nem is vérengző ez az aligátorokkal, 
gyökerekkel, bananval táplálkozó faj, mégis 
örökös veszélyt jelent. Örök forrongó vérét 
vadászattal, küzdelemmel csillapítja. Már 
pedig neki egyre megy, ha orángutánra, 
tigrisre vagy fehér bőrűre vadászik, földet 
nem mivel, de az uj colonus (farmer) ve
tését felgyújtja. A mezőnek erős illata van 
mintha gyógyszertárban volnánk. De a táj 
nem csak gyógynövényt termel, hanem 
kígyók, skorpiók, gyikok minden, de minden 
változatait is. Az öles fű miatt sem kocsin, 
sem lóháton nem lehet menni, gyalog pedig 
örökösen életveszélyben van az amúgy is 
életunt lélek.

Nem állatkertben vagy múzeumban kell 
látni az óriás kígyót, hanem Brasilia renge
tegében, mikor szemei tüzelnek nyelve 
remeg, és ágakat ropogtat. De a farmer 
jobban fél a kicsi arasznyi kígyótól, zöld 
íarajos gyiktól Az óriás kígyó lomha ha 
jóllakott nyugszik, elpihen. De a gyikók és 
kisebb kígyók mindig halálos csípésre készek. 
Egy farmerrel beszéltem egykor. Már csak 
csontváz volt. Alakjáról sok szenvedés, 
viharos múlt ritt le. Pedig egykor derék 
ember lehetett. Családja oda veszett. Európai 
öröké elúszott. Mélyen sajnálta, hogy nem 
tudott a benszülötíek nyelvén. Legalább 
bukása után végig mérte volna az Ama
zonas- völgyeit, és a „Matto grosso" 
rengeteget, azokat a vidékeket, hol csak 
csalódás és bukás várja az embert. Pedig 
Brasilia rengeteg ásvány kincset (gyémánt, 
arany) rejt, és igen jó termő földei vannak. 
Minden és minden meg van, hogy az egész 
romantikusnak, dúsnak lássék. Csak épen' 
az emberi élet feltételei hiányoznak. Ki 
lesz a nagy reformátor, ki a benszülöttböl 
kulturképes lényt alkot, hogy a mostaninak 
60 ezredik utódja megküzdhessen a nap 
hevével, a moszkitok légióival, a hangyák 
falánkságával; mikor már a kígyókat csak 

a múzeumok, állatkertek számára csak 
szükségből otthon fogják tenyészteni, mikor 
a maláriát és a többi ezer lappangó nya
valyát csak könyvből ismerik. Malária, miről 
az európai ember csak újságból értesül, 
ott állandóan dühöng. Az orvosi agy még 
nem tudja gyógyítani.

Chinai limonádét rendelnek ellene. Az 
okát, csiráját senki sem tudja, csak a 
betegség lefolyásával járó tüneteket vesz 
észre a szem. Ki ne borzadna annak a 
láttára ha egy maláriában szenvedő elkezd 
reszketni, mint a nyárfa levél; ha arca a 
szenvedés és őrjöngés verejtékétől olyan, 
mint sárguló falevél esős időben Mintha 
elektromossággal volna össze kapcsolva, 
úgy hadonászik, gesztikulál, csapkod a 
légben majd tombol, zúz; mig egy végső 
erőfeszítéssel félig ájulva, félig holtan össze 
roskad. mint egy hulla. Két száj szélen 
leszivárgó hab, mélyen beesett réveteg 
szemek hamuszürke ajkak jelzik, hogy a fő 
roham elmúlt. Malária okozza, hogy az 
utcákon folyton lassú temetési menetek 
vonulnak. Nyomorult sor! Már egészen 
megszokták ezt a kakodémont. Ha egy 
hajójuknak legénysége, tiszti kara 2-szer 
3-szor kipusztul, akkor mondják: jön a 
malária Talán a levegő, talán a viz esetleg 
a nap heve okozza e renteg betegséget. 
E bajokat kellene először megszüntetni; 
csak azután lehetne beszélni benépesítésről. 
De talán előbb meglesz az ember legna
gyobb müve a nagy tengeri válaszfal, mely 
előmozdítja, hogy a meleg áram a sark 
felé menjen; a sarki hideg pedig a tropikus 
vidéknek nyújtson büs szellőt Addig csak 
romlás, és lezüllés éri szegény bevándorlót.

Egészen más Argentína földrajzi struk
túrája. Bár itt is éget a nap, de a szervezet 
hozzá szokik, ki bírja. Ha sok helyen rossz 
is az ivó viz, még sem halálos. Járványos 
betegségek nincsenek. Levegője balzsamos. 
Buenös-Aires jó levegőt jelent A birtok 
nagy része szűz talaj, igen termő. A be
vándorlás évenként 200,000-re rúg Mégis 
Argentínának csak 7 millió lakosa van. 
(Területe 29 millió □ km.) Egyszerű oka, 
hogy majdnem annyi a kivándorló, mint
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= Sirolin "Roche” biztos 
= gyógyhatást nyújt kíftijrr’IlLlSokllíll 
= hörghurutnál,asthmanál, influenza után 
~ Sirolin 'Roche" kezdődő tüdőbetegséget 
= csirájában elfojt. Kellemes íze és az étvá- 

gyra való kedvező befolyása megkönnyítik 
== a Sirolin "Roche-al való hosszabb kúrákat!

A légzési szervek meghűléseit legbiztosabbana 
Sirolin "Roche"_ al kezelik. Ezért 
nélkülözhetetlen ezen elismert és 
bevált szer minden háztartásban.

Szíveskedjék a gyógytárakban 
határozottan Sirolin "Rodie- t kérni

Ifi

Tiszteletiéi kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megujitását.
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bevándorló De hát mért vándorolnak ki? 
Azért mert a legtöbb ember lezüllik, csa
lódik. Az a nagy perspectiva, melyet a 
republica érdemes elnöke több lelkesedés
sel, mint hozzáértéssel nyújt Argentína 
agrikulturájáról, csak az ő börze agyiabirin 
tusában van meg. De csak is ott. Közön 
séges munkás, ez Argentínának az az eleme, 
mely már a római plebejusokra emlékeztető 
bosszúvággyal és elkeseredéssel van tele. 
Hányszor fog még megismétlődni a rosarioi 
nagylázadás, munkás forradalom De nem 
is minden ok nélkül.

(Folyt, köveik.)

„Titán**  és „Novine.**
Egy kis „titáni harc.“

A • Vasvármegye - 1913. dec. 13-án megjelent 
számában megírtam, hogy a »Novine*  cimü szlo
vén újság annak a délszláv zászlónak a céljait 
szolgálja, mely ott lengett szerkesztője, Klekl József 
nyug, plébános primiciáján.

Ezzel az igazsággal akaratlanul is titáni erő
vel léptem a szláv apostol ur tyúkszemére, mert 
egyik legutóbb megjelent lapocskájában I itán 
cimü cikkben olyan hangon panaszkodik drága 
olvasóinak , amilyen türelmességre oktató ajkakra 
sehogysem illik.

Előre bocsátom, hogy Klekl József plébános 
urat még eddig nem volt szerencsém megismerni. 
Róla eddig egyebet nem tudtam, mint azt. hogy 
ő volt az a híres pedagógus, aki az iskolában a 
vallaserkölcsöt úgy tanította, hogy nádpálcát és 
földet csókoltatott tanítványaival.

S most úgy látszik Klekl plébános urat a 
korbács annyira megijesztette, hogy ijedtében tel
jesen megfeledkezett papi mivoltáról és az illen
dőségről.

Klekl József mint a Novine< cimü szlovén 
újság szerkesztője, állításomat nem tudja kellőké
pen megcáfolni s vak dühében a reá nézve lég- 
kevésbbé sem előnyös vádak elöl a személyeskedés 
útjára tért ki.

Azzal kezdi panaszkodását, hogy egy keresz
tényellenes lapban megtámadta őt Titán. De figyel
mezteti drága olvasóit*,  hogy ne gondoljanak 
Titanicra, az elsülyedt hajóóriásra, mert ez csak 
egy egyszerű embernek egyszerű neve, kinek tel
jesen elromlott a szive azért, mert a »Novine»-t 
meg merte támadni.

Hogy Titán egy igen egyszerű ember, azt 
senki sem fogja vitatni. De hogy a Novine*  új
ság szerkesztője mennyire egyszerű ember, az na
gyon meglátszik azon a silányan összetákolt szlo
vén lapocskán, melyet szerkeszt. Már pedig e
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lapocska silányságát mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a tény, hogy alig van néhány előfizetője 
s az. hogy már a harmadik számában kénytelen 
alkudozni az előfizetőkkel. O maga írja, hogy csak 
kevesen jelentkeznek s ez már magában véve elég 
jó szegénységi bizonyítvány. Úgy látszik tehát, 
hogy a Mura mentén már mégis csak tisztul a 
viz s nem lehet olyan könnyen halászni, mint ezt 
ez a buzgó szláv apostol gondolta.

Azt írja a támadó cikk továbbá : nem sze
reti vend népét, nem tekint vend anyára, mert 
nem enged neki szlovén újságot olvasni.*

Ejnye plébános szerkesztő ur, hát ki szereli 
jobban vend népét az, aki hazája nyelvére, mint 
kétségtelenül a legszükségesebbre akarja tanítani, 
vagy az,aki ezt tüntetőleg megakadályozni igyekszik?

De Klekl József nemcsak hogy akadályozza 
a magyarnyelv terjesztését, hanem a Novine 
cimü újságjával a szlovén nyelv idiómáit terjeszti 
s ezáltal a vend nyelvet eredeti formájából, a né
pet pedig magyar érzéseiből kivetköztetni igyek
szik. Ezt ő maga sem tagadja, mert cáfolat helyett 
azt írja: .Szükséges ez az újság (t. i. Novine •) 
a vend nyelv miatt, melyet megtisztítani és átfor
málni kell.*  S K'.ekl tényleg erősen igyekszik, hogy 
a vend nyelvet megtisztítsa sajátos szólásmódjaitól 
s átalakítsa délszláv fillér) nyelvvé. Újságjában 
halmazával vannak olyan szavak, melyeket vend
jeink soha nem használnak pl. tolaznica, zabavni, 
poduceni, glulivo, nahra, brez modezno, vaslos stb. 
Az egyes b tűket is másképpen Írja pl. sz helyett 
s-t, s helvett s-t zs helyett z-t, ny helyett nj-t 
stb. Ilyen hetüket s ilyen szavakat a régi vend 
könyvekben sehol nem lehet találni.

S amikor én azt irtain erről a szlovén 
újságról, hogy arra egyáltalán nincs szükség, mert 
az ifjabb generáció most már mindenütt tud ma
gyarul, ö erre vonatkozólag igy panaszkodik drága 
olvasóinak: Hallottatok már ilyent, mit ez az 
esztelen ember ir? Ez aztán bölcseség! Ha az ö 
fái eddig nem termellek, ezután se teremjenek, ha 
ö eddig gyalog járt, vagy kocsin utazott, ezután 
ne utazzon vasúton. Okos fej! Nem igaz .

Szóval ő azt mondja, hogy ha a vendvidéken 
még eddig nem született szláv apostol, hál most 
ö az arra hivatott apostol. Azt hiszi, hogy egyedül 
ő van arra predesztinálva, hogy vend n jpünket 
kivetkőztesse magyar érzéseiből s szlávokká gyúrja 
át őket nyelvükben és érzésükben egyaránt . . . . 
Egyedül ő az a Messiás, mert eddig ilyen okos 
fej még nem született a vendek között!

Majd a végén azzal hepciáskodik, hogy 
szlovén újságot szabad Írni. • zt magyar törvény 
nem tiltja. Az igaz. Tudja kedves Klekl szerkesztő 
ér, hogy > múlta licent stultis, pictoribus atque 
poetis, de én mégis csak azt mondom: »Ne 
mojte pljuvati! ■

Titán,
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H I H E K. 
Battyánd.

Hogy nagy emberek is mekkorái tévedhet
nek. hogy ők is mennyire alá vannak vetve az 
általános emberi gyarlóságnak erre legszembeöltőbb 
példa hallhatatlan költőnk Petőfi Sándor ama isme
retes költeménye: Híres város az alföldön
Kecskemét .

Valószínű, hogy e költeménye megírásakor, 
már Petőfi is sejtette előre tévedését, azért fejezte 
ki úgy magát, hogy az alföldön híres város 
Kecskemét, ezzel mintegy előre mentegeti tévedését, 
mert hisz neki is tudnia kellett volna már akkor, 
hogy ha Magyarország városai és községei híres
ségéről van szó, akkor a híresek közt is a leg
híresebb : Battyánd.

Bármi történjék is ezen híres faluban, semmi 
se megy itt ugv végbe, mint máshol, hanem valami 
extrán, úgy igazán battvándiasan.

Ha jegyzőt választanak, arról beszél fél vár
megye. Szolgabiró, alispán heteken át nem alszik, 
annyi lévé?, kérvény, feljelentés jő Battyándról.

A múlt héten lelkészt választottak. Az az, 
hogy a választást már elkezdték boldog emlékű 
papjuk Porkoláb Gyula ravatalánál még augusztus 
hó végén ; most kedden csak befejezték, ha ugyan 
újból el nem kezdik. Jó papjuk ravatalánál már 
úgy álltak, mint az a kikapós menyecske, a ki 
férje koporsója elölt úgy födi el bánatos szemeit 
tenyerével, hogy ujiai közt vizsgálja, melyik az a 
férfi, ki megvigasztalhatná özvegysége elhagyatott*  
ságát. Ök is már a temetés alkalmával szemet 
vetettek egy vagy más lelkészre, azóta pedig a 
püspöktől fogva minden szájuk ize szerinti lelkészt 
felkereslek vagy levélben, vagy deputátióban, nem-e 
volna hajlandó őket megtisztelni ? Az egyhangú 
választás biztos! (?)

Szegény, jó Porkoláb Gyula azonban e 
tekintetben is igen roszkor halt meg. Épen most, 
amidőn megnyílt a papi nyugdíjintézet és az öre
gebb papok tömegesen mennek penzióba, amikor 
minden az iskolából kikerült uj lelkész három 
helyre is elmehetne papnak : ami jó battyándi 
embereink minden felől csak a kosarakat kapták.

De hiszen épen azért battyánJiak ők, hogy 
ilyen csekélységen el nem búsulnak. Elvégre két 
pályázó mégis akadt s azt az ő fantásiájuk ugv 
megsokasitolta, hogy csaptak olyan rangos lelkész 
választást, mintha legalább is tizen tülekednének 
a battyándi lelkész’ állásért.

£ tárcza
Csók a törvényszék előtt.
Maurice Chevalier de Gardemond egy gazdag 

és gőgös uracs, kinek ősei talán már az első ke
resztes hadjárat idejében partifecskékre lövöldöztek 
a Jordán vize mellett, nőül vett egy szöszke kis
asszonyt. Normandiából, kinek ősi a diploma sze
rint szintén te-tu pajtások voltak Bouillon Gott- 
frieddel.

Az esketés fényes volt s a boldogság két 
hétig tökéletes. Az ifjú házasok arca egészen neki 
gömbölyödött a sok édességtől, melyet a mézes 
hetek felejthetetlen szelencéjéből szórt az ölükbe 
a vak Ámor. Azonban Börne szerint egy láthatat
lan ördög, ha törik-szakad, mindig talál magának 
egy ekebontó Borbálát, ki a fiatal házasok közt 
megindítja a csete-patét, kezdetben csak piano, 
később kórusban, sőt idővel síppal, dobbal, trom
bitával is.

Ezen apróságban, amit itt leírunk, az eke
bontó szerepe Jeanette, egy szép szobalány kezébe 
volt letéve s dicséretre legyen mondva, annak tö
kéletesen megfelelt, pedig mint később a törvény
széki tárgyalásoknál kitűnt, ősei nem is vettek 
részt a keresztes háborúban.

Tehát Janette ? Nos igen! Cseppet se mél 
tőztassék csodálkozni. Jeanette korántsem volt 
valami közönséges lány. Bodrokba szedett fekete 
fürtéi annyira hamisan, oly ingerlőleg simultak 

albástrom homlokára s tengerkék szemi úgy szi
porkáztak, hogy Maurice Chevalier de Gardemond, 
hogy nem, egy örizetlen pillanatban feledve férji 
voltát, rangját, őseit, a *kék  vértelen szobalány 
szamóca ajkára egy csattogó csókot nyomot. A 
csók elcsattant, a l.-ány megriadt s a drága thea- 
csészét úgy a földre ejtette, hogy nincs az a mix
túra. mely holtjaiból feltámassza valaha.

A zajra és csörömpölésre természetes, hogy 
Gardemond asszony a szobába lépett, valamint az 
is természetes, hogy amit látott, éppenséggel nem 
tartozott a házasélet kellemes meglepetései közé.

De Gardemond nem azért volt gavallér, hogy 
őseit az ily váratlan apró események zavarba 
hozzák.

Jeanette távozott, és kipirult arccal, izgatot
tan ment haza. Atyja becsületes lakatos mester
ember volt. Denis apó atyai szive méltó haragra 
lobbant, midőn lánya neki a történteket elmondd. 

Gyalázat! Ezt nem tűröm, lányom becsü
letét akarták megölni s midőn nem sikerült, kidob
ják a házból. Ah Chevalier ur, az öreg Denis 
apóval nem lehet olyan könnyen elbánni.

És másnap beállított a Chevalierhez, ki ne
jével épen reggeli mellett ült. Az inas hasztalan 
álta útját az előszobában, félre lökte őt és belépett.

— Mit akar ön ? — pattant fel Chevalier 
haragosan.

Én mondá Denis Jeanette atyja 
vagyok, azon csésze árá jöttem megfizetni, melyet 
ügyetlen lányom eltört.

A Chevalier mit sem akart tudni a törésről, 
de a madame jó háziasszony, takarékos és pontos.

Húsz frank, uem tekintve azt, hogy emlék, 
mondá némi ingerültséggel madame.

Denis nem várta, hogy kétszer mondják, ki
fizette a húsz frankot.

És most Chevalier ur, miután a kárt, mit 
lányom tett, kifizettem, felkérem ezennel, hogy a 
lányomon elkövetett gyalázatért fizessen le azonnal 
10,000 frankot. Ön férj -és gavallér. Ön semmi 
esetre sem más okból csókolhatta meg lányomat, 
mini hogy el akarta öt csábítani. Hogy nem sike
rült, ez nem az ön erényén, hanem lányom eré
nyes magaviseletén mull. A büntetendő kísérlet 
azonban szigorú büntetést érdemel. Én nem aka
rom, hogy Chevalier ur becsülete a világ szájára 
kerüljön, de ha fizetni vonakodik, ügyemet a tör
vényszék elé fogom vinni. Gondolja meg ön jól 
Chevalier ur a nyilvánossági tárgyalás botrányát, 
az államügyész és védő hosszú, terjedelmes nyilat
kozatait, a hirlaptudósitásokat, a nagy közönséget, 
mely mindig a gyöngébb nemnek fogja pártját.

Ez már mégis csak szemtelenség - ki
áltott csaknem düh vei Chevalier - azt hiszi, fe
nyegetéseitől megrettenek, midőn semmi bizonyí
tékkal nem bir.!

— Bizonyítványokat kíván ön Chevalier ur? 
Jó. Azokkal is szolgálok. Itt van Jeanette, ki es
küvel erősíti a tényt, itt a madame, ki Jeanettet 
felsikoltani hallá. Itt Crispin az az órás, ki a mel
lékszobában az órákat igazgatta, midőn ön Jeanet-
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Hogy mily nagy volt az érdeklődés, az 

izgatottság a hívek körében e választás iránt, 
arról nem csak a püspöki és esperesi hivatal 
beszélhetne sokat, de mutatja az a tény, hogy a 
' eddi választáson leszavaztak 928-an, tehát annyian, 

int egv jóra való követ választásnál. S hogy a 
zavazásnál is meglegyen a battyándi különleges*  
g nem felálással, vagy nyílt szavazással sza
btak, hanem titkosan, úgy mint eddig lelkész 

álasztásuál tán sehol széles ez országban. Igaz, 
>gy eltartott a választás reggel 9 órától délután 

n óráig, de ők állták rendületlenül, s éltették -az 
cJmény kihirdetéseker a fagyos estben meleg 

szeretettel Luthár Ádám uj lelkészüket, akit 491 
szótöbbséggel választottak meg Sparas Elek német- 
JiidegKuti lelkészszel szemben.

Mi is üdvözöljük az uj lelkészt uj állásában, 
kívánjuk, hogy soká lehessen annak a híres 

i zségnek igen híres papja.

A casinó társasvacsorája. A 
muraszombati casinó pénteken délután tar
tott választmányi ülésén elhatározta, hogy 
évi rendes közgyűlésének napján, február 
22-én, este társasvacsorát rendez még pedig 
a casinó tagok családtagjainak bevonásával. 
Vagyis ezúttal hölgyek is lesznek a vacso
rán, amely igen kellemesnek Ígérkezik, s a 
casinóbált lesz hivatva pótolni. Az ünnepi 
szónoklatot az idén dr. Somén Lajos ügy
véd fogja tartani.

Az uj útügyi bizottság. A vármegye 
közigazgatási bizottsága a múlt szerdán tartott 
ülésében megalakította az albizottságokat és meg
választotta a vármegyei útügyi bizottságot is. 
Ennek járásunkból a következők lettek tagjai: Dr. 
Czifrák János, dr. Lamm Antal, dr. Pintér Miklós 
és gróf Széchenyi Tivadar.

A Polgári Kör mulatsága. A Polgári 
Kör ez idén is, ugv mint az előző években nem
csak hasznos és ismeretterjesztő felolvasások és 
előadások tartásával igyekszik a Kör tagjainak 
szellemi szükségletét kielégíteni, hanem ezen felül 
január hó 31-én egy nagyszabású mulatság ren
dezésén is fáradozik, a mely sikerének elérésén a 
nagy számú rendezőség fáradozik. S már ez ideig 
is sikerült egy jó nevű fővárosi művész társaság 
közreműködését biztosítani, s igy bár áldozatok 
árán joggal reméli a Kör vezetősége, hogy sikerül 
nemcsak a Kör tagjait, hanem a muraszombati 
járás egész közönségét oly szórakozásban része
sítenie. a melyhez foghatóban már régen volt 
közönségünknek része.

— A Polgári Köri felolvasások rend
szerességük s határozottan nívós voltuknál fogva 
egész szabadliceum szerükké fejlődnek s az intéz
mény a kultur factor jellegét nyeri. A siker kulcsa, 
hogy a közönség szívesen tanul modern s mara
dandó dolgokat. habár mindjárt nem is szórakoz
tatók is. Múlt szombaton este telt ház mellett ült 
a felolvasó asztalhoz Sostarecz Elek állami elemi 
iskolai igazgató tanító, hogy magvas dolgozatát 
olvassa, fel, melyben logice s szerkezetileg egyaránt 
precisen értekezett A tudomány haszná -ról. Mint 
a jövő számunkban hozandó eredeti szövegből 
kitűnik, felolvasó fegyelmezett gondolkodó s a 
Polgári Köri közönség nívójának megfelelő hangot 
is eltalálta. A Polgári Kör agilis vezetősége igen 
jól teszi ha felolvasásával előkészíti közönségét 
arra is, hogy bizonyos időn belül a tudományos 
s gyakorlati szociális kérdések, törekvéyne, irányok 
előadásaira is sor kerülhessen: mert igy kívánja 
ezt a fejlődés szigorú törekvése. A nagyobb közön
ségnek is szánt s ezért plakátokon is hirdetett ez 
idei téli este *,  ■> 6-kor tartandó előadások sorozata 
egyébként a következő: Január 18. Dr. Vályi 
Sándor ügyvéd: A kivándorlás társadalmi jelen
tősége*.  Január 25. Stern Hugó okleveles mérnök : 
>Telekkönyv és katasztere. Február 1. Csiszár 
János elemi iskolai igazgató-tanitó: A munka s 
annak nemesítő hatása . Február 8. Dr. Brandieu 
Sylvius orvos: »Az első orvosi segélyről . Február 
15. Perjéssy László kir. járásbirósági jegyző : Az 
esküdtszéki’ reformok . Február 22. Scheibner Ala
dár a mezőgazdasági bank főkönyvelője: A bank
üzlet köréből . A politikai s anyagi érdekektől 
teljesen mentes s azoktól távol álló kis úttörő 
társaság a jövő fiók társadalomtudományi társaság 
csirája, melynek egyedüli célja : tömegfelvilágositás 
s munkásságának tantiémje fejében mindössze 
embertársai támogatását kéri s várja, ezt elismerés 
kapcsán meg is érdemli.

Rokkant- és nyugdijegylet táncz- 
mulatsága. A rokkant- és nyugdijegylet mura
szombati fiókja február hó 7-én, szombaton, külön- 
alapja részére 1 urk József vendéglőjében jótékony- 
czélu tánczmulatságot rendez. Az egylet tiz évi 
tagság után nyújt rokkantság esetén segélyt, a 
különalap azt a célt szolgálja, ha tag tiz év előtt 
abba a szerencsétlen helyzetbe jut, hogy tagsági 
diját képtelen fizetni, úgy azt ebből a tőkéből 
fedezik. Esetleg az elhalt tag árváit is ebből 
segélyezik. E minden izében jótékony egylet meg
érdemli a nagyérdemű közönség támogatását.

Téli előadások. A helybeli tűzoltó 
egylet parancsnoksága a működő tűzoltók részére 
vasárnaponként d. e. 7 órától 8-ig elméleti okta
tást tart az ev. iskola tantermében. Előadók: 
Rúzsa Ferenc parancsnok, Hartmann Ferencz 
alparancsnok és Czvetkó Lajos szakaszparancsnok. 
Az előadások január 18-án kezdődnek. Érdeklődő
ket szívesen lát a parancsnokság.

Tűzoltó mulatság. Folyó hó 15-én 
tartott tűzoltó választmányi ülésen el lett hatá
rozva. hogy az önkéntes tűzoltó egylet február hó 
15-én a Dobrai szálloda összes termeiben műsor
ral egybekötött téli táncvigalmat rendez. Belépődíj 
személyjegy 1 K, egyenruhás bajtársak a személy
jegy felét fizetik. Családjegy 2 K- A meghívó és 
műsor a jövő számban lesz' közzé téve.

— Tűzi lárma. Vizkereszt napján este 9 
órakor trombitaszótól volt hangos a város. Dr. 
Lamm Antal nagybérlő virágos üvegházában volt 
kisebb tűz, melyet a cselédség a megérkezett tűz
oltók segélyével műszerek használása nélkül nyo
mott el. Kár csekély.

— Tolnai Világlap kedvezménye, a Lexikon 
III. kötete — aki arra jogot tart — átvehető Bal
kányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Nyilttér.*)

Köszönőnyilatkozat.
Boldogult férjem Kercsmár Ernő az 

Első magyar általános biztosító társa
ságnál 2500 koronára volt biztosítva.

Elismeréssel vagyok a társaságnak, 
hogy az ügyet oly gyorsan rendezte és a 
biztosított 2500 korona összeget úgy a 88 
korona 83 fillér nyereményt is minden 
levonás nélkül kifizetésre utalványozta.

Ascher B. és Fia muraszombati 
ügynökségnek pedig hálát mondok, hogy 
az ügyet oly tapintatosan és gyorsan elintézte 
és nekem a fennti összeget kezemre lefizette.

Özvegy Kercsmár Ernőné 
született Bencsecz Júlia 

szentbibori lakos.

Értesítés!
Tisztelettel értesítem az irántam érdeklődőket, 

hogy lakásomat újévtől kezdve Benkő József 
szállodájába helyeztem át, ahol bármikor található 
vagyok.

Muraszombat, 1913. január hó 9.

Tisztelettel 
Schwarcz Izidor, 

téglagyáros.

(*  E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősségei 
nem vállal.

let kerülgette. Igen Crispin mindent hallott és lá
tott és esküjét is kész letenni

Manrice Chevalier monda a madame 
bámulatos nyugodtsággal és félreismerhetetlen 
boszantási szándékkal. — Jeanette fülig volt pi
rulva mikor beléptem. Jól emlékszem. Meglehet 
azonban az ijedség miatt, hogy a szép teáscsészét 
a földre ejté.

De válaszolt a gavalér izgatottan, — hisz 
én homlokon csókoltam a lányt.

Nem mondom - kiáltott fel Denis apó 
diadalmas arccal. Ön tehát bevallja hibáját, 
madame, én hivatkozni iogok kegyedre mint tanúra.

Én még sem fizetek egy fityinget sem 
viszonzá a Chevalier annyi eréllyel, mennyi e pil
lanatban állott. Önnek előbb be kell bizonyí
tani leánya ártatlanságát és most szíveskedjék 
azonnal elhagyni a házamat, mert élni fogok jo
gommal és . . .

Denis távozott és Chevaliert a törvényszék
nél bevádolá. Az ügy nyilvános tárgyalásra került.

Denis Jeanette ügyvédje pörbeszédében a 
következő indokolással élt:

Uram kell-e meghatározni a csókot ? A 
csőkot annyifélekép lehet meghatározni, mint ma
gát a szerelmet. A csók szimbolikus jelvénye a 
szív érzelmeinek. A pap megcsókolja a keresztel, 
mely az Istent reprezentálja, magasztos tisztelete 
jeléül. Az anya megcsókolja a gyermekét, mint 
zefir a rózsát, a lepke a virág kelyhet, a vőlegény 
a menyasszonyát, mielőtt az oltárhoz megy vele, 
de Judás is megcsókold a Megváltót, mielőtt el

áruld. Chevalier de Gardemond megcsókold Jeanet- 
tet, de a csók Judás csók volt, bevallása oly érze
lemnek, melyet a Chevaliernek táplálni nem volt 
szabad, mert férj. Föltéve, ha Jeanette megengedte 
volna magát nyugodtan csókolni, mi lett volna e 
csók következménye? El kell pirulnom, ha rá gon
dolok. mi történhetett volna, ha erénnyel vértezett 
kliensnőm nem protestál ezen erkölcsén elkövetni 
szándékolt merénylet ellen. Szabad-e a törvény
széknek büntetlenül megengedni az ártatlanság 
elcsábítását, szemet hunyni a szemérmes szívnek 
ezen édes méreggel való lerészegitést, mely egy 
ártatlan teremtést a csábítás karjai közé dob. Igen, 
a törvényszéknek meg kell büntetni az ily csóko
kat, melyek egy szomorú dalmű nyitányához ha
sonlítanak, ha ezt teszik önök uraim, akkor a tu- 
lajdonképeni csábítás tragédiája felett a függöny 
soha sem fog fellenbenni. A törvény megbünteti a 
gyilkossági merényletet, kell, hogy megbüntesse 
azt is, mely az ártatlanság pusztítására esküdött 
össze. #

Általános taps és tetszés zaja a teremben. 
A vádlott ügyvéde igy replikáit:

Chevalier ur, védencem a szó szoros ér
telmében lovagias ember, gavallér, ki több évet 
keleten töltött. Kelet egyes tartományaiban a csók 
nem egyéb, mint egszérü üdvözlés. ’Tibetben pél
dául úgy csókolódznak az utcán, mint nálunk a 
kalapot veszik le. Ez idegenszerü szokás a hosz- 
szas gyakorlat által védencemnek második terme
tévé vált. Megcsókolta szobalányát, mert körül
belül ezt akarta neki mondani: Jeanette te jó 

lány vagy--, jól viseled magad, dolgaid pontosan 
végzed. Önök azt fogják kérdezni, hogyan juthat 
eszébe védencemnek idegen szokásokat hozni be 
Franciaországba? Uraim! nem mindenki ur-e saját 
házában ? Habeas corpusunkat akarják-e megsér
teni, s széttépni a szent házi jogokat ? Az angol 
büszkén utal házára, mint vázára, miért ne sza
badna nekünk is saját házunkban jogainkat ér
vényre juttatni? Miért akarnak önök egy dolgot, 
melynek jó és rossz oldala van, csak rossz olda
láról felfogni ? Utat akarunk-e nyitni arra, hogy 
a csókokból pénz veressék ? Gondolják meg önök, 
a pörök minő áradatának nyitnak zsilipet s hová 
fog jutni a szemérem és erkölcs, ha megengedte
tik poklot és mennyet megmozdítani, mivel valaki 
másvalaki iránt jó indulattal viseltetik és e jóin
dulatát neui épen a szokott formában nyiványitja. 
A csők semmiféle feltétel alatt sem lehet jogtalan
ság, nem azért árulta el Judás az Urat, mert 
megcsókolta, elárulta öt, habár megcsókolta s nem 
csókja miatt gyűlöljük Judást! Mig pusztán a 
csóknál maradunk, addig a szerelem nem bünte
tendő. Azon pillanatban pedig >midőn a menyor
szág e lányának magával kell hordania a szemé
rem útlevelét, azon pillanatban emberek vagyunk 
az isteni szeretet által s a szerelem által az álla
toké, mondja egv nagy iró.

Zajos tapsvihar követte a védő beszédjét. 
Jeanette elvesztette pőrét és Denis apónak ezen 
felül még a perköltségeket is meg kellett térítenie.
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MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:
1. A fekete szikla titka. Dráma 2 felvonásban.
2. Amerika. Természet utáni felvétel.

Szünet.
3. Rabszolga vér. Dráma 2 felvonásban.
4. Duci bácsi játékszenvedélye. Humoros.
5. Szeszélyes Paula. Humoros.
6. Pünkösdi királyság. Humoros.

Keddi műsor:
1. Furfang, furfang ellen. Dráma 2 felvonásban.
2. Milánói tüzörség. Természet utáni felvétel.

Szünet
3. Álarcos hölgy. Dráma 2 felvonásban.
4. Háztüznézés. Humoros.
5. Palinak nincs szerencséje. Humoros
6. Kázmér czipője. Humoros.

HELYÁRAK: Zarthely I korona. I. hely 60 fillér 
II hely 40 fillér. Ili hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap deután 3 órakor külön előadás.
Tisztelettel

DITTR1CH GUSZTÁV, 
tulajdonos.

Egy jó házból való erős 
testalkatú fiú mészáros iparhoz 

tanoncnak 
felvétetik. Pichler Halbenrain.

Újságpapír

kapható: Balkányi Ernő
papirkereskedésében MUR. SZOMBAT.

r
Horgony-thymol-kenöcs.

Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési 
■ebeknél. Adag: kor. —.80.

a Horgony-Paln-fxpeller pótlékai ;
Fájdalommentes bedőrzsölés hűtéseknél, rbeumén&l,

\ köszvénynél stb.
Üvegje: kor. —.80. 1.40. 2.'—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegény ségnél és sápkórn&l.

Üvegje: kor. 1.40.
i Kapható ■ legtöbb gyógyszertárban vagy közvet- A 

lenül beszerezhető jjgrjS
v flr- Blcktar ,JU irány innlliiH", ciatalt. tfígj- s

uirtiriail. Prója \ EiUahettjsIfassg 5.

Budapesten....... ..
reggel megjelent napilapok az nap 
es e 5 órakor kaphatók BALKÁNYI 
ERNŐ könyv- és papirkereskedésében 

. Muraszombat.

BÚD PEST es KIS UJ3AG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat.

Radó Antal:

Idegen szavak szótára.
Hivatalos és magán életben nélkülözhetetlen 

könyv.

Önügyvéd.
Peres s peren kívüli ügyekben a törvények szabályait.ti 
ciiriai döntvényekkel és irománymintákkal, kiegészítve a kL 
újabb törvényekkel a bírósági hatáskörről, sommás eljárásról 
házassági s családi jogviszonyokról, örökösödési eljárásról 
felső közigazgatási bíróságról, consuli bíráskodásról, bélyeg, 
illeték-szabályokról, különösen jelzálog-kölcsönöknél, fizetési 
meghagyásokról, telekkönyvekről, kamatlábról, állami anva- 

köny vekről.

Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv 
papirkereskedésében MURASZOMBAT

I-.kofái kö: bé'yegzök
az uj rendelet szerint darabonként 3 koronájával 

megrendelhetők : Balkányi Ernő papírkereskedésébeu 
Muraszombat.

Bútor csomagol ásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 

MURASZOMBAT.

Tisztelettel kérjii::, kiknek előfizetése lej irt 
annak szives megújítását

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Kiváló uj fajborok I

rekedtség, 
’ elnyálkásodás, 
hurut és görcsös 

köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. ©3,00 közj. hit. 

bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.

Kellemes izii czukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.
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Ó-borok nagy választékban!

Visontai és Mátrahegyaljai Szőlőtelepek Borértékesitő Részvtársasága
Elnök: Nagyméltóságu Dr. Kállai Zoltán v b. t. t., Hevesmegye főispánja Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS 

(Főtér, Luby-ház, Uj bankpalota) Postafiók 1. sz. Telefon 99. sz. Sürgönyeim: Visontaniátra.

BORFAJOK: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát- 
Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madelaine, 

Kadarka, Otelló, Gportó, Burgundi, Kabernet.
Zala-, Vas- és Somogyniegyei képviselet: Polgár Dávid 
és Társa urak Bpest, I., Fehérváry-ut 39. Telefon 144-14.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


