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Az am erika i v isszavándorlás.

A magyar munkaerőnek Amerikába 
való rohamos vándorlása különösen az 
utóbbi időben érte el tetőpontját. A készlet 
— hivatalos nyelven szólva — nagy mér
tékben felszaporodott úgy, hogy túlszárnyalta 
nagy mértékben a keresletet, a mi által 
természetszerűleg bekövetkezett a reakció, 
s az Amerikában levő munkanélküliek óriási 
száma okozta azt, hogy a munkabérek 
minden vonalon közel 33 százalékkal lejebb 
szállíttattak, és még igy is akadt vállalkozó 
elég, aki a redukált bérek mellett is szíve
sen vállalt alkalmazást.

A sztrájk hátránynyal csak a munkásra 
járt, igy történt meg Magyarországra nézve | 
az az örvendetes eset, hogy junius és július 
havában a visszavándorlás az anyahazába 
a tengeren túlról szinte nem remélt mér
veket öltött.

L)e talán sohasem volt érezhető, észre
vehető az amerikai pénznek a hatása 
Magyarországon annyira, mint éppen a 
a mostani időben, a midőn úgy a mostoha 
lermésviszonyok, mint a rengeteg nagy tü
zek okozta károk a magyar népet súlyos 
megpróbáltatásoknak tették ki. s hogy — ; 
úgyszólván —  végromlás és pusztulás nem 
lépett fel rohamosan és nem öltött nagyobb 
mérveket, határozottan a beözönlött amerikai 
pénznek köszönhető. Aki figyelemmel nem

kisérte az eseményeket, annak sejtelme sem 
lehet arról, hogy mennyire rúg az az ösz- 
szeg, a melyet magyar állampolgárok, mint 
megtakarított keresetet, Amerikából maguk
kal hoztak.

Három hónapon keresztül a kikötőkben 
tartózkodván, a hóimét a magyarországi ki- 
és visszavándorlás irányítása történik, alka
lom kínálkozott, hogy a dolgok lefolyását 
figyelemmel kísérjem és igy jutottam igen 
fontos dolgoknak a tudomására, amelyeket 
már azért is sietek ez utón az illető mérték
adó körök tudomására adni, mert ebből 
gazdasági életünk fellendülésére rendkívül 
sokat tehetnek, aminthogy tőlük függ, hogy 
az a sok ezer ember, a ki Amerikából 
visszavándorolt, itthon biztos exisztenciát 
találjon, nehogy megtakarított pár garasát 
elprédálja és hogy azután munkanélküli 
proletár legyen belőle, veszélyére az állam
nak és a fennálló társadalmi rendnek. 
Proletár igy is elég van Magyarországon, 
nem tanácsos, hogy még a visszavándorolt 
egyének is ezek közé tartozzanak.

Junius 1 -töl július 31-ig bezárólag 
Brémán és Antverpenen keresztül 5570, 
Hamburgon és Hotterdammon keresztül 
2300 magyar alattvaló érkezett vissza, hogy 
Magyarországba véglegesen visszatelepedjen. 
Ezeknek mindegyike átlagosan 1450 korona 
megtakarított pénzt hozott magával, ami 
kerekösszegben 11 millió 412 ezer koronát

tett ki. Már most ha hozzávesszük azt az 
összegei, a melyet a többi hónapokban 
visszaérkezett kivándorlók magukkal hoztak, 
úgy nem túlozunk, ha ezt 25 millióra 

i becsüljük.
L)e ez csak a kisebbik összeg, mert a 

nagyobb összeg postán lett beküldve, amely 
pedig jóval túlhaladja a 75 millió koronát 
az elmúlt 7 és fél hónap alatt.

Ilyen körülmények között szinte ma
gától kínálkozik az alkalom, hogy az eddig 
nem létező magyar ipar is megalapiltassék, 
ami annál is könnyebben keresztül vihető, 
mert most már tanult ipari munkásunk is 
van. Hiszen a visszavándoroltak nagyrésze 
gyárakban és ipari vállalatoknál kereste meg 
kenyerét. De másképen is kell az államnak 
gondoskodni ezeknek az embereknek az 
exisztenciájáról, akiknek 90 százaléka föld
munkás, azonban földdel nem rendelkezik.

Itt lép előtérbe Somogyvármegye kö
zönségének a magyar képviselöházhoz inté
zett felirata egész valóságában, hogy a 
magyar földbirtok magyar kézben tartassék 
és idegen állampolgár magyar földet ne 
vásárolhasson.

Ami magyar földbirtok csak eladó, 
arra tegye rá kezét a magyar állam és par
cellázza a polgárok között, vagy telepítse 
le rájuk az Amerikából visszavándorolt 
földéhes népet, s akkor a kivándorlással 
kettős célt érünk el, keresethez juttatjuk a

TÁ R C A .

E gy  leány levele.
írok még magának:
Olyan szép az este . .
Talán utoljára 
(iondolok magára,
Meg a szerelemre,
Könyre —  sok ezerre 
És az asszonyára.

Lássa: tudom, érzem,
Nem dobban a szivünk 
Egymás fölött többé:
Magáét betolté
Csábos fénynyel kel szem,
Az enyém —  haldoklik.
Csupa borús kétség 
Mégis ködre foszlik 
Az a nagy sötétség,
Mclylyel lelkem fedve.
Olyan szép az este.

írok még magának . . .
Erős virágszálnak 
Hervadó szirmáról 
Lcfoszlott illatot 
—  Mit a mull meghagyott —  
Küldöm c levélbe.

Oh ne tegye félre.
Ha Írásom látja — 
Nagyobb lesz a szivem 
Kis vigasztalása,
Ha maga megérzi.

Van még egy kérésem. 
Azon a nagy télen. 
Mikor annyi virág 
Hullott az ölembe 
A maga kezéből,
S lázasan ölelve 
Szép, okos fejéből 
Annyi lágy gondolat 
Tapadt a lelkemhez 
Kis Jézusos érmet, 
Zománcosat, kéket 
Loptam a zsebébe.
Sóim nem hordozta.
Tán a többi lommal 
Szerelmes alommal 
Réges-rég kidobta.
Mégis ha még megvan. 
Küldje vissza kérem 
A kis Jézus érmet, 
Zoinácosat, kéket —  
Szüksége van rája 
Utolsó útjára.
Hervadó virágnak.

írnek még valamit.
De mosolyogna rajta 
Nincsen oly lágy hangja

Olvasott levélnek,
Mint ajkamnak volna.
Mint a szivem szólna,
Ha magát most látnám 
Selymes, lila párnán 
Lábam elölt ülni . . .

írtam hát magának.
Bizony utoljára,
Halaványra válva.
Szivéből kivetve,
Egy télre gondolva,
Megejtett az este.

Búcsúzom magától . . .
Kis kék Jézuskámat,
Kérem ne feledje.

BÓTA SZILÁRD.

A  b e c s a p o t t  ö r m é n y .
A zöld zsalugáteres ablakokból alázatos kö

szöntések hangzottak ki, amikor Áspis, az örmény 
végig ment a nyáradföldi főutcán. A férfiak dör- 
mögve vették le a kalapjukat, az asszonyok pedig 
félre simítván homlokukról a fejkendöt, ami körül
belül annyit jelentett, mint a férfiak kalaplovételc, 

' szorongva sipogták :
-  Csókolom a kézit, nacscsás ur!

Csak igy: nacscsás u r ! És a világért el nem 
botlott volna egynek is a nyelve, hogy valahogyan 

; tekintetes urat mondjon.
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visszavándorolt egyéneket és visszatartjuk 
azokat, akik földhiányában Amerikába akar
nak vándorolni.

A vízben és hegyekben gazdagabb, 
azonban földinivelésre nem alkalmas vidé
keken kell létesíteni gyári és ipari telepeket , 
és akkor olt lógunk tartani, ahol ma Német
országban Ruhr és Aachen környékének 
népe tart.

Teljes jóakarattal figyelmeztethetjük a 
polgárokat, hogy a kivándorlástól tartóz
kodjanak, inért ma Amerikában —  amint J 
a visszavándorlók száma is mulatja — j 
munkát alig lehet kapni és a viszonyok ma 
Magyarországon olyan változatosan mentek 
keresztül, hogy aki dolgozni akar és semmi
féle munká'ól vissza nem riad, itthon is 
megélhet. Nem lesz tehát kitéve annak, 
hogy a nyelvet nem ismervén, mindénféle 
ügynök kezébe kerül, aki saját céljaira, 
saját hasznára kiaknázza, inig néki csak a 
nélkülözés, a szenvedés fog osztályrészül 
jutni. A parcellázás és telepítésnél, mely az 
egész vonalon megindult, lehet földhöz 
jutni és egy kis szorgalommal és erőtelje
sebb, intenzivebb gazdálkodással nem marad 
el a biztos megélhetés. A hazai fekete kenyér 
legyen édesebb az amerikai kalácsnál s 
akkor boldogulni, felvirágozni lóg a magyar 
nép. Csak akarat kell, leküzdeni a kisér- 
tért, s biztos lesz a győzelem.

V a s h i d e g k u t i  á l l a t d i j a z á s .
A muraszombatjárási gazdakör f. évi 

szeptember hó 25-én délután 2 órakor a 
vasvármegyei gazdasági egyesülettel karöltve 
Vashidegkuton szarvasmarha, sertés és ba
romfi díjazást tartott.

Felvezettek 8 drb bikát, IS drb te
henet, 31 drb üszőt, 6 drb sertést, azon
kívül 3 család baromfit is állítottak ki.

A biráló-bizottság gróf Batthyány Zsig- 
mond Öméltósága elnöklete alatt a követ
kező képen alakult meg: a földmivelésügyi 
kormány képviseletében Balhauser Olló kir. 
állattenyésztési felügyelő, a vasvármegyei

Tekintetes ur már nem volt Nyáradfalván. 
Kipusztult., kihull ez a nemes, úri nemzedék, az 
utolsót tiz esztendővel cnnekeiült telték sírba, a 
nyáradmeuti temető szomorú füzei alá. a családi 
kriptába. A ki követte, az már nagyságos ur volt. 
Áspis, a gaz kis örmény, a kicserzett kordovány- 
bőrii faluvégi boltos, akiből ur lett. a falu ura.

Áspis mosolyogva ment a főutcán. Jó kedve 
volt és apró, zöldes fényű szeme egyre ugrált 
csontos üregében. Valósággal láncolt az a két 
sóvár, ébes szem. Kiugrottak a házak födelére, 
levetette magát az udvarokra, fölkapaszkodóit a 
kutágasokra, kikurikázotl a kertekbe. Áspis bele
szeretett volna kacagni a napfényes levegőbe. 
Minden, minden az övé itt. Az egész falu es az 
egész határ. Aki csak itt lakik, az mind az ü 
zsellére, szolgája. Áspis, a gaz kis örmény ki
nyújtotta kezét a levegőbe. Mintha megakariiá 
simogatni. K/. is az övé, a levegő is. Ila neki 
úgy tetszenék, még azt se szihalná itt senki. De 
ü jó ember, nagyon jó. Mindenkinek ad a levegő
ből, még a halnak is, amely Nyárád vizéből néha 
kiveti magát a partra. O nem lehel róla, hu a 
hal megdöglik a levegőn. És miért is hasonlít a/, 
ember néha annyira a halhoz?

Áspis gondolkozott, de ez nem volt neki . 
kellemetlen. Szeretett gondolkozni. Kbben külön
bözött a többi embertől, aki Nyárádfalván élt. 
Kz igy helyes, ez igy jó. Az Áspis feje káptalan, 
elbírja ö az egész falu gondját.

Kgyszerre el komolyodott. Olt a főutca köze
pén gőgösen terpeszkedett egy tornáeos ház. 
Öreg megvedlctt épület. A tornác kőkockáit kiélte 
az idő, az oszlopok megrepedezlek. A ház tetejét 
belépte a moha, a falakat végigverte az eső és
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gazdasági egyesület nevében Éliás J. f.-szől- 
nöki uradalmi intéző urak, továbbá a já
rási gazdakör részéről Pósfay Pongrác, 
Schweinhammcr János, Metzker Mátyás, 
Sinkovich Kálmán, Török Elemér. Pitz Já
nos és Junkuncz Sándor urak.

A bírálat megejlése után dijat nyertek: 
Díszoklevelet Pitz János Jegcnyés, Vogler 
György Vashidegkul, Benkó György Vashi- 
degkut.

Bika illán, miután a felhajtottak tenyész
tésre alkalmasak nem voltak, csak egy dijat 
adott ki a bizottság, 10 K dijat nyert: Bagola 
János Dombalja.

Tehenek után I. dijat 20 K Siftár Fe
renc Sürüháza, II. dijat 15 K Ficzkó Miklós 
Vashidegkul, III. dijat 10 K Bagola János 
Dombalja, IV. dijat Czipott Ferenc Vashi- 
degkut.

Üszők után I. dijat 20 K Stcvanécz 
József Ivánfalva, II. dijat 20 K Benkics Fe
renc Pálmafa. III. dijat 15 K Sbül Mihály 
Ferencfalva, IV. dijat 15 K Benkó József 
Széchényfalva, V. dijat 5 K Bakó János 
Sürüháza, VI. dijat 5 K Szapáes János Je
gcnyés.

Sertések után 1. dijat 15 K Pável Fe
renc Pálmafa.

Baromfiak után I. dijat 10 K Siftár 
Mátyás Sürüháza, II. dijat 5 K Obál Ilona 
Ferencfalva.

Gróf Batthyány Zsigmond ur Öméltó
sága a dijak kiosztása után megköszönvén 
a biráló-bizottság fáradozását, beszédet in
tézett az egybegyüll gazdaközönséglu z, saj
nálattal említvén meg, hogy a felhajlott állo
mány eltekintve a díjazott állatoktól igen 
silány, messze hátra maradt járásunk egyéb 
vidékeinek fejlett tenyésztésétől, buzdította a 
közönséget, hogy igyekezzék állattenyészté
sét a szomszédos vidékek példájára fejlesz
teni, hogy a jövőben tartandó díjazáson 
már eredménynyel mutathassák be javult 
tenyészetüket. Ajánlja továbbá az állattar
tóknak a marhasó gyakoribb használatát, 
melyet a kormány újabb intézkedése követ
keztében ez idő szerint mindenütt és igen 
olcsón szerezhetnek be.

Felhívta még Öméltósága a közönség 
figyelmét azon körülményre, hogy tiszta fajú 
üsző és tehén a kormány jóvoltából a já
rási gazdakör utján 5%-os 5 éves törlesz- 
téses kölcsön utján szerezhető be, miáltal 
szintén nagy mértékben mozdíthatják elő 
állattenyésztésük fejlődését.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után, 
Schweinhammer János urad. tiszttartó ur 
német nyelvű előadást tartott a műtrágyák 
gyakorlati hasznáról, például felhozván a 
járás többi vidékét, ahol is a műtrágya 
használat következtében a földiuivelés mind 
inkább belterjessé válik.

A gazdakör miután a kiálfilás befejez
tetett, 200 drb. gyümölcsfát sorsolt ki a ki
állítók közölt s egy Kühne-féle sorvetö és 
egy Altmann-féle aranka tisztiló gépet mu
tatott be működésben.

A gyümölcs kóstolásra szívesek voltak 
gyümölcsöt küldeni Sinkovich Kálmán Bar
kóé, 30 féle almát, 11 féle körtét, Pósfay 
Pongrác Muraszombat, 11 féle almát, 1 féle 
körtét, Junkuncz Sándor Muraszombat, 8 
féléi almát, 5 féle körtét, Pitz János Jege- 
nyés, 8 féle almát, 9 féle körtét és szőlőt, 
Vogler György Vashidegkul, (> féle almát, 3 
féle körtét. Pelczl János Ferencfalva, 1 féle 
almát, Prclecz János Vashidcgkut, 3 féle 
almát.

A közönség megtekintvén a szebbnél- 
szebb gyümölcsöket s azokat megizlelvén 
köszönettel adózott a kiállítók szívességének.

A dijak kiosztása után a biráló-bizottság 
és sokan Muraszombatból Vogler György 
jónevü vendéglőjébe gyűltek össze, ahol 
Öméltósága vendégei voltak, a vacsora alatt 
felköszöntöt mondtak gróf Batthyány Ömél
tósága, aki a további összetartó munkás
ságra és biráló-bizottságra ürítette poharát. 
Sinkovich Elek tb. főszolgabíró Öméltósá
gát, Pósfay Pongrác főszolgabíró Öméltósá
gát, a gazdakör vezetőségét és a gazdatisz
teket. Takáts B. István titkár pedig Pitz Já
nos jegenyési birtokost éltette. Számos fel- 
köszöntő elhangzása után az esti órákban 
oszlott szét a társaság.

sötét vonalakat húzott rajta, mint egy öreg meg
viselt arcon a köny. És Áspis mégis úgy élezte, 
hogy ez az épület gőgösen néz rá. Miért?

Áspis szitkozódni szeretett volna. Kz volt 
az egyetlen ház, amely néni volt az övé. Az 
egyetlen valamennyi közül.

II.
Az öreg Gácsi Tamás olt guhaszlolt a tor

nácon és melengette magát a napfényen. Nagyon 
vén ember volt már. A halvánál meghaladta, a 
szakála hófehér, a bőre kiaszoll, a csontja zör- 
götl. Olyan ember, akiről azt mondják, hálni jár 
belé a lélek.

Áspis belépett hozzá:
Adjon Isten tejus u r !

Tejus ur. Kz volt a Bácsi. Más fajtája az 
urnák, a világért sem tekintetes ur, de azért ur.

Az öreg Gácsi fogadta:
Hozott Isten I

Tegezte az örményt. Az ilyen ember min
denkit tegez. Még a vicispánl is. Azt mondja neki:

—  Szervusz uram öcsém !
Kz kijár neki. Már tudniillik nem vieis- 

páimak, hanem az ilyenfajta öreg embernek a 
bizalmaskodás.

Áspis üdült a tornáckönyöklőre.
Hogy mint van tejus ur? —  kezdte 

a diskurzust.
Az öreg nem felelt és mégis felelt. KI kez

dett köhögni és úgy hápogott-krákogott, hogy 
majd kiszorította a lelkét. Jó fertályéra múlva 
nehezen kinyögle:

—  Látod !

A gaz kis örmény élvezett. Tetszett neki az 
öreg kínlódása és örömében szinte dobolni kez
dett lábaival a tornácz falán. De legyűrte magá
ban az örömét és aggódást színlelő hangon 
mondta:

—  Vigyázzon az egészségére, tejus ur I
A öreg bosszúsan ütötte fel a fejét:

Vigyázzak? Klhegediille ezt már szent 
Dávid. Iliiből ismerem én már az egészséget.

Áspis megingatta a fejét :
De hát mi lesz?
Mcj balok ! jelentette ki keményen az 

öreg és nézte a csizniaszárát, amelyen uiár meg
fakult a varrás. —  Úgy járok, mint ez a csizma. 
Széthullok egyszer.

Áspis azt gondolta: no, most már helyben 
vagyunk! Köszörüli egyel a torkán és újra kezdte :

—  Látja, tejus ur, magának már úgy sem 
lelik sok öröme ebben a házba. M i?  Nem igaz? 
Látja ! llát mondom magának, miért ragaszkodik 
úgy hozzá? Miért?

Az öreg riadtan nézett az örményre s csak 
ennyit felelt: M ert!

Jó. Hál legyen igy. De látja nekem 
kellene ez a ház. Hiányzik. Adja el.

—  Nem.
—  Jó pénzért.
—  Semmiért.

De mégis.
Az öreg elgondolkozott.
Van nekem egy unokáin —  kezdte. - Arra 

hagyom. Aztán itt akarok meghalni. Itt születtem.
Az örmény gondolt egyel:
“  De ki mondja, hogy ue haljon meg itt?
Az öreg rábámult az örményre:



H Í R E K .
— Vadászat. Széchényi Tivadar gróf v. b. I. 

t múlt lm 29-én a kisszoinhati, fnludi és hahnosi 
erdőkben vadászatot tartott, amelyen Önagymél- 
túságán kívül részt vetlek: gróf Batthyány Béla 
huszarszázados, Egger a déli vasút igazgatója és 
lia Bécsböl, Fósfay Pongrác, Saáry József, Sinkovich 
Klek és Aczél József. Teritekre került 41 nyúl, 20 
fáeánkakas és 1 özbak.

— Eljegyzés. Schiek Ferenc Sándor dr. mu
raszombati kir. aljárásbiró eljegyezte Kirchner An
tóniát, özv. Kirchner Józsefné leányát Vajtán. 
Tartós boldogság kisérje ez igaz szerelem szőtte 

frigyet!
— Lemondott faiskolafelügyelö. Faludi János 

faiskolafelügyelö iigg korára való hivatkozással be
jelentette az alispánnál állásáról való lemondását. 
Az alispán a lemondást tudomásul vette.

Jönnek a szalonkák. A folytonos esőzések 
folytán beállott összi időjárás és a magasabb he
gyeken leesett hó elűzte az erdei szalonkákat 
nyári tartózkodási helyükről s megkezdték a 
vonulást. Járásunk hegyvidékén már több szalonkát 
találtak s igy a legszebb vadászat rövid idő alatt 
megkezdődik a bosszú csörüekre.

— Áthelyezés. Az igazságügy miniszter Wittek 
Zoltán szentgotthárdi kir. járásbirósági aljegyzőt 
a komáromi kir. járásbírósághoz helyezte át.

— Az orosz-japán háború. A  száraz földön 
az utóbbi időben nevezetesebb esemény nem for
dult elő. A  japánok Mukden felé nyomulnak az 
oroszok után, akiknek fővezére nagyobb csatát 
aligha fogad el, mielőtt seregét megerősítené. Port- 
Arthur. a hatalmas orosz erőd napjai megvannak 
számlálva. A  japánok a külső erődöket már mind 
bevették nagy emberáldozattal s most annyira 
szorongatják a várat védő orosz katonaságot, hogy 
az rövid idő alatt kénytelen lesz megadni magát.

— Szemlék. Járásunkban a népfelkelők je
lentkezése október hó 8-án Felsö-Lendván, október
10., 11. és 12-én Muraszombatban fog megtartatni. 
A közös hadseregbeli szemle pedig október 24.,
25., 2G. és 27. napjain fog végbemenni.

—  Magánmének megvizsgálása a mura- 
szzombati járást illetőleg november 15-én fog 
végbemenni Muraszombatban.

Gyümölcskiállitók. A Vasmegyei gazdasági 
egyesület által október 8-tól 10 -ig rendezendő 
szombathelyi gyümölcskiállitáson járásunkból gróf 
Széchényi Tivadar v. b. t. t. önagyméltósága,

MURASZOMBAT, 1904.

Sinkovich Kálmán Barkóéról és a gazdakör vesz- ! 
nek részt szebbnél szebb gyümölcs anyaggal. i

A közoktatásügyi miniszter az izr. egyházi I 
‘ ‘•lókra szolgáló javadalomból a muraszombati j 
izr. hitközségnek 300 koronát adományozott.

— Elcsípett tolvaj. Makoter Mátyás tót- | 
moráci lakos a minap szomszédja kíséretében 
késő éjjel tért haza s midőn lakásához ért, észre ' 
vette, hogy valaki az ablakon benyulkál és valamit 
kihúzott. Midőn a tolvaj észrevette a közeledőket, ! 
elmenekült, de elfogták és benne Vitéz Miklós ; 
tótmoráci lakosi ismerték fel. Nem volt nála - 
egyéb egy lepedőnél, mert a vánkosokat és dunnát 
a keresztvassal ellátott ablakon keresztül nem 
tudta kihúzni. A pórul járt tolvajt feljelentették.

— Festékek és mázok letisztítása. Festékek
nek és mázolásoknak letisztítására kiválóan alkal
mas a következő anyagok elegyítése utján létre-

! hozott keverék: mintegy 170 25 kg. acélon (dimet- 
hilketon), 22*00 benzin, 22*70 kg. széndiszulfid, 
12*35 kg. amilucelát, 0*105 kg. 65 fok C.-nál meg
olvasztott paraffin.

A vármegye virilisei. Az igazoló választ
mány már elkészült a vármegye legtöbb adót fizető 
bizottsági tagjainak az 1905. évre szóló ideiglenes 
névjegyzékével. A névjegyzék szerint a legmagasabb j 
adóösszeg 38118 kor. 97 fillér; a legalacsonyabb i 

j  pedig 048 kor. 04 fill. A legtöbb adót fizetés jo- 
' gán a bizottsági rendes tagok száma 300, a pót
tagoké pedig 20. — Az ideiglenes névjegyzék ok
tóber hó 1 - töl október hó 15-ig szabályszerűen 
közhírré tétetik s ellene ezen idő alatt az állandó 
bíráló választmányhoz felszólamlásnak, illetve fe- 
lehhczésnck van helye.

Katonák bevonulása. Mint már jeleztük, 
az idén október 3. és 10-én vonulnak be az uj 
katonák. Ilarmadikán a póttartalékosok, 10-én pe
dig a háromévesek. A póttartalékosok a szombat- 
helyi kaszárnya udvarán nyernek kiképzést, a há- 

i roméveseket pedig, kiknek száma az ezeret meg
haladja, szétviszik a szélrózsa minden irányába,

— Változás a vasúti menetrendben. Mint köz- I 
l tudomásu, október 1-éveí uj menetrend szokott
j életbe lépni a vasutaknál, s minket leginkább ér- 
I deklö Budapest—gráei vonalon más változás nem 
i lesz, mint hogy a reggeli és esti gyorsvonatok köz
lekedése Szombathely—fclu-ingi vonalrészben meg
szűnik.

— Nagyszabású kormánysegély a jégkáro
sultaknak. A földmivelésügyi miniszter tegnap 
leiratot intézett a vármegyéhez, melyben tudatja, 
hogy a muraszombeti és szentgotthárdi járás jég- j 
károsultjainak segélyezése céljából a f. évben 85,000 j

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

—  Hogy érted ?
—  Adja el s én beírom a kontraktusba, 

hogy halála napjáig benne lakhat.
—  Hm.
Az öreg éppen az nap kapott levelet az 

unokájától. Azt irta a kölyök, hogy pénzre van 
szüksége, sok pénzre. Ez jól jött.

Hát csináljunk egyezséget! —  mondotta. 
Te fizetsz most nekem ötszáz forintot, aztán min
den hónapban, a míg élek, húsz forintot, majd 
minden bélen küldesz nekem három kupa máié* 
lisztet s én oda adom neked a házamat, de úgy, 
hogy benne lakjak holtom napjáig, neked adom a 
kertet, a halárban tiz hold szántómat és azt az 
erdörészt, a melyik az enyém.

Az örmény majdnem hogy a levegőbe ug
rott örömébe. Mindjárt be is ment a felső házba 
és megírta a kontraktust. Az öreg feltette az 
okulárét és elolvasta. Szórul-szóra úgy volt, a 
hogy ö mondta. Az örmény lefizette az ötszáz 
forintot, sőt mindjárt megtoldta húsz pengő forint
tal, az első hónap rátájával s aláírván Közösen a 
szerződést, hazament s elküldte természetben az 
első hétre szóló fizetési részletet, a lisztet is.

Otthon pedig megelégedetten dörzsölte kezed 
Áspis és diadalmasan dünnyögte maga e lé :

—  Most már enyém minden. A vén szamár 
már nem éri már meg a jövő tavaszt.

III.
Áspis az utolját járta. Az orvosok ott stirög- 

tek, forgolódtak körülötte, három is, hírneves 
orvoslanárok, akiket Pestről hozatott. Áspis érezte, 
hogy neki már befellegzett. Hiszen nem csoda,

| lehetett tán vagy hetven éves már. Az orvosok 
I ott tanácskoztak körülötte és azt mondták nagy a J 
< veszedelem, mert Áspisnak rossz az epéje és a 
: mája. És Áspis gondolkozott. A gondolkozás volt 
! az élete és elgondolta, hogy íme meghal úgy, 

hogy még sem az övé körülötte minden. Az a 
| ház, a nagy tornácos épület a föutczán még j 
| mindig nem az övé. Harminc év előtt vette meg ’ 

a Gáesi Tamástól s annyit fizetett érte az alatt, : 
hogy Pesten akár négyemeletes házat vehetett 
volna már azért a pénzért. De hiába! Az a Gácsi | 

i csak nem akar meghalni. Már kilencven éves i 
' talán, és eszeágában sincs elbúcsúzni a világtól. | 
! Áspis feljajgatott az ágyában. Tisztán érezte, hogy 

ha ö hal meg most, hál azért a Gaesiért hal meg.
| Ez a harminc esztendős várakozás rontotta el az 
' epéjét és a máját. Áspis lölorditott. Az orvosok 

aggódva szóltak rá : Csak csendesen, csendesen.
Levelet hozlak. Ki küldte? Gácsi Tamás.

- Ne bántsa, - - mondták az orvosok. —  Ne 
olvassa el. Önnek nem szabad olvasni.

Áspisnak kigyult a zöldfönyü szeme. —  De 
ezt olvasom !

Vájjon mi lehet nenne ? Mit akarhat? Hátha 
fölbontja a szerződést, vagy azt írja. „Holnapra 
meghalok !~

Elolvasta. Ez volt benne Írva: „Hallom,
I beteg vagy. Jó egészséget kívánok. Látod én már 
! ötven esztendeje beteg vagyok, de még élek. És 
I nem is halok meg. A mi családunkba száz évig 
! élnek az emberek. Szervusz! Áspis hátra 
j esett az ágyában és rögtön meghalt. Epeömléisbcn.

PAKOTS JÓZSEF.

korona értékű kedvezményes vetőmag kölcsönt 
nyújt és pedig akképen, hogy a kiosztandó vető
mag 10— 30 százalékát végkép elengedi, a többit 
pedig 1905. év október hó 31-ig kamatmentesen 
kölcsönzi. A vármegye alispánja a miniszter eme 
nagylelkű ajánlatának vétele után azonnal hozzá
látott a szükséglet megállapításához és a segélyre 
szoruló gazdák névsorát összeállította. A vetőma
got legközelebb beszerzik és még e hónapban ki
osztják a károsultak között, kiket a miniszter nagy
szabású segélye a legnagyobb nyomortól szaba
dított meg.

— A szerdahelyi jégkárosultak. A belügy
miniszter Szerdahely község kérelmére megengedte, 
hogy a község jégkárosulljainak segélyezése cél
jából az ország területén hat hónapon át könyör- 
adomány gyüjtessék. A gyűjtök azonban ott, ahol 
gyűjteni szándékoznak, kötelesek személyazonos
ságuk igazolása végett az illetékes helyi hatóság
nál előzetesen jelentkezni.

— Szüret. A most már két hét óta tartó esős 
időjárás miatt panaszkodnak a szőlősgazdák, mert 
a keleténél több eső hegyeinken általában rotha
dásnak indította a szőlőszemeket. Sokan már a 
múlt héten szüretelték a rothadt fürtöket, de a 
folytonos esős időjárásban a rothadás is tovább 
terjed, ami sok helyen oly nagy mérvet öltött, 
hogy egyes szőlőhegyeken a jövő hét folyamán 
már általános szüretet tartanak. Pedig a nedves 
időjárásban vagy ez után közvetlen szüretelt bor 
minősége jóval gyengébb lesz, mint a száraz idő
ben szűrt bor. Néhány napig tartó meleg idő még 
meghozná a jobb minőségű bort.

— Az uj anyakönyvi törvény végrehatjása. 
Az állami anyakönyvi törvény módosításáról szóló 
1904. évi XXXI. évi t.-c. szentesittotvén, legköze
lebb megjelenik az országos Törvénytárban. Az 
törvény 1905. január 1-én lép életbe. Érdekes 
változás, hogy a bejegyzések jövőre nem az eddig 
használt jegyzőkönyvekbe történnek, hanem az 
egyházi anyakönyvek mintájára készítendő rovatos 
anyakönyvi lapokba. Ezzel az egyszerűsítéssel a 
jegyzőkön akarnak segíteni, akiknek az anyakönyv
vezetés ezután rendes hivatalos teendőjük lesz.

— Boroshordók hitelesítése. Szakkörökben 
felmerült az a kívánság, hogy a bortermelők arra 
kölcleztcssenck, hogy a kordóikat minden három 
évben újból hitelesítsék. A bevásárlás ugyanis 
rendesen a termelők hordói szerint szokott tör
ténni (t. i. a vevő annyit fizet, amennyire a ter
melő hordója hitelesítve van), de ezek, különösen 
a parasztoknál, rendesen 10  és még több év előtti 
hilelesitésüek úgy, hogy nagyobb mennyiség véte
lénél a vevő nem ritkán az által, hogy több bort 
fizet, mint amennyit kapott. 3 vagy 4 százalékkal 
megkárosodik. A kereskedőtől megköveteli min
denki, hogy 3 évesnél idősebb hitelesítésű hor
dóban ne adjon el, miért is csak jogos az az 
óhaj, hogy a termelőket is e törvényes intézkedés 
megtartására kényszerítsék.

— A házaló-ipar rendezése. A .kereskedelmi 
miniszter a kész iparcikkekkel való házalásnál 
tapasztalt visszaéléseket megakarván szüntetni, 
elrendelte az erre vonatkozólag szükséges anyag 
gyűjtését. Ebben az ügyben legközelebb az osztrák 
kormánynyal is megindulnak a tárgyalások. A nyílt 
piacon való árulás ügyét is ezzel kapcsolatban 
fogják rendezni.

OKTÓBER 2.

H i r d e t é s e k .

E g y  f i n o m  z o n g o r a
eladó  Hunyad i N án d o r tan ítónál 

Köh idán.

Ü g y n ö k ö k
kerestetnek, kik az újonnan kibocsátott

=  E rzsébet k irá lyné sorsjegyek =
! törvényesen kiállított részletiveinek eladásával 

foglalkozni akarnak.
! Legmagasabb jutalék, jutalomdij és havifizetés. 

Anyag miatt forduljanak 
D irne r Testvérek bankházához 

BUDAPEST, V., Fürdö-uteza 4. szám.



Balkányi Ernő gyorssajtóján, Mura-izom bal hun.
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