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Kivándorlóink figyelmébe.
Nem miiül arany, a  mi fénylik; a  ra- | 

gyogó napnak is vannak homályosabb 
foltjai. Amerikába kivándorolt társaink sem 
találják az uj világot tejjei-mézzel folyó 
Kánaánnak, ott is véres veríték öntözi az 
ember kezemunkáját, inig annak gyümöl
csét fényes tallérokra felválthatja. Az am e
rikai dollárok csábos varázsereje is meg
szűnik majd, ha az aranyláztól elkapatott 
kivándorlók a munka által kizsarolt test 
roncsaival vén Európa ege alá kívánkoznak. 
A fakó, idő elölt megvénült arc, homályo
sodé, fénytelen szemek, fájdalmas szagga
tások a test m inden porcikájában majd 
beszélni fognak az itthon maradottaknak, 
hogy nemcsak túlfeszített munkával, hanem  
ifjúságukkal, egészségükkel fizettek a gazda
godást vágy telhetetlen m am m onjának. Az 
amerikai pénzkirályok és gyárigazgatók sem 
dobálják fényes dollárjaikat könnyelm űen a 
munkásnak. Meg kell azt érdemelni nem 
csak véres verítékkel, hanem  sokszor egész
séges testi szervezetének tönkretételével. A 
magasabb m unkabért vajmi sokszor egész
séget kockáztató izomerővel kell megfizetni.

Gyengébb nemhez tartozó kivándor
lóink nagyobb hányada dohány- és szivar
gyárakban talál alkalmazást. E mérges 
nikotinnal telitett növény feldolgozása le
tarolja a vele foglalkozó munkásnők üde 
arc-szinét, letörli fiatal arcuk természetes 
zománcát, majd idővel mint lappangó kór 
nyilatkozik testök m inden tagjában* Bántó- 
dás nélkül még erősebb szervezet sem bírja 
ki sokáig e sorvasztó foglalkozást. Hiába a 
magasabb m unkabért egészségükkel kell 
megfizetni; evvel a m unkaadó tyranusok 
keveset tőrödnek, ha valaki kidől a mun
kából, lesz helyette más, hisz az európai 
hajókolosszusok ezrével szállítják tengeren
túlra a dolgozni, de még inkább a meg
gazdagodni vágyókat. Jöhet idő, talán már 
nincs is messze, midőn a  beözönlő m un
kások tultengése örökre leszorítja a  maga
sabb munkabérletet.

A férfi m unkás helyzete az ujabbi 
időben a gyakori sztrájkmozgalmak és gyári 
áruk pangása miatt válságos lelt. Kevés 
kockázattal járó és jövedelmező állásokat a 
bennszülöttek és a korábbi kivándorlók, fog
lalják el. A világ minden tájáról beözönlő

idegen elem a lelketlen munkaközvetítők, 
de meg véginségtöl is ösztönöztetve, kény
telen az izzó kohók pokoli láváját főzni, 
vagy pedig mérges párákkal telitett bányákba 
leszállani, Itt e fulasztó, fojtó légkörben 
dolgozva, keservesen megérdemli a munka- 
bértöbbletet, de testi szervezete nem is 
bírja ki sokáig e Utáni munkát. Egy két 
évig küldözgeti itthon m aradt hozzátarto
zóinak m unkája összekuporgalott gyümöl
csét, de azután a túlfeszített munkában ki
zsarolt izomerő felmondja a további szol
gálatot és élte virágjában munkaképtelenné 
válik. Ércet olvasztó pokoli hőségben dol
gozni kártékonyán, gyengitöleg hat nemcsak 
a látóidegre, hanem  az egész testi szerve
zetre, melynek a természetes vegetációhoz 
szükséges nedveit a forró légkör kiszárítja. 
A bányák rejtelmes mélyében az újság in
gerétől vonzatva, talán néhány hónapig jól 
érzi magát az odaszakadt munkás, mint 
azon egyén, ki testi előnyeit arzenikum 
élvezete által iparkodik emelni. Ez eljárás 
egy időre talán hatásos szernek bizonyul, 
de később annál rombolókig hat a szerve
zetle : úgy a bányam unkás is csakham ar 
elveszti életkedvét, és egész testén elomló 
fájdalmas görcsökről fog panaszkodni, me
lyeket mérges gázokkal telitett levegővel 
szilt magába.

Mindehhez járul, hogz a munka veri- 
tékes gyümölcséből részt követel a maga 
szám ára még a  munkafelügyelü is ; kerese
tének egy szép részét a kapzsi molocbnak 
kell áldozatul dobni. Ha valaki ezt tőle meg
tagadja, annak módjában áll a renitens 
m unkást mindenféle eszközökkel zaklatni, 
szolgálatából kitúrni.

A kivándorlásra csábitó iélekkufárok az 
uj világnak rendesen csak fényoldalait mu
tatják be a szerencsétlen áldozataiknak. Sült 
galamb olt se repül az em ber szájába, a 
henyélönek ott is felkopik az á lla ; az elő
nyös munkabérkülönbözetet pedig drágán, 
egészségük árán kell megfizetniük. Fényes 
reménynyel kecsegtető jövő képéhez néhány 
sötét vonalat illesztettem addig, inig eljö az 
idő, hogy kivándorolt honfitársaink levet
kőzve természetes szégyenüket, hanyatló 
egészséggel, tört reménynyel újra az édes 
szülőföld virányaira fognak kívánkozni.

A castra tió .
Ezen gazdaságilag fontos műtét, az ivar

mirigyek (petefészek, here) eltávolításában 
áll. — A legelső operátió, melyet az ember, 
úgy embereken, mint állatokon végzett.

A népfaj, ahol ez lábra kapott ismeretlen; 
mégis nagyon valószínű, hogy az örökösen 
forró Afrika homok sivatagjain élő líbiai és 
aethiopiai lakosoktól ered, akik férfiakon, 
később állatokon is véglehajtották ezen szerv
kiirtást.

Ezektől, a phöniciaiak és Assyrok, egyp- 
tomiak, a zsidók is eltanulták s az utóbbiak
nál oly mérvet öltött, hogy Mózes 111. köny
vének, 2*2. fejezet, 24. versével („Ne hozzatok 
az Urnák összezúzott, összenyomott, szét
tépett és szétmetszett tojást áldozatul és or- 

I szág tok bán ilyesmit ne legyetek**) azt meg
tiltani volt kénytelen. Innen ezen szokás 
átterjedt a görögökre és rómaiakra és csak
ham ar általánosan ismeretessé lett. Lehet, 
hogy a mai „Wallachei* onnan kapta e 
nevet (Wallach-herélt) mert e vidék emberei 
gyakorolták azt legnagyobb számban. Hesi- 
odes szerint a görögöknél 0, 8 és 12 napos 
kor volt kitűzve az operalióra. — Aristoteles, 
Chirstus elölt a IV. században ielemliti, (Hist. 
animal. IX. könyv 37. fejezet) hogy embe
reket, négylábú állatokat, madarakat is lehet 
castralni és hogy ezeknek külsőjük és jellem 
vonásuk. magaviseletük megváltozik. — Már 
ekkor ismeretes volt, hogy a  teve, tehénen 
és halakon is lehet ezen operátiót sikeresen 
végezni. VII. Henrik idejében Angliában 
azon rendeletre, -  mely szerint a méneket 
kancákkal közösen legeltetni tilos, —  még 
inkább meggyökeresedett; de a középkorban 
eljött a reactió és ez oly fokú volt, hogy 
lenézték az olyan nemest, ki castrált lovon 
lovagolt.

Később, kisebb-nagyobb hullámzásoktól 
eltekintve a  mai napig fentarlatott úgy a 
Ilim, mint a  nöstén állatok castrálása. Ami 
vidékünkön ez nem dívik; — kivéve a ser
tések miskárolása, illetve herélése, nyilván 
azért, mert nem igen volt reá szükség. A 
totykos muraközi lovaink nyugodtabb ter
mészetűek ; a szarvasmarháink pedig oly 
gyatrák, — néhány községet kivéve, —  hogy 
egy ember elvezetheti bikáját bárhova ve
szély nélkül. — Lehet, az is hozzá járult, 
hogy nem volt gyakorlott egyén, ki a mű
tétre vállalkozott volna.

Az állattenyésztésnek fokozatos emelése 
csakham ar kényszeríteni fogja a járás gaz
dáit, hogy him és nőnem ű állatjait, melye
ket tenyészanyagnak nem fog alkalmazhatni, 
szabálytalan testalkat, betegség slb. miatt, 
kiheréltesse, mert ez nemcsak azon elöny- 
nyel jár, hogy az állatok szelidebbek, tanú-
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lékonyabbak, igában könnyebben használ
hatókká lesznek, hanem  azzal is, hogy 
gyorsabban híznak és mint vágómarha, 
finomabb, izlelesebb és értékesebb húst 
produkálnak. (Ezért végzik a kappanozást is.) 
Teheneknél a tejelést hosszú időre lehet 
kihúzni és fokozni, azután a hízóba véve 
őket. igaz, hdgv csekély, de súly veszteség
gel járó folytatástól, a gazda tárcája meg
menekül. Julinknál a gyapjú finomságának 
fokozására jó. Sőt a húsnak kellemetlen 
szaga is elmúlik. A caslralás az állattenyész
tésre is előnyös, mert a János bácsi tehe
nével kénytelen lesz az „Apaállatokat meg
állapító bizottság" által tenyésztésre alkal
masnak talált bikához menni, nem pedig | 
lustasága, a jó bika tulajdonos iránti auti- 
pathia, vagy pecunialis érdek miatt, a 
barátságban lévő második szomszéd (a köz
vetlen szomszédosok veszekedni szoktak) 
csenevész. görbe lábú, fekete fényszáju, 
nagy fejű, vékony nyakú, szükdongáju (a 
barátságból kifolyólag természelesen ingyen) 
bikához.

I’edig köztenyésztésre nem engedélye
zett bikával másnak üszőjét, tehenét fedez
tetni tilos és ez büntetéssé!, sőt a bika 
kiheréltétésővel is já rha t (1894. XII. tör
vénycikk 29. §.

Csak ezeket az előnyöket tekintetbe 
véve, mindenkinek ajánlhatom  a tenyész
tésre alkalmatlan állatok caslralását, Nem 
ajánlhatom kutyáknál azon célból, mint azt 
az öregek hitték, hogy meg ne vesszen, 
hanem  azért, hogy ne kóboroljon, illetőleg 
idegen kutyáktól abban a bizonyos időbeli 
ne zaklaltassék a szuka, sem a tulajdonosa. 
Az öregek ugyanis azt hitték, ha nemi vá
gyait a kutya ki nem elégítheti, megvész.
A veszettség csak fertőzés utján terjedhet. 
Miután a balhiedelem hosszú időn át való 
megfigyelések alapján szűrődött le s miután 
ezekben mindig van valami igazság is. (mint ; 
pl. a harangozás, viharágyuzás) és mert 
semmiből következtetést vonni nem lehet, 
úgy magyarázom az öregek eme megfigye
lését, hogy a heréit kutya nem kóborolt 
nem  veszekedett annyit, mint a másik, ha
nem otthon elhízott testével valamelyik alatt 
álmodozott a régi jó időkről és igy a meg- 
fertöztetés veszélye a minimumra reducá- 
lodolt.

(Vége köv.)

Levél a Szerkesztőhöz.
Igen tisztelt Szerkesztő ur!

Becses lapjának utolsó számában meg
lepetéssel olvasom, miszerint én a Körmend- 
muraszonibati vasút érdekében ötvenezer 
koronát letéleményeztem volna. E hír nem 
felel meg a valóságnak, hanem félreértésen 
alapszik, am ennyiben a kérdéses összeget 
nem én, hanem  gróf Széchenyi Ti adar ur 
ö nagyméltósága telte le, még pedig a mu
raszombati takarékpénztárban. Én részemről 
ez ügytől teljesen távol állok, airól milsem 
tudtam és semm inemű pénzösszeg letétemé- 
nyezésére magamat nem köteleztem, annál 
inkább, mert eddig a Körmcnd-muraszombati 
vasút ügyével foglalkozni módomban sem 
állott.

Midőn kérem, hogy ezen soroknak be
cses lapjában helyei adni szíveskedjék, ki- i 
jelentem , hogy e közlési gróf Széchenyi ,
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Tivadar ö nagyméltósága tudtával és bele
egyezésével teszem. Külünben gr. Széchenyi 
Tivadar ur a „Vasvármegye * c. lapban már 
előbb ugyanily értelmű nyilatkozatot téte
tett közzé.

Vagyok hazafias üdvözlettel 1905. jan. 17.

Igaz tisztelője 

Gr. Teleki Sándor.

Szívesen adok ezen soroknak a lapban 
helyet annál inkább, mert ugv a  f. hó 1 1-iki 
értekezleten jelen voltak, valamint az 50 ezer 
korona letételére vonatkozó előttem felmu
tatott okiratok igazolják, hogy az 50 ezer 
koronát nem Teleki Sándor gróf ur, hanem 
gróf Széchenyi Tivadar ur ö nagyméltósága 
tette le és pedig akként, hogy a muraszom
bati takarékpénztárrá szóló betétkönyvét le
kötötte. — Gróf Teleki Sándor képviselő
jelölt ur neve tehát tévesen hozatott azzal 
bárminemű kapcsolatba s azért a  „Mura
szombat és V idékéiben  f. hó 15-én „Kép
viselő választás" eim alatt megjelelt hirt a 
fentiek értelmében ezennel helyesbitem.

Sz.

Két városatya beszélgetése.
— Mit végeztetek komám a vasúti ér

tekezleten V
—  Hát csak azt, hogy megint kor

mánypárti képviselőnk lesz.
— Hát nem a vasutat csináltátok V
— Már nem kellett, az már megvan.
— Hogy hogy?

- A kegyelmes gróf azt olvasta, — 
hogy Tisza azt irta, — hogy Hyeronimy 
miniszter azt mondta, —  hogy a  vasút ki
építése akadályba nem ütközik. — (Mondok: 
Csak legyen aki kiépítse). Ebből tehát az 
értekezlet tisztán látta, s te is láthatod, hogy 
a vasút megvan, de mivel a vindis sokkal 
nobilisabb, semhogy a kormánytól ezt az 
ajándékot ingyen elfogadja, tehát egyhangú
lag elhatároztuk, hogy - -  mivel mint mond
ják, a kormány csak a kormánypárti kép
viselőknek örül, lepjük meg egy ilyennel.

Ilyen szép egyetértésben tárgyaltunk 
csupa lelkesedés volt minden, szép simán 
be is fejeztük volna evvel, de volt köztünk 
nehány nehéz felfogású úri em ber is, akik 
nem akarták megérteni, hogy a vasút meg
van (én bizony elhittem, mert m ár régen nem 
jártam  arra) különben is ilyen hideg időben 
senki sem kívánkozott azt sajálkezüleg meg
nézni, azért örömmel fogadtuk el annak a 

i nagy urnák az ajánlatát, aki hogy minket 
megkíméljen ezen kirándulástól, szavainak 
megerősítésére 50.000 koronát tett le, hogy 
személyes megtapasztalásunkat halaszszuk el 
melegebb időre s igy elfogadtuk, hogy csak 

I mához egy évre nézzük meg a vasutat.
így tehát utazás lesz mindenesetre, vagy 

! mi a vasúton, vagy gyermekeink utaznak 
a polgári iskola padjain a tudomány felé, 

i ez lesz tehát a tüntetésünk, ha vasút nem 
is lenne, hogy gyermekeink okosabbak lesz
nek nálunknál, mert akkor polgári iskolára 

| lesz fordítva ez az összeg.
—  No hát ezt elég jól megcsináltátok.
—  Hál iszen megjárja, de sajnálhatod, 

hogy nem voltál ott, milyen szép beszédek

hangzottak ott el, olt hatottuk, mennyi so
kat tettek már járásunk érdekében képvise
lőink, s hogy mindig beváltották Ígéreteiket 
és sok mindent, amiről mi nem tudtunk 
semmit, nem nevezték ugyan meg, hogy 
miből állottak ezen tettek s beváltott Ígére
tek, mert tudod úri emberhez nem illő, hogy 
saját érdemeivel dicsekedjék, s ép ez a szép.

—  Jól van ez igy, én azt mondom, 
legalább nem veszekszünk egymással s va
lamit mégis csak elértünk.

- Ebben nincs is baj, de mit szólnak 
az orvosok, hogy nem lesz betörött fej, a 
korcsmárosok s a regále bérlő, hogy meg
fosztottuk k erese t ü k t öl.

Itt van a baj az igaz, de én m ár meg
fáztam, nézzük be, miről beszélnek oda benn.

H Í R E K .

Gróf Szápáry László v. b. I. t., külföldi 
utazásából — mint értesülünk Budapestre ér
kezett.

Eljegyzés. Fürst Ödön helybeli kereskedő 
fiatalságunknak kedveli és sok irányban tevékeny 
tagja, eljegyezte Neuburg Nina urhölgyet Sziszekről. 
Gratulálunk !

Kérelem. A helybeli postahivatal kéri a 
közönséget, hogy f. hó 2(>-án a képviselőválasztás 
napján az előrelátható nagy forgalomra való 
tekintettel ajánlott levél, pénz és csomag külde
ményeit vagy előtte vagy utána való napon adja fel.

Halálozás. Skrabán Iván Vasvármegye 
lörvh. bizottsági tagja, f. hó 19-én l>7 éves kólá
ban elhalálozott. Halála általános részvétet kellett, 
mert Skrabán Iván évtizedeken át társadalmunk
nak igen hasznos es tevékeny tagja volt s nem 
volt közérdekű mozgalom, melyben a maga részét 
ugv anyagi áldozat tekintetében, mint mások buz
dításával ki nem vette volna, l’olgári erényeiért 
részesült is polgártársai részéről sok megérdemelt 
elismerésben. - Választolt tagja volt Vasvártnegye 
törvli. bizottságának, 22 évig viselte Mártonhely 
község birájának lisztéi, a battyándi ág. hitv. ev. 
gyülekezetnél pedig több éven át a gondnoki tisztet 
töltötte be példás buzgalommal.

A képviselőválasztás. A vármegye központi 
választmánya Va<vármegye területére a képviselő
választásokat f. hó 2(>-ára tűzte ki. — Muraszom
batban a választási elnökség a következő: Válasz
tási elnök Horváth Pál. kiildöllségi elnök Kondor 
Ferenc, helyettes elnökök dr. Hitscher Samu és 
Kováls István, jegyzők Kolossá István és Kolozsvári 
Ferenc, helyettes jegyzők Vértes Sándor és Láng 
Ignác.

— Képviselöválasztási mozgalmak. Gróf Teleki 
Sándor muraszombati választó kerület szabadelvű 
párti képviselőjelöltje f. bő 17-én kezdte körútját. 
Program beszédet minden körjegyzőség székhelyén 
mondott, Muraszombatban pedig f. hó 19-én tisz
teletére közebéd volt. — Sajnálattal említjük meg. 
hogy Muraszombatban programmbeszédjének el
mondásában a több százra menő ellenzéki érzelmű 
polgár megakadályozta, söl felhevülésében annyira 
elragadtatta magát, hogy tüntető körmenetben a 
szabadelvű párti jelölt zászlóit - -  ahol idejében 
be nem vonták — letépte. — Az ellenvélemény 
nyilvánításának ilyen eszközökkel való elnyomása 
senimikép sem egyeztethető össze a választási 
küzdelem komolyságával.

Törvénykezési szünet a választás miatt. 
Az igazságügyminiszter rendeletét intézett az összes 
bíróságokhoz, hogy területükön a képviselőválasz
tást megelőző napra és a választás napjára sem
miféle tárgyalást ne tűzzenek ki, hogy úgy a felek, 
mint a bíróság hivatalnokai szavazati jogukat gya
korolhassák. A miniszteri rendelet arról is intéz
kedik, hogy amennyiben a választás napjára már 
eddig tárgyalást tűztek volna, azt halaszszák el és 
az érdekelt feleket, tanukat értesítsék.

Köszönet. Kacsé Fercncné úrnő a mura- 
szombati jót. kér. nöegylet részére 13 kor. 33 f, 
mint az általa rendezett növendékhangverseny 
tiszta jövedelmének 1 3 részét volt szives ado
mányozni. melyért fogadja a nöegylet leghálásabb 
köszönetét. Muraszombat, 1905, január 18-án.

Tukáls It. István, pénztáros.
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—  Hangverseny. E hó 14-ón Kacsó Ferencné 
szül. Pnyer Lenke úrnő növendékeivel a „Korona* 
vendéglő nagytermében növendék hangversenyt 
rendezett. Az igazmondás'és nyílt őszinteség hang
ján szólva e hangverseny minden tekintetben első 
rangú volt s úgy a mester, mint tanítványai a leg
nagyobb elismerést és a legigazibb dicséretét vív
ták ki önmaguknak jutalmul, amelynek az igazán 
nagy száminál megjelent közönség sok formában 
kifejezést is adott. S méltán, mert úgy a kezdő, 
mint a haladó növendékek jeles mesterük vezetése 
mellett a zene- és ének-művészetének tökélye felé 
helyes utón és jól haladnak. Bajos is volna közü
lük esak egyet is kiemelni, mert minden figyelembe 
veendő körülmény latolásával mindegyik kitűnő 
calenlatiót nyert. A szereplők voltak: MetzKer Irma, 
Leitner Stefiké, Bácz Mariska, Czipott Ilona, Sza- 
konyi Kdith, Loncsár Mariska, Árvái Böskc, Uirschl 
Margit, Berger Gizella, Weiner Sárika, Árvöi Pista. 
Geiger Ernő és Árvái Vince, kiknek művészi zon
gora és cimbalom játéka, éneke és Szakonyi Edith 
kitűnő sikerrel és művészettel előadott magánje
lenete annyira felhangolta a jelenvoltakat, hogy 
az előadást követő cigány zene mellett tánc közben 
a reggelt is megviradni látták. Gratulálunk a jeles 
mesternek s jeles növendékeinek, külön azért is, 
mert az idei farsangi saisont nálunk ők vezették 
be s mert művészi estélyükről a jelen voltak csak 
kellemes reminiscentiákkal eltelve távoztak.

— A választók terrorizálása ellen. A belügy
miniszter a közrend megóvása céljából a követ
kező körrendeletét bocsátotta ki a törvényhatósá
gokhoz: Az ország több részéből érkező jelentések 
arra mutatnak, hogy egyes választó kerületekben 
rendszeres kísérlet történik az ellenvéleményüek 
terrorizálására és egyes képviselőjelöltek körme
netét, programmbeszédeit, vagy pártgyüléseket fe
nyegető tömeg igyekszik megakadályozni, mely al
kalommal több helyen már tetllegcsségek is kö- 
vctlettek el. A szabad vélemény nyilvánításnak és 
a választói jog gyakorlatának ezen durva meg
sértésével szemben az a parancsoló kötelesség 
hárul az állam hatalomra, hogy a közrendet és a 
legszebb honpolgári jog gyakorlásának szabadságát 
föltétlenül biztosítsa Minden oly községben, mely
ben annak szüksége mutatkozik, falragaszok, vagy 
más alkalmas módon és a nép által is értett nyel
ven meghirdetendő felhívás bocsátandó ki az első
fokú iiatóság által a lakossághoz, melyben komo
lyan kell azt figyelmeztetni, hogy az alkotmányos 
élet egyik alapföltételét képező szabad vélemény 
nyilvánítási jogot mindenkinek tiszteletben tartani 
és bárminő fenj égetéstől, vagy erőszaktól tartóz
kodni minden szabadságszerctö magyar embernek 
honpolgári kötelessége-. S egyúttal tudomásra kell 
hozni, hogy más politikai pártállásunkkal szemben 
fenyegető magatartást tanúsító, vagy éppen teltle- 
gességre vetemedő csoportosulások kérlelhetlen 
szigorral s ha kell, fegyveres erő alkalmazásával 
is szétfognak oszlaItatni.

Felülfizetések. A növendék hangverseny 
alkalmával a következők voltak szívesek felülfizetni: 
Bölcs Béla, dr. Vratnrits Iván 4—4 K, Leitner 
József, Balkányi Ernő 8 —3 K, Péterka Ferenc, 
Kováts István, Fűrsl Ödön 2 —2 K. Szakonyi Jenő, 
Czipott János (Mártonhcly, Szakonyi Jenöné, Ko
lossá Istvánná, Lippits István, Berger Béla, Mo- 
retzky Simon, Weiner Salamon, Takáts |{. István, 
llirschl Kamiin, Árvái Henrik, Kardos József, Tóth 
Antal, dr. Frank József, Bácz Jánosné, Malacsics 
József, Halkul Tivadar 1—1 K, Schlesingcr Miksa 
IH) f, Bittermann Tivadarné, llalharlh Adél, Berger 
Vilmos, Kónya Péter, Bácz János 40 -40 f, Lázár 
Jánosné 20 f. Összesen 40 korona, mely összeg a 
kér. jót. nöcgylet, cvang. nőegylet és az izr. nő- 
egylet pénztára közölt egyenlő részben oszlik meg.

Köszönet. Kacsó Ferencné úrnő szives 
volt, a növendékeivel rendezett hangverseny tiszta

jövedelméből 13 K 33 f-t a muraszombati cvang. 
nöegylet céljára adományozni, amelyért őszinte 
köszönetét mond neki a nöegylet elnöksége.

Politikából verekedés. Kühár Ferenez 
(Jákob), Pavlics István korcsmáros és Lutliár 
Ferenc hattyándi lakosok folyó hó 12-én este ti 
óra tájhun, midőn már a mártonhelyi korcsmában 
a kadarkából jól felöntötték, ily borközi állapot
ban hazafelé menve, útközben a most folyó poli
tikai mozgalmakat fejtegették. Kühár és Pávlics 
erős függetlenségi elveiket és meggyőződéseiket 
hangoztatták, a velők haladó Lutliár elég meg
gondolatlanul e heves vita közepeit valahogy ki- 
kottyautotta, hogy ö mégis csak szabadelvű párti 
marad. Erre azután Kühár oly dühös lett, hogy j 
Lutliár földhöz vágta s mindaddig gyömöszölte és J 
masszírozta, inig az annak hatása alatt elvét meg 
nem változtatta és ki nem jelentette, hogy ezentúl 
ö is függetlenségi lesz. Kühár, ki ezen preparálás 
állal Lulhár Ferencen mintegy S napig gyógyuló 
testi sértést okozott, ezért a kir. járásbíróságnál 
lelt feljelentve.

Tüzeset gondatlanságból. Bankó Ferenc 
szcnlbibori lakosnak háza f. hó 8-án délután 2 \ 
órakor kigyuladt s a gazdasági épületek tetőzete 
és takarmány készlete is. mintegy 1300 korona j 
kárértékben elégelt. Biztosítva nem volt. A hely- j 
beli csendörség megállapította, hogy a tüzet a I 
károsnak anyja, Bankó Judit, gondatlanságból I 
okozta, amennyiben az nap délután kenyerei 
sütött s olyan nagy tüzet rakott, hogy a láng a 
fa kéményen át a tetőre átcsapott s attól ki- 
gyuludl.

Hűtlen rikkancs. Dobrai János helybeli 
vendéglősnek Lábils Alajos nevű föpiucérje f. hó 
14-én délelőtt negyed 10 órakor a korcsmában 
ácsorgó Sai*otár István muraszombati születésű 
kezdő rikkancsnak 2 drb 20 és 1 drh 10 koronás, 
összesen 50 korona papír pénzt adott át, hogy 
azt apró pénzre az adóhivatalban váltsa fel. 
Miután a rikkancs 1 óra múlva sem tért vissza, 
a föpincér elölt ez már gyanúsnak tűnt fei, miért 
is erről azonnal a helyi csendörségnél jelentést 
tett. A csendörség hosszas keresés után a rik
kancsot délután már igen virágos jó kedvben a 
Tiltán-féle kisszombali csárdában feltalálta, a hol 
már a kapott 50 koronából mintegy 0 koronát el 
is költött, a többi pénzt azonban nála megtalál
ták. A megbízhatatlan fiút a járásbíróság 2 heti 

| börtön büntetéssel sújtotta. A hivatal vesztésnek 
| kimondása azonban egyelőre függőben hagyatott, 
j mert azt majd kiszabadulásakor Balkányi Ernő 

nyomdász ur, kinél alkalmazva volt, fogja néki 
kihirdetni, nagy örömére az e pályán igen jó hír
névre szert lelt és bizalomnak örvendő mura- 
szombati Krnnl/.ak nevű kel ismert rikkancsnak, 
hogy az ily fontos hivatás betöltésére nem alkal
mas kontár rikkancs — ki a jó hírnevükön ily 
nagy csorbát ejtett idejekorán láb alól el
teletett.

Halott virasztó. Horváth Ferenc szerda
helyi lakosnak neje f. hó 1-én meghalt, inig ö a 
papnál távol járt. az elhunyt neje ruhái közül 
különféle női ruhát elloptak. A totkereszturi 
csendörségnél tett panasz folytán ez ügyben tett 
nyomozás megállapította, hogy a rulmnemüeket a 
híven virasztók közül épen a halottnak nővére, 
Huisz Fiam iska geröházi Inkosnö emelte cl, kinél 
az összes hiányzó ruhaneműt a csendörség a 
padláson elrejtve megtalálta és elkobozta.

Előfizetési felhívás.
A/, újév küszöbén tisztelettel kérjük elő

fizetőinket, hogy a hátralékos előfizetési 
dijakat mielőbb beküldeni szíveskedjenek, 
hogy ez által a lap rendes szétküldése fenn
akadást ne szenvedjen.

Egyben kérjük azon előfizetőinket, kik 
nek előfizetése december hó 31-én lejárt, 
hogy az előfizetésüket inár most megújítani 
szíveskedjenek.

A „MURASZOMBAT és VIDÉKE* 
kiadóhivatala.

Irodalom.
Két dudás egy csárdában.

A mit nem látóit még vén Európa, azt 
láttuk mi, két dudást egy csárdában. Ezen 
mulattunk a napokban.

A két dudást körül állják a tánezosok, 
mindegyiknek van már egy kis pártja, min
den párt szentül meg van győződve, az 
övé fuj jobban.

Megkezdődik a tánc. Az egyiket a 
fiatalabbak fogják körül — ö is fiatalabb — 
lelkesedve fújja, csuppa hév, csuppa tűzzel 
járják, kurjongatásuk még többet csödit 
közéjük, a jó kedv ragályossá válik, m ár 
mindenki szentül hiszi, ezé a győzelem, jó 
a duda, tüzes a táncz, de egyre csak va
dabb lesz a tánc. a kurjongatás ordítássá, 
a tánc vad ugrándozássá fajul, eszeveszet
ten hányják vélik lábukat, végre vadságba 
tör ki a jó kedv, törnek, zúznak, rombol
nak, a dudás hiába markirozza az ütemet, 
a do —ma, do— ma, do—ma, do —ma mái 
nem hallatszik ki.

A öregebb köré az öregebb legények 
állanak fel. bár nem oly lelkesítő a zenéje, 
egy kicsit meghunyászkodva, szégyenkezve 
csendesen járják, mert csak kevesen álltak 
fel a tánezra, a zene is svábos, kurjouga- 
táshoz nincs kedvük, de lépésük szabályos, 
ütemes, kiszámított, mert köztük van öreg 
elöláncosuk, kinek ha nehezére esik is, hogy 
még a fiatalokkal versenyezzen, azért annyi 
módja van, hogy kifogjon rajtuk, az ütemet 
is csak ö tudja még öreg legények között 
fentartani, közbe-közbe a lábait úgy kifor
gatja, m intha egy csont se volna bennük, 
szükség esetén pedig úgy kicifrázza, hogy 
még a legvadabb kurjogatóuak is eláll a szája.

így folyt a tánc még reggel is, az öreg 
dudás még mindig fújja, de a fiatalabbnak 
nyoma vészéit, őrjöngéssé vált táncuk, hiába 
erőlködött dudásuk, a  nagy zajban nem 
hallgattak rá, mit tegyen, —  eltűnt. Jó vi
lágos nappal volt már, mire észrevették, 
hogy dudás nélkül maradlak. Hová lett, — 
mi sem tudjuk. Mint később halottuk, azt 
telefonálta feleségének: „Hangulat van, de 
clőtáncos nincs, megadtam tnagam*.

Kapósak bizony most választás idején 
még a dudások is. Az öreg pedig most már 
jobbkedvüen lujja:

Do—ma, do— ma, do —ma, d o —ma.

Apró hirdetések.
Gazdakörünk 2 Kühne-féle sorvetögépet kinál 

eladásra, jelentkezhetni az irodában.

A „Muraszombati Mezőgazdasági Bank” tatai 
tojásszent ad el, métermázsáját 3 koronával.

Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 
József muraszombati kereskedésében.

3 éves, jó muraközi inénloval keres a gaz
dakör.

Gazdakörünk szarvasmarha tenyésztésünk 
előmozdítása végett piros-tarka si nenthali faj
marhát közvetít, jelentkezhetni még mindig a 
gazdakör irodájában.

Napi lapok,
Kis-Ujság, A nap, M agyarország stb.

kaphatók Balkányi  Ernő
papirkereskedésében, Muraszombat.
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Alkalmi vétel.
Szépirodalm i rendezett könyv- 

táram at, mely az írók jeleseitől ke
rültek ki sajtó alól, szabadkézből 
együttesen vagy egyenkint eladom  

SCHEDL NÁNDOR,

fclülmulhatlan jósáig, táplálóképesség és | 
zam at tekintetében. Kísérelje meg ezen 
bevált minőséget első r e g g e l i k é p .

Csak ered éli csomagokban kapható:

As c h e r  és B. Fia cégnél
M uraszom baton.

Meghívó.
A szentgotthárdi kér. betegségélyző 

pénztár X ll-ik évi
r e n d e s  k ö z g y ű l é s é t
1905. évi február hó 19-én délelőtt 
10 órakor tartja saját hivatalos helyi
ségében, melyre a közgyűlési kiküldöttek 

tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:

1. A/, igazgatóság évi jelentése a lefolyt
évről.

2. A zárszámadás s mérleg bemutatása és 
úgy az igazgatóság, mint a felügyelő-bizottság 
részére a felmentvény megadása iránti határozat.

3. Az alapszabályok 22. §-ának megfelelően 
ö igazgatósági tag sorshúzás utján való kilépése 
és ezek helyébe 7 uj igazgatósági rendes és 4 
póttag választása.

4. Felügyelő bizottság választása.
.). Az igazgatóságnak az alapszabályok U. 

§-ánuk megfelelően a járulékok felemelése iránti j 
javaslata.

<>. Ksct'cges indítványok.
Szent-tiotthárdon, lttOö. évi január bő lő.

Az igazgatóság.

The King o f 
Jam aica
a legeltiirjed- fU t T I  
tebb és leg
kedveltebb.

Csak eredeti palackokban 
kapható :

Ascher B. és Fia
cégnél

M uraszom baton.

Meghívó.
A M uraszom bati Takarékpénztár

rendes évi k ö z gy ű l és é t
1905. évi február 5-én d. u. 2 órakor 
fogja Muraszom batban, az intézet 

helyiségében megtartani,
melyre a társulat részvényesei azon 
figyelmeztetéssel hivatnak meg, miként a 
közgyűlésre részvényeiket —  illetve meg
hatalmazásaikat - magukkal hozni szíves

kedjenek.

A közgyűlés tárgyai :
1. A közgyűlés tartamára jegyző és a jegyző

könyv hitelesítésére 2 tag választása.
2. A közgyűlés határozatképességének meg

állapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi 

jelentése, a mérleg előterjesztése és az oszta
lék megállapítása.

4. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság
nak az J904. évről adandó végleges felmentés.

5. Az alapszabályok 74. §-a szerint igazgató, 
aligazgató, esetleg a 117. §. szerint intézeti ügyész, 
<S igazgatósági rendes és 2 póttag választása.

ti. Az alapszabályok H7. §-a szerint egy fel
ügyelő-bizottsági elnök, 2 rendes, 2 póttag 
választása.

7. Az alapszabályok 87. §-a szerint 10 napi
biztos választása.

8. Esetleges indítványok tárgyalása.
Kelt Muraszombat, 11J0Ő. január 2J-án.

Pósfay Pongrácz,
igazgató helyettes.

Széna eladás.
Mintegy 100 métermázsa jó minőségű 

széna és sarja eladó Him a Sándor ev. i 
lelkésznél és ugyancsak 100 métermázsa 
széna és sarja eladó Kovács Ferencz 
vendéglősnél.

Közelébbi felvilágosítást adnak a tulaj
donosok Tótm oráczon.

A világ legjobb teája az

„ ln d ra - te a “
Csak ezt kérje mindenütt.

Indra-Tea Import Company. Triest G.

Nagy raktár: F Ü R S T  A. és FIA,  
Muraszom bat.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RÉTHY-féle

pemetefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan BÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

z I doboz 60 fillér. _ zz

Csak RÉTHY-felét fogadjunk ell

H irdetések felvétetnek e lap kiadó- 
hivatalában.

MÜHLE VILM O S cs éU íL udvari
TEMESVÁRON.

Mag- növény-, rózsa-, fák- sth. nagytenyészet,

(Tenyésztenilet: 02 hold =  37 hektár.)

Magvakból és virághagym ákból a legjobbat.
A legnemesebb gyümölcs-, disz- és sorfákat.

A legszebb fenyőféléket és cserjéket.
Képletekkel bőven ellátott katalógusok ingyen. — Postaszállitmányok magvakkal 

ö koronán felül bérmenlvc.
Minden egyes szállítmányhoz „Mühle tanácsadója a kertmivelésben", a legjobb kertészeti kézi

könyv. ingyen mellékeItetik

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszombatban.




