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Muraszombatés Vidéke
TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP.

A  „ V e n d v i d é k i  M a g y a r  K ö z m ű v e l ő d é s i  E g y e s ü l e t - '  h iv a t a l o s  k ö z l ö n y e .
—  MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.--------

ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre tí kor., fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, j 

Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BALKÁNYI ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

A választás.
A képviselő választással járó alkotnia- i 

nyos küzdelem járásunk békés lakosságának 
szenvedélyét is annyira felizgatta, hogy min
denki félve gondolt a választás esélyeire s 
különösen a járásunkban hirtelen felbukkant 
nagymérvű ellenzéki mozgalom kudarcának 
az esetleges következményeire. Növelte 
az izgalmakat a több helyen és Ízben elő
fordult kihágások és rendzavarások miatt 
lerendelt katonaság szokatlan nagy száma, 
mely Muraszombatot 18-ika óta valóssággal 
ostrom állapotban tartotta s az ide-oda cir
káló őrjáratok még a kevésbbé pessimistákat 
is megfélemlítették a választás gondolatára. 
De annál nagyobb megkönnyebbülést oko
zott, hogy a választás a legkisebb rendza
varás nélkül folyt le, úgy hogy a kirendelt 
katonaságnak és csendörségnek legcsekélyebb 
oka sem volt a beavatkozásra, sót a készen
létbe helyezett huszárok a választók felvi- 
ditására megrendelt trombitászenekarok ma
gyar nótáira még csárdást is ráértek a szinte 
tipegő lovaik mellett táncolni.

A választás előtti napon a rendesnél 
ík élénkebbek voltak vendéglőink s az em-

TÁRCA.

Nem, soha sem!
— Monoloj —

— A .Muraszombat és Vidéke’ eredeti tárcája —
Irta: SIGMA.

Nem akarom a magyar népszínművek kán
torait mint karikatúrákat pellengére állítani, nem 
akarom a szépség! ujja szókkal s a számos púderrel , 
érdekesitett agg szüzeket rajzolni, sem a női slep- 
pekeu csintalankodó suszterinast, sem a monokli- ; 
javai tüntető gigerlit.

Nem, mert ezek nagyon komoly stereotyp ! 
alakok. Tekintsenek inkább reáin s anélkül, hogy 
egy szót szólnék, rám kiáltják: Nini, ez rendesvous- 
ról jön, s aztán engem állítanak .önök" pellengére. 
Onnan is jövök ám Higyjék cl. KI is mondom, 
Hogyan történi oz. A dolog úgy áll, hogy ezelőtt 
10 nappal a .Budapesti Hírlap" apróhirdetéseiben 
két érdekes közleményt olvastum.

Az első igy szól: „Kgy csinos fiatal hölgy 
ifjú úri ember ismeretségét óhajtja. Discretió biz
tosítva. Jelige: Fehér chrysanthemum".

A második: „Komoly férfi megismerését hőén 
óhajtja egy dnsaikus szépség. Postrestante: Höség“.

Felelős szerkesztő: Dr. VRATARITS IVÁN. 
Kiadó:

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.

berek csoportokba verődve tárgyalták a kor
mánypárt részéről felléptetelt gróf Teleki 
Sándor és a nép által tudomása nélkül fel
léptetett disszidens gróf Batthyány Zsigmond 
jelöltek kilátásai felett.

A kormánypárt bizott a kerület régi | 
kormánypárti voltában s egyebek mellett az ; 
egész hivatalos szervezett támogatásában, az í 
ellenzéket pedig lelkesítette az elvek nép
szerűsége. amelyeknek diadalra juttatásáért 
önmagától harcba ment. Változó esélyek j 
mellett virradt meg tehát a csütörtök reggel \ 
s Muraszombatban népe a kíváncsiságtól 
buzdítva lódult a választás színhelyére, hogy 
szem tanúja legyen az alkotmányos küzde
lemnek.

Reggel 8 órakor kezdetét vette a  vá
lasztási eljárás Horváth Pál ügyvéd elnöklete 
alatt.

Félkilenc órakor jelentette a választási 
elnök, hogy két jelölt ajánltatott: Gróf Teleki 
Sándor és gróf Batthyány Zsigmond.

E közben megkezdődött a választók fel
vonulása községenként zászló alatt. —  Ter
mészetesen minden szem első sorban azt 
kereste, mely táborba történik a felvonulás na
gyobb tömegben. Az érdeklődést a  Batthyány

Ugyebár, milyen csalafintós, komoly Ígéretek 
ezek! Kikábulva a nagy és szép jövőtől, melyet 
ezen kél fura hölgy társaságában vagy legalább 
is egyik oldalán átélni fogok, lázas jó kedvvel le
ülök in') asztalomhoz s mind a két gratiának irtain 
mézes-iná/.os levelet, kérve tőlük a rendesvouson 
való szerelrnetes megjelenést.

l)e úgy iutéztem, hogy mind a kettő a mai 
napra essék két órai időközben.

A sorsnak csodálatos bogara vagyok. Mind 
a kettő legmagasabb kegyében részesíteni kegyes
kedett. Tegnap délután a postás, az én minden
napi vendégem s o mellett legintimebb barátom 
két rózsaszínű levélkével állított be. — Váljon 
miért épen nekem hozta egyenesen a jeligék da
cára, az nagyon egyszerű dolog. — Be volt ugyanis 
avatva titkaimba.

Olvasom a fehér chrysanthemumol: .A jeligés 
virággal ékesített fehér ruhás galambot egyetlen 
hölgye fekete fátyolban hat órakor várja a .Tilos" 
felé vezető utón. Addig is forrón ölel: Mákvirág".

Hűség igy irt: .A elassikus hölgy a roman
tikus férfit levele szerint várja a miileniumi park- 
bun nyolc órakor. Ezerszer csókol: Művelt".

— Mi a fenéket, ez nagyon magasan szár
nyal — gondolám magamban — csak nem Venus 
pottyantolia el a földre, hogy itten polyposkodjék.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények e 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: á hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér. 

Nyilttér petit sora 50 fitt.

tábor kötötte le először, mert ide érkeztek 
az első választók, magasra lobogtatva jelölt
jük nevével ellátott zászlójukat s hangosan 
éltetve jelöltjüket. —  Ettől kezdve az ér
deklődés végig a Batthyányisták felé volt for
dulva, mert míg a Teleki táborba lassan s 
csendesen gyülekeztek a választók, a Batt
hyány tábor egyre hangosabb lett a szün
telenül felhangzó éljenzéstől, s a  sűrűn lo
bogó zászlók élvezetet nyújtottak a szemnek.

Kevéssel a választás megkezdése után 
m ár tisztán lehetett látni a küzdelem egyen
lőtlenségét, a beláthatatlan embertömeget 
alkotó Batthyány tábor a győzelmet a maga 
részére m ár eleve lefoglalta.

A választás kimenetele iránti kétség már 
d. e. 10 óra körül eloszlott s az emberek 
érdeklődését már csak a biztos győzelemtől 
megmámorosodott választók lelkesedésének 
kitörései kötötték le. -  Lelkesítő hatással 
volt reájuk népszerű jelöltjüknek m ár a korai 
reggeli órákban közöttük való megjelenése, 
aki aztán a választás befejezéséig el sem 
távozott, sőt délfelé egész családja megjelent 
a választók között, melyet a választók a  ra
gaszkodás jeleivel szinte elhalmoztak.

Este 10 óra volt. midőn Horváth Pál

Pompásan van mind ez beosztva. Milyen 
briliáns is lesz az én holnapi estém! Az egész 
hátralévő délutánt phantasiámnak szenteltem, mely 
oly éber, virgonc sejtelmekkel teli még soha sem 
volt. Nem is volt ám nyugodt egy percem sem. 
Még az éjjelt is alig tudtam átaludni. Szerencse 
volt, hogy gazdasszonyom észrevette lázasságomat 
s azon különféle puncsokkal és pancsokkal ipar
kodott segíteni, mitől én némileg rnegjózanodtam, 
mert úgy éjfél után két óra felé a puha vánkos 
oly durván és csúnyán nézett az én kiszínezett 
arcomra, hogy merev tekintetétől csak úgy sza
badulhattam, hogy belebujtam a vánkosok közé.

Másnap aztán egész nap öltözködtem s azt 
a sok zűr zavart, mely környékezett, bizony ómen
nek vettem.

Ingemet. - -  megjegyzem, hogy tiszta már 
csak egy volt, — az a tulokos gazdaasszony vé
letlen akaratból kávéval leöntötte. Tehát újat kel
lett mosatni s vasaltatni. Az a huncut szabó is, 
kit ruháin rendbehozására magamhoz rendeltem, 
a kabátujjakat s nadrágszárakat mind bevárta s 
úgy vasalta ki, s aztán kereket oldott. A gallérom 
is olyan volt, mintha pakkuló papirosból csinálták 
volna: mindjárt megtörött, elől lekonyult, mint a 
bús lónak feje, mely csak a sok nógatásra áll 

I szolgálatba. Semmi képen sem akart fényleni a
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elnök a választás eredményét kihirdette, a 
mely szerint leadatott összesen 2504 sza
vazat, ebből esett gróf Batthyány Zsigmonra 
2362. gróf Teleki Sándorra 142 s igy gróf 
Batthyány Zsigniondot 2220 szavazattöbbség
gel a muraszombati választó kerület meg
választott országgyűlési képviselőjének jelen
tette ki. Bár az eredmény iránt mindenki 
tisztában volt. mégis leírhatatlan azon mámor, 
amely a Batthyány tábort a győzelemnek 
most már hivatalos kijelentésével elfogta s 
a felhangzó éljen riadalm at csak a most 
már megválasztott képviselő a hála és a 
bizalom nagyrabecsülésétől eltelt köszönő 
szavai csendesítették el.

\z  izgalmas nap eseményei ezzel be
fejeződtek a nélkül, hogy a katonaságnak 
és a csendörségnek vagy az orvosoknak 
dolguk akadt volna.

Elismerés illeti úgy a választási elnök
séget. mint a közigazgatási hatóságot a 
választás vezetése és a rend fentartása iránti 
tapintatosságáért.

A megválasztott országgyűlési képvise
lőt pedig, aki iránt a bizalom oly határta
lan mérvben nyilatkozott meg, üdvözöljük 
s kívánjuk, hogy ezen bizalmat nem cse
kélyebb mértékben számos cikluson át él
vezhesse a haza üdvére, járásunk hasznára 
és önmaga és családja boldogságára.

A castratió.
(Vége.)

A következőkben legyünk figyelemmel 
s erre nem tudom eléggé a községi bírák 
és gazdák figyelmét felhívni.

Ne hagyjuk minden jött-menttöl ser
téseinket, kis borjainkat kiherélni.

Kérdezzük meg az illetőtől, melyik 
községből jön?  Nincs-e ott valamiféle ra
gadós betegség? A mit esetleg az állataink 
közé hozhat, Jelentkezett-e a község tó
ránknál?

Figyeljük meg, van-e karból kredinja 
vagy más fertőtlenítő szere? Megmossa-e 
vele cipellőjét, mielőtt az udvarunkba jön? 
Megmossa-e vele kezeit, eszközét a művelet 
előtt? Vizsgáljuk meg kiherélendő állatain
kat is, nincs-e köztük sérves? Az ilyent 
csak állatorvossal ajánlom castráltatni, mert 
könnyen megtörténik, hogy a miskároló 
sablonos munkája után a nyitott seben át 
a belek kijöunek -s ekkor a segítségre hí
vott állatorvosnak sem mindig sikerül a 
bajon eredményesen segíteni. Beteg állatot 
nem szabad kastrálui. Miden házi állat ki- 
herélketö. Veszélyesebb az öregebb állatokon 
végezni a műtétet. Kerüljük ez alkalommal 
a goromba bánás módot, mert rossz szivü, 
durva ember az; ki az állatot bántja. Az 
operáció után helyezzük a heréiteket tiszta 
pormentes istállóba s ne adjunk egy napig 
eleséget, ellenben friss tiszta vízről gondos
kodva legyen.

Most tehát tudjuk azt. hogy mire kell 
ügyelnünk, de egy dolgot akarva, á végére 
hagytam, mert az ilyen végére hagyottak 
szoktak legkésőbb feledésbe menni s ez a 
legfontosabb.^ Győződjünk meg, van-e bizo
nyítványa a miskárolónak arról, hogy képes 
ily műtétet a szabályoknak megfelelően el
végezni s van-e alispáni engedélye? Mert 
m ár 4 ízben megtörtént, hogy idegenek; 
legtöbbször salzburgiak, stájer és tiroliak 
hozzánk jöttek csak azért, hogy sertésein
ken végezzék az első gyakorlatokat. Persze, 
hogy a megoperáltak egy része elpusztul 
másik része csak nehezen heveri ki a 
tanulni vágyó kezdő beavatkozását. Már 
félig hazájában van az idegen, amikor az 
értelmesen kifejlett pocakkal biró állatorvos 
ragályos betegség gyanúja miatt a községbe 
hivatik, ki csakham ar megállapítja a baj 
okát s kérdi a lakosságot: ki volt a mis-

cipoin. Persze, mert okos takarítóin n tűzhelyre 
tette őket, hogy száradjanak, éjjel meg aztán a 
mocskos eirnius rájok borította a vízzel telt fazekat.

Node hát végre .még is csak elkészültem. 
Azonban a tegnapi nagy öröm s kedélyes hangu
lat, úgy egész valóm az ért pechek-től egészen h* 

.volt hütve.
Eljött a hat óra s én lélekszakadva sietek 

boldogságom színhelyére. Siettem, futottam, sza
ladtam, rohantam. Repültem oda, hol Ámor kar
jaiba vethetem magam s ajkairól szívhassam a 
legboldogitóbb édent, azt a kimondhatatlant vala- , 
mit, mit az emberek csóknak neveznek, Útközben, 
dacára a túlfeszített s tulerölletett testi működés
nek, phanlasiámnak mégis volt annyi ideje, hogy 
elembe varázsolta a képet, melyen egybefonódnak 
karjaim az én egyetlen drága hölgyem karjaival. 
Jaj Istenem, mily mérhetetlen boldogság! Ez lesz j 
életemnek legkedvesebb napja!

Mentül közelebb jöttem a Tiloshoz, annál í 
inkább elragadott a szerelem heve, szenvedélye . . .

S képzeljék ! Oh, hogy a sistergő, istergö . . . !  j 
Ráncos képű öreg nénimet látom ott . .  . Azt hit
tem. hogy megüt a guta. Vagy 50 év nyomhatta 
a vállát a vén rókának és rendesvous-okra jár, 
magát csinosnak nevezi . . .  No már higyjék el, 
ilyent még kívülem talán senki sem látott, de nem 
is tapasztalt. Akinek imakönyv és olvasó való a 
kezébe, s kinek kályha körül van a helye, az is 
ilyeneken jártatja a fejét. . . Node spongyát raja; 
meg az én jó kedvemre is . . . Most aztán menjek 
el én jó kedvvel a második rendtevousrn?! . . .

Talán jobban kezemre játszik a szerencse s 
nem forráznák le még egyszer. A remény zöld gá
lyával kezében biztattam magamat: Szerencse fed, 
keress csak ró z sá t! ...

S mert az idő meg el nem érkozett, közben • 
egy kis erősítővel vidítottam föl magamat. Szen
vedélyem, mely csak néhány perccel előbb oly 
magasan lángolt, azonban lelohadt. Én azonban 
mintegy eszméleten kívül űzetve valami-láthatatlan 
hatalomtól később mégis csak megérkeztem a 
millcniumi parkba . . .

Egy cuppanás 1. . . Minden jóvá volt téve. j 
Leültünk egy elhagyatott pndra s oly szorosan 
ültünk egymás mellé, hogy a lágyan bongo szellő 
semmi hulláma közöttünk át nem törlétett. Egé
szen átengedtük magunkat a jelennek Csókolóz- i 
lünk, ölelgettük egymást s örök szerelmet fogad- i 
tünk. De ez idő gyorsan lepergett s nekem távozni j 
kellett. Innen, hol a legnagyobb sötétség honolt, , 
lassankint kifelé indultunk a főutca erősen kivilá
gított oldalára.

Uram fial kinek adtam én csókol, kit öleltem, 
kinek ígérten) örök szerelmet! Egy boszorkánynak, 
kit azzal büntettek meg, hogy mindenféle éktelen 
jelekkel eltorzított arcából meg a borzasztó sűrű 
fátyolén át is két pokoli szem lövolte sugarait s 
arra engedett következtetni, hogy o nő az erkölcs
telenség, vadállatias ösztönök legmélelyezetlebb 
pocsolyájában fetreng! Idáig jutottunk, ez a Tel- ' 
világosult kor!

Soha többé ilyen randevúkra! Nem, soha sem! ,

karoló? Hol van? merre m ent? Volt-e bi
zonyítványa? Engedélye? Jelentkezett-e a 
bitónál? Hogy nézett ki? Senki semmit 
nem tud; csak azt tudják, hogy zöld nad
rágja volt. Erre az állatorvos kitűnő flegmá
val, a megelégedettet szimulálva, azt m ondja: 
„No akkor úgyis meg vau, hiszen arról 
csak meg lehet ism erni!?

Nemes Miklós.
jár. m. kir állatorvos.

Előfizetési felhívás.
Az 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 m ár most megújítani 
szíveskedjenek.

A „MURASZOMBAT és VIDÉKE* 
kiadóhivatala.

H Í R E K .

Gróf Szápáry Pál Parisból, ahol az égés/, 
telel tölteni szándékozott, Budapestre érkezeti, 
hogy a róla terjesztett álhirek szerzői és rossz
akaratú terjesztői ellen a megtorló lépéseket meg
tegye.

A választások eredménye Vasvármegyében.
A I. hó 26-án lezajlott képviselőválasztások ered
ménye Vasvármegyében a következő: Szombathe
lyen : Blasskovits Ferenc disszidens Éhen Gyula 
szabaddvüpárlival szemben. Sárváron: Förster 
Olló néppárti egyhangúlag. Rumban: Buzáth Ferenc 
néppárti. Kiseelleu : l)r. Berzsenyi Jenő független
ségi Mail/. János s/.aba l -vüpártival szemben. Kő
szegen: Löhne Hugó függetlenségi s/.abadelvüpár- 
tival szemben. SzenlgoMbánion: Széli Kálmán pár- 
tonkivüli. Felsőéül ölt: Gróf Erdössy Gyula dis/.i- 
dens egyhangúlag. Körmenden: Lukáts Gyula füg
getlenségi Chernél (ívnia szabadelvű pártival. Né- 
meluj váróit: Simmvi'.Seemudarn néppárti Mart Já
nos szabadelvűvel ős Muraszombatban : Gróf 
Batthyány Zsigmond disszidens gróf Teleki Sándor 
szabadelvű pártival szemben győzött.

Értekezlet a varmegyén. A vármegyei tör
vényhatósági bizottság tagjai f. hó 23-án Szom
bathelyen értekezletet tartottak, amelyen megbe
szélték. kiket volna célszerű a főszolgabírói állá
sokra megválasztani. Mellcr Henrik a méltányosság 
követelményének hango/Jatta, hogy a pályázó tiszt
viselőket szolgálati idejük szerint válaszszák meg, 
s azért T,a.kácU Manó és Sinkovich Elek th. fő
szolgabíró mellett foglalt állást. Reiszig Alajos és 
Varga Gábor dr. viszont Kiss Elemért ajánlotta. 
Bezerédj- Utváii dr. alispán kijelentette, hogy a 
pályázók mindegyike kitűnő tisztviselő s megér
demli a támogatást, azért a választásba egyik pá
lyázó 'érdeke mellett sem lóg befolyni.

Vármegyei kozgyüíés. F. hó 30-án fog el
dőlni a felsöeöi,‘i és -a szentgotthárdi főszolgabírói 
állások sorsa. Minket fökép a szentgotthárdi ..lö- 
szolgahiroi állas érdekel, amelyre a legkomolyabb 
jelölt Sinkovich Elek tb. föszolgabiránk. Bár még 
választását általában biztosra veszik, mégis min
den eshetőségre való tekintettel, a muraszombati 
járás megyebizottsági tagjai teljes szálában fognak 
a közgyűlésre felvonulni, hogy Sinkovich Klek 
megválasztása, mellett foglaljanak állást.

Báli meghívó. Vasvármegye jogász kö
zönsége a „Sabária" szálló termeiben 1905. évi 
február hó 1 l en turista-bált rendez. Belépő díj : 
személyjegy 4 K. csnladjegy 10 K. Kezdete 'este 
2 órakor. A tiszta jövedelem a tuberkulózis ellen 
védekező vasvármegyei egyesületnél létesítendő 
jogász-alapra fordittatik.

— Egy szolgabiró eltűnése. A „V—c“ utján 
arról értesülünk, hogy Miklóssy Alfréd felsüeöri 
szolgabiró tegnap Felsöeörröl eltűnt. Ingóságait 
magával vitte, február havi fizetésének nyugtáját 
pedig elzálogosította és ismeretlen helyre távozott.
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Meghívó. A murnpetróci es birószéki tiiz- 
«dló-egyesiilet' snjá! pénztára javára 1905. évi febr. Imi 5-én Köhidán. Stivan Ferenc-féle vendéglőben 
/.árikörű táncmulatságot rendez. Kezdete este 7 
urakor. Belépti dij: személyjegy 60 f, családjegy 
1 K. Az egyenruhás bajtársak a belépti dij felét 
űzetik. Zenét Csicseri muraszombati zenekar szol 
gáltatja. Félülíizetések köszönettel fogadtatnak és 
hírlapikig nyugtáztatnak.

Köszönet. Mindazoknak, akik szere te tt édes 
atyánk elhunyta alkalmából részvétüknek kilejc- 
zésl adtak, az elhunytnak a végtiszlességet m eg
adták, ez utón is mély köszönctünkct nyilvánítjuk.

Skrabán István és Kerencz.
Áthelyezés. A székesfehérvári csendőr ke

rületi parancsnokság Hauzser János tőtkereszturi 
r. őrmester örsparancsnokot hasonló minőségben 
Nemetujvárra helyezte át, utóda Nemes Lajos né- 
metujvári c. őrmester lett. Helyettes őrsparancs
nokká pedig üándics Zsigmond e. őrsvezetőt, aki 
eddig Pinkafőn állomásozott — nevezte ki.

— Baleset. F. hó 28-án délután Bánfy József 
sz.-bibori lakos beteg feleségéi egy lovas szekerén 
behozta Muraszombatba, hogy az orvossal meg
vizsgáltassa. Hazafelé menet a főtéren a korlát- 
nélküli árok hídon hajlott át, a fordulónál s síkos 
útról a szekér az árokba esett s a szegény nagy 
beteg asszonyt az erős rázkódás a szekérből né
hány lépésre kidobta, liánfynét a véletlen őrizte, 
hogy csekélyebb zuzódásl leszámítva, az esés vég
zetessé nem vált.

Köszönetnyilvánítás. Kacsó Fcrenczné 
önugysága által f. évi január 14-én rendezett 
hangverseny jövedelméből alulirt egyletnek 18 K 
88 f-t volt szives adományozni, melyért fogadja 
ez utón hálás köszönetül) két. A Muraszombati 
jótékony izr. nőegylet nevében Kardos Jenő 
egyleti titkár.

A kivándorló. Pörs Anna szombatfai lakos 
sírva panaszolta a tőtkereszturi őrsön, hogy meg
takarított vagyonkáját képező 1080 koronás taka
rékpénztári betétkönyvét ládájából valaki ellopta. 
A esendőrség a nyomozás során kiderítette, hogy 
a lopást, a káros nő József nevű munkanélküli 
szabólegény fia követte cl akként, hogy a ládát 
álkulcscsai felnyitotta. Letartóztatni azonban a jó 
madárt nem lehetett, mert Pürsuek ideje volt a 
betétet a takarékpénztárnál felvenni és sikerült 
megszöknie. Megállapították, hogy a lopott pénzzel 
Amerikába szökött, a hová már régóta vágyódott, 
de szándékát pénzhiányában eddig meg nem va
lósíthatta.

Irodalom.

A két városatya.
De jó, hogy találkozom veled ked

ves komám, mondd csak, hogyan is ment 
ami választásunk, én nem voltam itthon s 
igy nem tudok meg semmit.

— Barátom, ilyen választásra még a 
legöregebb vindisek sem emlékeznek.

—  Halottam minden simán ment.
A választás m ár simán ment, nem 

is lehetett máskép, hiszen nem volt kit ütni, 
de én azért kikaptam a részemet, hogy még 
ma is annak a nyomorékja vagyok!

— Csak n?ra vertek e l?
Úgy kicsit nem. A híres paktum 

után kellően — felszerelve engem is elküld
ték falura, megkezdem beszédemet is, — 
de mielőtt csengő —  érveimhez jutottam 
volna mát* olyan csali.mös érvekkel fe
leltek, hogy aki látta, bizonyosan azt mondta: 
No ezt bizony eldögönyözték. KI is mentem, 
egy szót se szóltam, de mondok megálj 
testvér, kifogok én rajtad. A másik faluban 
már olyan 48-as beszédet tartottam, ter
mészetesen egy kicsit fűszereztem is, 
hogy ennek a mostani állapotnak mind az 
urak az o k a i— hát ez m ár vele já r látva 
ezt a hatást, már magam is elszégyeltem 
magam, hogyan is akartam én mással lel
kesíteni, azt tudod, hogy szabadelvű vagyok.
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De hogyan? ha 48-asra korteskedtél.
Látom, te sem tudod, mi az a sza- 

badelvüség, pedig a szó maga mondja meg. 
ha szabad az elve vagyis ha máma 
ilyen holnap meg olyan.

Az urak is azt mondják, az elv a fő, 
én is azt tartom, azért vagyok én elvből 
mindig amellett, akinél a többség van. Vedd 
csak a mostani választást, Muraszombat ke
rült reggel elsőnek sorra és a 140? szavazó 
közül 19 mindjárt leszavazott, hát okosak 
ezek? Én bizony akkor még nem voltain 
egészen biztos, melyik párt győz, azért vár
tam is, mert ilyen clhamarkodás miatt az 
em ber egész könnyen kimarad, a választási 
vacsorából, ha pedig már végig ettem a kü
lönféle kortesvacsorát, akkor már csak ezt 
sem hagyom el, a győztes pedig mindig 
szívesebben is (izet, mint a  jelölt.

— De nem mondtad el, mi történt a 
48-as besséded után.

Igaz! Hál úgy amint én jártam , ép 
ugy járlak a többi korlesek is, igy lettek a 
választók 48-asok mind, de képviselőnk csak 
az újságban volt akárhány akár csak a 
vasút, egy közülük meg is mutatta magát, 
de mivel még ilyen összetartást soha életé
ben nem látott, nem hallott, pláne a válasz
tók meg azt is mondták, hogy pénz se kell 
nekik, se fuvar, csak lépjen fel. megválasz- 
szák, erre azt mondta:

„Tartsatok mást bolonddá** — s elillant.
— No ez hát szépen csinálta.

Barátom nagyon meg voltunk már
ijedve, beszéltek m ár agyonverésröl, felgyuj- 
lásről, (linamitról s mindenféle ijesztő dol
gokról. Ez tartott az utolsó^dötti napig, 
már ezt a rengeteg sok katonát is keveselni 
kezdtük, s ha gróf Batthyány is cserben 
hagyott volna minket, mint mi teltük vele 
kétszer, hát nem tudom mi történik.

— No és igy nem lett semmi baj.
— Semmi, de még egyetlenegy fejet 

sem törtek be.
— Tudod engem csak az a sok kato

naság bosszant, hogy nem tudunk ilyenkor 
ezek nélkül lenni, mennyi sok hiába való 
kiadás volna megtakarítva, ha ezt máskép 
lehetne megoldani.

Igaz, hogy nincs más módja s van 
v.nnek szép oldala is, csak látnád mennyire 
lelkesül az a ném et baka, mikor a leg
nagyobb gyorsasággal 160 patronnal el
látva a magyarok ellen viszik azon szép 
kilátással, hogy a csak kézzel-tábbal fel- 
I egy vérzett magyarnak legalább is — a ha
sában fogja megforgatni bnjonéttjét. Kato- 
náéknál ez emeli az önbizalmat. Agyul 
pedig nem is hoztak.

— B; :ony csalatkozva is mentek vissza. 
Én is már régebben töröm a lejemet s ép 
a múltkori első kortes utam estéjén, nem 
tudom az ül legek befolyásolták-e* vagy hogy 
egy kicsit többet találtam iiinva. nagyszerű 
eszmém támadt, nagyobb, világraszólóbb 
lesz mini Baross zónája, llgy vázlatban el
mondom neked, a jövő .gyűlésen elő aka- 
rom adni, hogy ezt a  magas kormánynak 
mint uj választási módszert figyelmébe 
ajánljuk, ez az: A választás napján haj
nalban minden községbiró a szavazók 
lajstroma alapján elindul házról-házra s 
minden választónak kezét is, lábát is össze 
bilincseli s azokkal akár kocsin, akár gyalog 
elindul a választás színhelyére, olt csendör- 
járörök ügyelnek arra, hogy mást, mint igy 
felszerelt választó be ne juthasson.

A bizottság elé állítva, leadja szavaza
tit, a kire akarja, ennek megtörténte után

a községi biró vezetése alatt ismét haza 
indulnak, otthon a biró megszabadítja őket 
a bilincsektől s vége a választásnak. Nincs 
betörött fej, nincs zászló lépés, az etetés
itatás is megvolna nehezitve, a  szólás- 
szabadság nem volna korlátozva, nem kel
lene a sok katona, nem volna a sok kiadás, 
s nem mondhatnák, hogy erőszakos a vá
lasztás. Mit szólsz hozzá, nem fönemenális 
eszme ez?

—  Nagyszerű! De komám, hol marad 
a személyi szabadság, az csak nem járja, 
hogy mint egy rabot, vasra verve, hozzák 
be a választó polgárokat.

Hát ez most szabadság? Tasz igái 
csendőr, rendőr, katona s csiklandoznak 
puskalussal, szurony nyal, lópalkóval s az a 
rengeteg sok halálthozó golyó is olt vesz
tegel a te számodra. Ez a bilincs idővel 
megtisztelő jelvénynyé alakul á t;  Krisztus 
urunkat keresztre, a szégyen fájára feszí
tették s ma a legnagyobb kitüntetéseket 
kereszttel ismerik el. koronákat, a legszebb 
épületeket kereszt díszíti stb. stb, ép ugy 
fog az a választó polgár csakham ar büsz
kén lépkedni békjójában, mert ez fogja 
jelezni, hogy választó polgár. Végre lehel 
ennek más formát is adni, hogy ne legyen 
olyan, mint a rabé, lehet bilincs helyett pl. 
nemzeti szinü kötél is.

- - Hát az szent, hogy ezzel nagy 
nevet szerzel nemcsak magadnak, hanem 
egész Vendoniáknak s ez a nagy gondolat, 
tényleg annyira a mostani kormány szelle
mében levő, hogy jogosan a világ szeme 
jó időre ránk fog irányulni.

így is kell, hadd tudja meg a világ, 
hogy nemcsak nagy emberek, de nagy esz
mék is indultak már innen útra. Azt min
denki tudja, hogy Stössel, a portarturi hős 
vindis.

-— Csak nem ?
Már hogyne, a máriahavasi meg

hall öreg Stöszlnek a fia.
- Nogi tábornok is vindis, Nági volt, 

de mivel szégyenlős, hát Nogira magyaro
sította a nevét. Dcwet búr generális is ide 
való, IJevét (kilenc), volt a Zrínyieknek, 
Bánffyaknak is itt ringott bölcsőjük, Hunyadi 
s Bálhori is itt született, tehát nem lesz 
azon semmi csodálni való, ha valamikor a 
mi nevünk is ép oly hangzatos, oly ismert 
lesz, mint ezek.

- Barátom, hiába csak ugy van: sast 
nemzenek a sasok.

Apró hirdetések.
(Sazdaköriink 2 Kühne-félc sorvetőgépei kínál 

eladásra, jelentkezhetni az irodában.
Mnrliasó kapható kilónkéul 18 fillérért Kardos 

József muraszombati kereskedésében.

The K ing o f 
Jam aica
a legelterjed- rum
tebb és leg
kedveltebb.

Csak eredeti palackokban 
kapható :

Ascher B. és Fia
cégnél

M uraszom baton.
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A M uraszom bati Takarékpénztár részv.-társ. 1904. évi mérleg-számlája.
’> _ 

•o g*
Vagyon korona fillér korona | Pillér !

45 Pénztár számlán 42545 | —

46 Kezeseit kölcsön „ 791266 80

47 Jelzálog » 465089 20

48 Váltó „ 558457 | 63

49 Kezeseit kölcsön kamat * 9285 ! 98

50 Jelzálog „ „ n 9829 j 20

51 Váltó » 858 | 75

13 Leltár » 2330 -

14 0 . M. Bank giro » 298 37 J
15 Hazai első tkptár folyó . 34384 j  —  !

17 Ingatlan » 44075 —

54 Óvási dij » 188 25

48 Értékpapír 219160 —

2125 — 221285 j —

86 Zálogjog illeték 75 74 j

2179948 92

' le  
S  8 Teher korona fillér i korona | fillér

1 Részvénytöke számlán
H

1 2 0 0 0 0

2 Tartalék alap „ 1 4 2 6 5 6 5 3
2 8 5 3 1 2 1 4 5 5 0 9 6 5

!
3 Külön tartalék alap „ 7 7 2 9 6 5 7 '

1 5 4 0 1 7  !
4 4 0 7 5 — 1 2 2 9 1 1 74

4 9 Kezeseit kölcsön kamat „ 4 4 7 4 8 0

5 0 Jelzálog „ » > 2 3 6 8 4 2

51 Váltó * „ , 6 6 9 5 31

2 0 Kamat adó * * 1 9 7 3 2

2 3 Osztalék „ 2 2 0 —

2 4 Jutalék „ 5 9 0 4

2 5 Adomány . 6 0 9 —

41—43) Betétek „ 1 6 5 8 9 4 4 5 1
3 1 9 7 3 2 3 1 6 9 0 9 1 7 74

3 8 Nyugdíj alap , 7 3 0 6
1 4 6

7 4
1 2 7 4 5 2 8 6

1 2 Visszleszámitolási „ 3 5 9 1 0 —

2 2 Nyeremény áthozat 3 0 0 0 — 3 9 6 2 1 0 4

2 1 7 9 9 4 6 9 2

Kirbisch Ferencz,
pénztárnok.

Kelt Muraszombatban, 1905. évi január hó 15-én. 
Pósfay Pongrácz,

igazgató helyettes.
Kleinrath József,

könyveié.

Ezen vagyoni és jövedelmi kimutatást átvizsgáltuk, azokat minden tételben helyesnek s a fö- és mellékkönyvekkel megegyezőnek találtuk. 
Puhán József, Kováts István, K ondor Ferencz,

felügy. biz. tag. felügy. biz. elnök. felügv. biz. tag.

Széna eladás.
Mintegy 100 métermázsa jó minőségű j 

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

Közelebbi felvilágositást adnak a tulaj
donosok Tótm oráczon.

A világ legjobb teája az

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

In d ra -T e a  Im p o rt C om p a n y , T r ia s t Q.

Nagy raktár: FÜRST A. és FIÁNÁL, 
Muraszom bat.

Sciiicht-szappan
—  v * g y  ■

J « f f y g y e i

ltiklfttfésabb s ennélfogva 
IHl n ébb suppai. -  Minden 
kérte alkatrészedéi mentes.

„ k u l c  • “

_ ~ ( 3 l
5 T

M in d e n ü tt k a p h a tó i

M B e vásá rlásná l különösen árrá ügyeljünk, hogy ■ É 
m inde n  da rab  szappan  a S ch ich t névvel és I  1 

•  •  a fe n ti védjegyek egyikével legyen ellátva. •  •

MÜHLE VILM O S cs
TEMESVÁRON.

Mag- növény-, rózsa-, fák- stb. nagy tenyészet.

(Tenyészterület: 02 hold =  87 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 

5 koronán felül bérmentve.
Minden egyes szílllitmnnyhnz „Mühle tanácsadója a kertmivelé3ben“, a legjobb kertészeti kézi

könyv. ingyen mellékeltetik

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, M uraszombatban.




