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„H onfoglalás'1
— A .Bevándorló" cikke. —

''7- ' á/. Am erikában, N ewyorkban m eg
jeleli" _A B ev án d orló ” cím ű lap 1907 ápri
lis lil én m eg jelent 3 0  ik szám ában  „H on
foglalás* cim alatt a  következő, e lap olva- 
- ■: is bizonyára érdeklő vezércikket hozza: 
.Második h on foglalás* cim alatt Ján ossy  
Gábor a Pesti H írlapba cikket irt, melylyel 
lapu nk olvasói keddi szám un kban  találkoz
tak. Illő dolog azzal a  cikkel, a  m elynél 
komolyabbat rég n em  olvastunk hazai lap
ban. e helyütt is foglalkozzunk.

Ján o ssy  ur azt ak arja , hogy a külön
böze közm űvelődési egyesületek „Magyar 
Ligává* forrjan ak  össze, am ely liga ezentúl 
ne kizárólagosan a m agyar kultúra terjesz
tésében keresse cé ljá t, hanem  fejtsen  ki 
gazdasági téren  is tevékenységet.

A m agyar kulturegyesületek kétségtele
nül elism erésre m éltó tevékenységet fejtettek 
ki a nem zetiségek m egm agyarositása körül. 
De üdvös m űködésűk ben n ün ket am a jó té 
konysági dám a m űködésére em lékeztet, aki 
az é jje lé t is nappallá teszi az clzüllött gyer
mekek m egm entése érdekében és ezalat 
a sa já t gyerm ekei züllenek el odahaza 
anyátlanul.

Közel m ásfélm illió fajm agyar él most 
itt az Egyesület Állam okban. Ezek m egm a
radtak volna a haza föld jén , ha m ágnásaink 
és a kulturtörekvéseket folytató vezérféríiak 
kevesebb gondot és kevesebb pénzt öltek
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volna a nem zetiségek megm agyarositásába 
s a helyeit azzal törődtek volna, hogy a 
m agyar mikép élhetne meg Magyarországon.

Megkapó komolysággal m ondja Já n o s s y : 
Helyes is, szükséges is. hogy a mi s z ív ó s  j 
kitartással működő, itt-ott hihetetlen közöny
nyel, magyar nem bánom  Sággal találkozó 
derék közművelődési egyesületeink különö
sen , vagyis jo b b an  m ondva kizárólag nem 
m agyar a jkú honfitársaink között fejtenek 
ki nagy tevékenységet, a magyar kultúra 
hódiló erejével alakítván át, vagy igyekez
vén  átform álni nyelvben, lélekben is ma
gyarrá a nem zetiségeket.

De mialatt ezt cselekeszszük, nem 
veszszük-e észre azt, hogy tiszta, szinm a- 
gyár vidék faj magyar népe sorvad el a 
gazdasági válság, az elem i csapások, renge
teg köztartozások, uzsoraszerü jelzálogköl
csönök súlya alatt s megy, fut, menekül 
végső kétségbeesésében idegenbe, Amerikába, 
R om ániába, a szom széd Ausztriába, hogy 
elfeled je a hazát, melynek földén megélni 
nem  tudott s hogy uj honában necsak 
nyelvét, de magyar lelkét is elhagyja. Mi
alatt idegen ajkú polgártársaink között 
végezzük a hódítás m unkáját, magyarosi 
tünk nagy passzióval, kevés látható ered
m énynyel, —  azalatt elveszítjük jó  magyar 
népünknek egy nagy részét, a melyre nem 
gondoltunk s a  mely m agára hagyatva, 
nagy Ínségében, gazdasági nyom orúságában, 
a lét ösztönétől hajtva megy, menekül 
idegenbe, hogy ott boldoguljon. “

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér. 
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Persze hogy nem  vették ezt észre oda
haza s most, hogy kezdik észrevenni, tar
tanuk felolvasásokat, szóba állanak —  a 
fiumei korinál íyzó m intájára —  egy-két 
kivándorlóval és engedik továbbra is ki
vándorolni azokat, akik gerinezét képeznék 
egy országnak.

Ján ossy  Gábor ezen változtatni akar. 
Összegyűjteni akarja az erőforrásokat a 
haza m egm entésére, oly intézm ények meg
terem tésére, melyek a kivándorlást teszik 
feleslegessé és a visszavándorlást elősegítik. 
Komoly m unkára hiv fel mindenkit, aki 
magyarnak vallja magát s a második hon
foglalásból kivenni akarja a maga részét.

Akarjuk hinni, hogy lelkes felhívása 
visszhangra fog találni.

Mi amerikai magyarok üdvözöljük leg
m elegebben a „magyar liga" megalakulását 
am elynek szükségét mi érezzük legjobban, 
akiket sem a meggazdagodási vágy, sem a 
hazaszeretet nagyfokú hiánya nem  hozott 
ide. Mi várjuk, hogy a liga testet öltsön s 
s hogy igaza legyen Ján ossyn ak, midőn 
felkiáltott: Ekként ünnepeljük meg Árpád, 
a  nagy honalapító emlékezetét, elm úlásának 
évezredes fordulóját, olvaszszuk egybe az 
összes m agyarországi közművelődési, m a
gyarosító egyesületeket, forraszszon egybe 
száz-kétszázezer magyar em bert, a  magyarság 
szinét-javát egyesítse a második honfoglalás
nak, a magyar nép talpraállitásának, megerő
sítésének, megtartásának s a  nemzetiségek 
megm agyarositásának nagy gondolata."

TÁRCZA.

M egfogadott jó ta n á c s .
Irta: MOLNÁR GYULA.

Birófalviné, 32 éves.
Kézdyné, 22 éves.
Kézdyné most lépett be Birófalviné szalonjába, a 

ke1, hölgy igaz baráti bensöiéggel üdvöz i egymást, ezup- 
p a n ó  csókot vált egymással, azután Adrienné segít Bellá
n a k  a  kalapját és boáját elhelyezni

Bella: (hajfürtjeit igazítja a tükör előtt) 
X i is csodálkozol, hogy ilyen időben jövök ?

Adrienné : Sohasem jöhetsz hozzám szokat
lan időben.

Bella : Odáig vagyok.
Adrienné: Ne mond meg sem látszik rajtad.
Bella; Mindjárt meg fogod érteni. (Leülnek 

egy dűlt alakú pamlagra egymással szemben.
Adrienné: Igazán kiváncsivá tész.
B ella: Ah, Adrienné, kétségbe vagyok esve. 

Xem segíthet más rajta, csak te. Szükségem van 
ok -ágodra, tapasztaltságodra. Bizonyos vagyok 
benne, hogy jó  tanácsot kapok tőled.

Adrienné: Kedvesein, erre bizton számít
hatsz. De mi lelt?

Bella: Óh elmondom. Képzeld, Kelemen 
Tóbiás . . , hisz ismered.

Adrienné: Mi történt vele?
Bella: Kérlek, olyan jó  futnak latszik. Két 

óv elölt mutatták be Tátrafüreden. Olyan csendes

szótlan embernek mutatkozott, ( ) rákig elüldögélt 
a társaságban, rám meresztve a szemét.

Adrienné: Egészen csinos gyerek.
Bella: Aztán eljárogatott az estélyeimre. 

Éreztem, hogy a fiúra nézve nem vagyok közöm
bös és ez egy kissé . . . hogy is mondjam csak, 
csiklandozta az idegeimet.

Adrienné : Észrevettem, hogy ílirtelsz vele.
Bella : Ah. dehogy, mindössze is csak annyit 

tettem, hogy vallomást csikartam ki belőle.
Adrienné: Vallomást csikartál ki
B e lla : Hát igen, Boszantott a némasága. 

Ingerültté tett a sóhajtása és bántott hosszas, 
iné ázó tekintete, amelylyel majd elnyelt. Egy
szer igv szóltam hozzá: Hallja, Tóbiás, maga 
kiállhutatlanul unalmas.

Adrienné: Nos és mit felelt reá?
Bella: Azt, hogy — semmit sem szólt. 

Elpirult, hebegett valamit. Akkor forszírozni kezd
tem a dolgot. Nem nyugodtam addig, míg ki nem 
nyögte, hogy szerelmes, Másfél hétig tartott aztán 
inig kivettem belőle, hogy én belém szerelmes.

Adrienné : És aztán ?
B ella : Nagyot kacagtam és otthagytam, a 

faképnél.
Adrienné: Szóval játszottál vele, mint a 

macska az egérrel.
B e lla : Az de ugyancsak a torkomra forrt.
Adrienné : Hogy-hogv ?
Bella : Kérlek a liu most már egyebet sem 

tett. mint sóhajtozott a fülembe s ahol szerét 
tehette, arról döngicsélt, hogy mennyire szeret és

Adrienné: Istenem, az efféléhez mi már 
trainirozva vagyunk.

Bella : Igen ám ! De a fim apránkint ncki- 
bátorodott, minduntalan csókot lehelt a kezemre. 
Szemeivel majd fölfalt. Unalmassá lett. Szabadulni 

| akartam tőle. Hidegséget színleltem. Eltagadtam 
magam, ha hozzám jött. Nem hívtam az estéimre. 
Köszöntését hidegen viszonoztam.

Adrienné: És az eredmény ?
Bella : Az, hogy most egészen (megvadult.
Adrienné: Ugyan?
Bella: Valósággal meg van örülve!
Adrienné : Miből következteted ?
Bella: Győződjél meg magad róla. (Illatos 

levélkét vesz elő és átadja Adriennének.)
Adrienna: (Kibontja a levelet és mohón 

olvassa.)
Imádott Asszonyom!
Három hónap óla úgy bánik velem, mintha 

bélpoklos volnék. Ennyi idő elég arra, hogy leszá
moljak szenvedéseimmel. Minek is élni, ha Ön 
nem lehet enyém? Elhatároztam, hogy megölöm 
magam. Mielőtt azonban a gyilkos fegyvert halán
tékomnak irányitnám, esdekelve kérem, könyörül
jön rajtam s mentsen meg. Jöjjön cl hozzám esti 
hat órakor. Oh, egészen nyugodt lehet, nem 
azért hívom, hogy alkalmatlanságot okozzak, vagy 
holmi szcénát csináljak. Udvarias kimért leszek. 
Látni fogom. Ennyi az egész. És mégis ettől te
szem függővé az életemet. Megteszi, Asszonyom? 
Nem lehet olyan kegyellen, hogy ineg halni en
gedjen. Tehát viszonlátásig. A siron túl is az Öné

T . . .

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak megújítását. A kiadóhivatal.
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Házinyul tenyésztés.
A folyton fokozódó drágaság, mi különösen j 

a szegényebb osztály megélhetési viszonyait sulyo- j 
san megnehezeti, arra indította a földmivelésügyi 
ministeriumot, hogy egy olyan tenyésztési ágat 
honosítson meg, a mely hivatva lesz a jelenlegi i 
nehéz állapotokon könyiteni.

A figyelem ekkor a házi nyúl tenyésztés I 
felé fordult, a mely Európa nyugati, müveit 
államaiban szerte dívik. Különösen nagyban ! 
tenyésztik Francia, Angolországban és Belgiumban, | 
a hol a munkás népnek úgyszólván az egyedüli 
hús tápláléka.

A földmivelésügyi ministerium szak közegei 
utján behatóan tanulmányozta c tenyésztési ágat, 
minek eredményeként tekintélyes összeg rá fordi- I 
tásával tiszta tenyész törzseket szerzett be, me- | 
lyeket az állami birtokokon tovább tenyészt.

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a sokféle 
nyúl fajták közül hazai viszonyainknak az úgy
nevezett ezüst nyúl felel meg leginkább.

Az ezüst nyúl nem tulnagy, Ízletes busa, 
szép gereznája, s főleg igénytelensége fölébe 
helyezi a többi fajoknak. Könnyen tűri a hideget, 
meleget, takarmányozása alig kerül valamibe.

Tápláléka úgyszólván mind az a mi a gaz
daság körében előfordul, igy lóher, széna, répa, j 
saláta, fü, kenyérhéj, tej stb. a kenyérhéj legyen 
száraz, de ne penészes, igen szereti az akáczfa 
kis ujjnyi hajtásait, sok tenyészetben ez az egye
düli nyári tápláléka. A fü és saláta féléket aján
latos fonyadt állapotban etetni, mert a friss fü 
sokszor ártalmas állatnak.

Nyúl istállót, ketreczet bárki is készíthet 
magának alig számba vehető költséggel s, hogy e 
munkát is megkönyitse a ministerium a tenyész
tőnek, kisebb nagyobb, olcsóanyagból készített 
nyúl ketreczeket, istállókat bocsájtott a gazdasági 
egyesületek földmives iskolák rendelkezésére, a 
hol azokat az érdeklődök megtekinthetik, utána j 
csinálhatják.

Járási gazdákörünk is, belátva a nyultenyész- 
tés gazdasági fontosságát, kérelemmel fordult a ! 
minisztériumhoz nehány tenyésztörzs ajándéko
zása iránt. A minisztérium méltányolva a gazda
kör kérelmét, a múlt hét folyamán Andrassovich 
Géza m. kir. gazdasági intézőt, a házi nyúl 
tenyésztés állami vezetőjét küldte ki, aki vasár
nap Balhauser Ottó kerületi felügyelő társaságá
ban gazdakörünk érdeklődő tagjaival tárgyalásba 
bocsátkozott, aminek eredményeként közölhetjük, 
hogy a minisztérium a gazdakörnek 15— -0  anya 
és 5 apaállatot fog ajándékozni, ezenkívül - —3 
nyulketreczet. A nyulakat a gazdakör muraszom
bati tagjainál helyezi el, azután pedig a tenyé
szetből egyszerű csere utján a jelentkező gazdák 
között sorrend szerint osztja ki.

A földmivelésügyi ministerium ezzel is a 
gazdák segítségére kíván lenni s igy az eléggé 
nem méltányolható nyultenyésztést a legkedvezőbb 
módon a legszegényebb embereknek is hozzá
férhetővé teszi.

A játékszenvedély.
(11. É.) A pénzügyi bizottság egyik régebbi 

ülésén Lengyel Zoltán képviselő felszólalt az 
osztálysorsjáték ellen és kérte a hogy az önámi- 
tást és szédelgést szüntessék meg.

Ez a felszólalás ismét egyszer felszínre hozta 
az örökké aktuális kérdési a játékszenvedélyről, 
mely ősidőktől fogva befészkelödött az emberi 
természetbe.

A törvény, melynek hivatása az emberi ter
mészet kicsapongásait féken tartani, a játékszen
vedélynek is határt szab, s tagadhatlan, hogy a 
magyar törvények ebben a tekintetben lelkiisme
retesebben gondolkodnak arról, hogy a lakkossá- 
got játék révén ne érje nagy veszteség, mint más 
államban, például Ausztriában, a hol még ma is 
fennáll a kis lutri rabló intézménye.

Hazánkban a törvények úgynevezett komorce- 
játékokon kivül, melyeknél csak rendszerint kisebb 
veszteségekről lehet szó, nem engednek meg más 
szerencse-játékokat, mint: a lóversenyt, bankok és 
pénzintézetek sorsjátékait, s egy kizárólag a játék- 
szenvedély kiaknázására, helyesebben: kiszipolyo
zására alapított intézményt: az osztálysorsjátékot.

A mi a totalizalőrt illeti, erre nézve mosta
nában foglalkoznak a mérvadó körök, hogy meg
felelően szabályoztassék. S ez mindenesetre na
gyon üdvös lesz, bárha bizonyos, hogy az a kár, 
melyet a totalizatör úgy erkölcsileg, mint anya
gilag okoz, korántsem oly nagy, mint például az 
osztály sorsjáték okozta kár. A totalizatörnél főleg 
a fővárosi lakosság játszik, az ország többi lakos
ságát általa alig éri kár. A bankok és pénzinté
zetek sorsjátékai belátható, hosszú időre tárgy
talanokká váltak, mert az állam újabb ilynemű 
sorsjátékokat többé nem engedélyez. Évtizedek 
tartóméra szól ellenben még az osztálysorsjáték 
részvénytársaság endedélye, amelyet törvényes 
eszközökkel hatályon kivül helyezni nem lehet.

Ha igazságosak akarunk lenni, be kell valla
nunk, hogy az osztálysorsjáték — ha ebben a 
kérdésben becsületeségröl lehet beszélni — száz
szorta becsületesebb a kis lutrinál. Az állam, a 
mikor engedélyezte, ebből a szempontból indul 
ki, s elfogadta a rosszat a legrosszabb helyébe 
Joggal lehet azonban kérdezni, vájjon el kell-e 
fogadni a rosszat, mert van még rosszabb?

Arról ma már vitatkozni felesleges, hogy az 
osztálysorsjáték valószínűleg számítás szerint 
nyujt-e annyit a közönségnek, hogy a pénzét 
rábízni észszerű? A ki csak némileg jártas a

chance-ok mérleglésében, kevés fejtöréssel kiszá
míthatja, hogy néhány nagyobb nyeremény ked
véért, hány százezer embernek kell az osztály- 
sorsjáték-részvénytársaságot gazdagítania a keser
vesen, kinnal-bajjal, adósságok fizetéséből vissza
tartott fillérekkel.

S ma a törvény erejével nem lehet küzdeni 
ez intézmény ellen. Annál inkább kötelessége a 
pubíiczistának, hogy a lehelő legerélycsebben lép 
jen fel ellene. A közönségnek saját erejével kell 
harczolr.i, hogy véget vessen az egyenetlen játék
nak. Végre is tudatára kell ebrednie annak, hogy

; a sanyaru me■gélhetési viszonyok közt a problc-
malikusnal is problematikusabb elenyészöen cso-
kély esi;dvekre verejlékesen keréséit pénzünki!

, nem szabad koczkázla Inunk, család linktől azt
megvonn unk nem szabad, ha annak a vádnak
nem akufjük kitenni magunkat, hogy jogtal'inni
foszlottulle me;g szerelteinket a fen tartásukra ok-
vétlenül szüle-lúgos pénztől.

A társadalomnak, a nagyközönségnek igenis 
áll módjában, hogy gátat vessen kiszipolyozásá
nak. Csak felül kell kerekednie benne ánnak a 
józan felfogásnak, hogy csak az a szerzeménye 
biztos, amit munkájával megkeres. Millió eset 
közül legfeljebb egyben tévelyeg a lehellenség 
szféráiban az, aki az osztálysorsjáték révén meg 
akar gazdagodni.

Legyen vége ennek az Altatásnak, ennek az 
önámitásnak és szédelgésnek és tegyük meg azt, 
amit a törvény nem tehet, semmisítsük meg az 
osztálysorsjátékot az által, hogy ne hizlaljuk 
pénzünkkel.

Még a legkisebb létet is, melyet tőle elvo
nunk, minden koczkázat nélkül is sokkal haszno
sabb dologra tudjuk fordítani, mint hogy az osz
tálysorsjáték részvényeseinek osztalékát emeljük.

Ha minden magyar lakos, minden józan 
hazafi ezt az elvet fogja szem előtt tartani, úgy 
megfelelő törvény nélkül is csakhamar be fogja 
csukni a boltját a játékszenvedély erkölcstelensé
gére alapitolt, zsebeinkre utazó lutri s az osz
tálysorsjáték kalapjára fogja tűzni még évtizedekre 
szóló engedélyét.

H Í R E K .

' — A k o ro n á z á s  ju b ileu m a. A jövö 
hó 8-án lesz 40 esztendeje annak, hogy dicső
ségesen uralkodó királyunknak, I. Ferencz 
Józsefnek fejére feltették Szent-István koro
náját. A királyhüségéröl világszerte ismert 
és csodált magyar nemzet fényes ünnep
ségek keretében fogja ujabbkori történel
münk e nevezetes évforduláját megünne
pelni. A tervbe vett nagyszabású ünnepsége
ken kivül, a nemzeti kormány egy mara-

Bella: No mit szólsz ehhez ?
Adrienné: Ez a legnagyobb szemtelenség 

amit levél alakjában láttam.
Bella : És lásd, ez a fiú olyan hóbortos, 

hogy kész megtenni, amivel fenyeget.
Adrienné: (Megvető mozdulatot tesz) Nekem j 

mondod ezt?
Bella : Mit, te kételkedel benne ?
Adrienné: Az efféle fenyegetés presszió, 

nem egyéb. Számit jó  szivedre. Egyébként mit 
fogsz tenni?

Bella : Tőled akarom hallani, mit tegyek ?
Adrienné: Megvallom, ez a helyzet kissé ké

nyes. Ha én hozzám irta volna ezt a levelet , . . 
Én . , végre is én nem vagyok oly fiatal és 
tapasztalatlan asszonyka, mint te. Egészen más 
az, ha én mosdatom meg ilyen éretlen ifjoncnak 
a fejét, mintha te akarnál ilyen kísérletbe bo- 
csájtkozni. Ha tehát tőlem vársz jótanácsot, úgy 
én csak annyit mondok, tégy bármit is, egész 
nyugodt lehetsz affelől, hogy a fiú holnap ott lesz 
a zsurodon — sőt holnapután is. Eszeágában sincs 
megtartani a szavát. Ah, kedvesem ezen a téren 
a férfiak oly nyomorulttal tudnak hazudni. Eskü
szöm, hogy a te Tóbisod is hazudik.

Bella : Azt hiszed ?
Adrienné: Megvagyok róla győződve. Oltár 

előtti szent cküt teszek rá, ha kivánodonos ? 
Megvagy már nyugtatva ?

Bella : Tökéletesen.
Adrienné: Édesem, hacsak nincs kedved 

Imzú, hogy a fiú üstükét derekasan megrángasd

ami egy kissé veszedelmes, mert a férj urak nem 
értik az ilyen tréfát s az efféle nem is oly kön
nyű, mint az ember hinné. Menj haza s legfö- 
lebb . . .

Bella: Legfólebb ?
Adrienné: írj valami válaszfélét.
Bella: Válaszfélét!
Adrienné: No igen: Hogy könnyits a saját 

lelkismeretedcn.
Bella: És mi legyen az?
Adrienn : Teszem, a következőképpen ; „Ked

ves Tóbis! Maga nagyon ostoba és képesnek tar
tom arra, amivel fenyegetödzik, de kérem, legyen 
eszén . . . Jöjjön el hozzám ma este 6 órakor 
teára, hogy meghúzhassam a fülét, várom B . . .

Bella: „Várom B“. Értelek. Tehát meghív
ja  m magamhoz.

Adrienné: Ha akarod. És mivel némileg 
hibás vagy abban, hogy a fiút felpuskaporoztad, 
tartozol vele a lelkiismeretednek, hogy tőled 
telhetöleg kijózanítsad.

Bella: Igazán örülök, hogy megbeszéltem 
veled a dolgot. Most egészén nyugodt vagyok!

Adrienné: Ah, kedvesem, érméikül is az 
lehetnél. Manapság szerelemből nem ölik meg 
magukat az emberek. De végre is nyugtasd meg 
magadat azzal, hogy Írsz neki.

Bella: Azzal, hogy irok neki. Nemde?
Adrienné: Természetesen jól ügyelve arra, 

hogy szarkaláb betűiről fel’smerhclő ne legyen az 
írásod ?

Bella: Ü. erre mindjárt gondoltam.

Adrienné: Aztán —  ne bolondozzál vele 
többé. Mire való volt a íiu féltékenyen őrzött 
titkát kipattantam? Én sohasem foglalkozom 
olyan érzelemmel, mely iránt közömbös vagyok. 
Ennek csak akkor van némi jogosultsága, ha 
magam is . .

Bella : Hogyan ?
Adrienné: Ha tudniillik az én szivem is 

beleszól a dologba.
Bella : Ha beleszól a . . szived.
Adrienné: Ami ez esetben nálad nem tör

tént meg.
* Bella: Isten ments,, hogy terhedre legyek. 

Majd csak odahaza.
(A két hölgy egyideig cseveg egymással 

közömbös dolgokról, de Bella arcáról leri a nyug
talanság ama levél miatt, melyet meg kell Írnia s 
Adrienné ezt jól látja. Nem is tartóztatja tehát 
tovább s egy nemével az auyai részvétnek búcsú 
zik tőle.)

* *
B ella : (Odahaza, szecessziós ízléssel hulo- 

rozott boudoirjában, íróasztalánál ül s levelet ir 
a bolondos Tóbisnak.)

Kedves Tóbis!
Maga nagyon ostoba, és én képesnek tar

tom arra, amivel fenyegetödzik, De kérem, 
legyen eszén. Én hat órakor minden bizony- 
nyál. Önnél leszek, hogy meghúzhassam a 
fülét. Várjon. — B.



dalid ó emléket is akar állítani. Emlé
ket, mely mindennél dicsőségesebben hir
detné. az idők végtelenségéig, hogy 1907 
jiinius s án negyven esztendeje van annak, 
hogy a legalkotmányosabb király ül a magyar 
trónon. Ez az emlék egy létesítendő „Ilon- 
ved altiszti s e g é lv  uln/>.

Negyven évvel ezelőtt fényes koroná
zási ajándékot juttatott a nemzet királyá
n a k ,  ki s z í  ve sugallatát követve a szabadság- 
íarcz titánjainak, a 48-as honvédeknek 
elsegélyezésére fordította ez összeget, mely 

nemeslelkü tettével a magyar nép háláját 
és szeretetét örök időre biztosította magá
nak az Uralkodó.

E koronázási ajándékot akarja most a 
nemzet megismételni olyan formában, hogy 
a jubiláris alkalomból az egész ország né
pének hozzájárulásával egy nagy alapot 
létesít a honvéd altisztek felsegélyezésére.

Nagy és hatalmas eszme, méltó a Ieg- 
alkotmányosabb Király nemes gondolkodá
sához és a nemzeti kormányhoz egyaránt! 
Segélyezni azokat a vitézeket, akik a mi 
szivünkhöz oly közel álló honvédség köte
lekében szolgálják a hazát és királyt!

A mozgalmat a honvédelmi miniszter 
kezdeményezte és vezeti. Nem a gazdagok 
és hatalmasok ezreseire, de a nép, a nemzet 
egyetemének íilléreire számítanak, hogy 
igazi nemzeti ajándék legyen ez összeg, 
amelyhez mindenki hozzájárul.

Nem az összeg nagyságáról van szó, 
hanem arról, hogy mindenkinek adománya 
benne legyen, bármily csekély, akár csak 
lillérnyi összegekben is. Nem aféle jóté
konysági adóról van szó. a melylyel a tár
sadalom eléggé meg van terhelve, hanem 
egy általános és oly irányú adakozásról, 
melyben mindenki ha a legkisebb hozzájá
rulással is, de részt vesz.

A muraszombati járásban a gyűjtés 
eszközlésével Pósfay Pongrácz főszolgabíró 
van megbízva, aki lelkes felhívást bocsáj- 
tolt ki a körjegyzőkhöz, hogy a gyűjtés 
minél szélesebb rétegekben meginduljon.

Nem kételkedünk abban, hogy népünk 
megérti és átérzi e mozgalom jelentőségét 
és siet meghozni áldozatát e mindenek 
felett hazafias czélra!

Greizinyer Ottó szombathelyi polgári 
i-kolai tanár, a vasmegyei iparos iskolák felügye
lője. tegnap városunkba érkezett az alsó fokú 
ipari iskola megvizsgálása ezéljából.

Személyi hir. Dr. Skrilecz Mihály orvos 
iitörtükön este Budapestre utazott. Távollétében 

dr. Geiger Vilmos helyettesítette.
—  A k ó rh áz  k ibőv ítése. Messze 

földön Ilire van a muraszombati járási köz- 
kúrháznak. Bátran el mondhatjuk, hogy ez 
- mi egyedüli büszkeségünk. Úgy a szen
vedő emberiség, mint a felettes hatóságok 
imlják, hogy a muraszombati kórház, egy 

■ladata magaslatán álló intézmény, amely- 
• k áldásos működése közismert. Feladatá

n a k  azonban még sem tudott úgy meg 
Kiélni, amint az ^vezetőinek ambitiója 
a k a r t a  volna, mert kevés a helye, és sok
szor túlzsúfolt, ugyanyira, hogy a kibővítés 
i m m á r  eloldázhatlanná váll. A kórház bi
z o t t s á g  belátva e helyzet tarthatatlan voltát, 
■ v szépen megindokolt memorandumot 
!' 'j'-'Ztesztett a belügyminiszter elé, állam- 
'■'■‘gélyt kérve a kibővítési munkálatokhoz. A 
belügyminiszter, kinek leirata a napokban 
érkezett a vármegyére —  beleegyezett a 
szükséges kibővítésbe, államsegélyt ugyan 
•min adhat, de megengedi, hogy a kibővítés 
költségeinek amortizatiója a kórház költség- 
bélésébe felvétessék. És ezzel többet telt a
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minisztert mintha korlátolt menyiségü segélyt 
adott volna, mert lehetővé tette, hogy a 
kórház igényének megfelelő módon terjesz
kedhessek Üdvözöljük a minisztert ez elha
tározásáért, s köszöntjük a kórház érdemes 
vezetőségét, akiké az egész érdem, hogy a 
miniszter indokoltnak látta a kibővítését.

M ár fü tyü l! Még unni ugyan nekünk, de 
a márkusháziaknak már fütyül a mi vasalunk! 
Valóságos lokomotív pöfög és sistereg már a 
gyerekek legnagyobb ámulatára, kiknek ilven 
nevezetes látványban még nem volt részük. Egy
két nap még, s a sínek már itt lesznek a 
város alatt !

A muraszombati jótékony kér. nőegylet
hétfőn és folytatva kedden választmányi ülést 
tartott Olajos Sándorné elnöklete alatt az óvoda 
egyik termében. A gyűlésen az egyesület folyó 
ügyeit intézték el és a segélyezések tárgyában 
határoztak.

Megszüntetett gondnokság. Hartmann 
Frigyes helybeli órásmestert a szombathelyi kir. 
törvényszék ezelőtt egy évvel gondnokság alá 
helyezte. Ezt a gondnokságot most a bíróság 
babarczi Schwarzer Ottó tanár és a törvényszéki 
orvos szakvéleménye alapján megszüntette.

— Drága pohár. Felkár György seregházi lakos 
Sándor Vincze nevű cziiuborajdt egy barátságos 
poharazásra hívta meg, Ficzkó Mihály korcsmájába. 
Felkár egy liter bort rendelt, s miután egy fürge 
pinezér azt hamarosan meghozta, töltött s pohá
rál a Sándor Vincééhez ütve, ittak. Sándor Vince, 
daczára annak, hogy még csak egy-vagy két deci 
bort nyelt le, oly szerencsétlenül tette le a poha
rat, hogy az összetörött. Természetes hogy a 
kárt megakarta téríteni, s a pohár ára fejében 20 
krajcárt ajánlott fel, ami igen tekintélyes összeg 
egy 8 filléres üvegpohárért. A korcsrnáros azonban 
kijelentette, hogy a pohár ára 10 korona, amint 
Sándornak le kell szurkolni, különben addig a 
korcsmából ki nem megy, több bor pedig nem 
adatik s felül rá még tartozik tűrni, hogy jól 
megverjék. Szégyelhcti magát Sándor Vincze, de 
mindeme zsarnoki kívánságoknak meg felelt, be 
szurkolta a 10 koronát, és vígan tűrte, hogy 
megve ■jók- C^ak mikor a korcsma ajtón kívül 
volt, amint szintén nem önszántából tett, fenye
gette meg a korcsmárost, hogy feljelenti, s ebbeli 
Ígéretét he is váltotta, zsarolásért testi és bccsü- 
letsértésért perelvén öt be.

—  Egy fekete bőr pénzíárcza csütörtökön este 
a Lendva-utczában elveszett. A becsületes meg
találó, ha a tárczát Lainscsck József biró urnák 
átszolgáltatja, illő jutalomban részesül; úgyszintén 
azok is, akiknek a tárcza hollétéről tudomásuk 
vau és ezt Lainscsck József bíró urnái bejelentik.

Tűz. Mull hó 21-én kigyuladt és leégett 
IVosznyaklán Koltay József malma nagy gabona 
készlettel együtt. A kár meghaladja a 400 koro
nát, amely azonban a biztosításból nagyrészben 
megtérül. A veszedelem állítólag onnan szánna- 
zott, tiogy a malomkerék tengelye kenetlenül 
forogván, rnegtüzesedett.

Elvittem a jegykendom at. . .  Csarni Fran- 
cziska Kökényesen lakik ugyan, de azért a benedeki 
határban szeret sétálni. Különösen szeret a plébá
nos ur erdejében tiltott gyümölcsöket szedni, t. i. 
(nehogy félre értessünk) a tölgy és bükk fáknak 
ágalaku gyümölcseit kedvelte s ha csak szerét 
tehette, el-el lopott egy jó rakás ágat és cserjét. 
Nemrég aztán rajta Kapták s az udvariatlan 
erdöör megzálogoltu Fruncziskát,elvevén tőle babos 
kendőjét, azt a kendőt, amelyet jegyajáudékba 
kapott az ö szerelmes párjától, Keresmár Jánostól. 
Fanika keservesen sirt, de az erdöör nem adta 
vissza a kendőt, hanem magával vitte. Erre a 
bánatos Fáni gondolt egy merészet s másnap a 
paroehiára ment valamelyes ürügy alatt s addig 
settenkedett a tornáczon, amig meg nem látta 
egy szegen mosolyogni az ö babos kendőjét. Egy 
pillanat müve volt csak s a kendő a zsebében 
termett. Mikor észrevették, hogy a zálog hiány
zik, Fáni már ott dalolt a kert végében : „Elvit- 
tern a jegykendőrnet, nem hagyom a szeretőmet. . “ 
A bíróság azonban — ahová az esetet feljclcn- 
tclték —  aligha fogja beérni ezzel a melodikus 
befejezéssel, hanem megbünteti a falopó és kendő
sikkasztó Fánit.

— Meghívó- A „Szombathely egyházmegyei 
római kath. tanítóegyesület muraszombati köre0 
f. évi gyűlését XLl.-it, 1907. évi május hó 15-én 
Felsőlendván a rk. iskola helyiségében tartja meg 
melyre a t. tag urak és tanügybarátok tisztelettel

meghivalnak. Tárgysorozat. 1. Elnöki megnyitó. 2. 
A m. gyűlés jkönyvének felolvasása s hitelesítése.
3. Elnöki jelentés a kör f. évi állapotáról. 4. Gva- 
kortati tanítás Sterczin B. helybeli tanítótól. 5. A 
tagsági dijak beszedése. 0. Elméleti előadás sza
badon választott tételről, Telkes E. 7. Tiszlujilás 
8. Indítványok. 9. A jövő évi közgyűlés helyének 
s tételeinek kitűzése. A közgyűlést pont 1 VJ óra
kor tartandó szent mise előzi meg. Mártonhely, 
1907. máj. 2. Pusztai József a kör ideigl. elnöke.’

Korona a szalmában. Bánatai János és 
Böjsz Elek együtt szolgálnak Lejkó Ferencz hely
beli szabómesternél. Bánatai a múlt hó 21-én 
felakasztotta kabátját az istállóban és a zsebben 
hagyott egy 1 koronás pénzdarabot. Mire felhúzta 
újból a kabátot a korona hiányzott. Szolgáló tár
sál Böjsz Eleket vette gyanúba és nem alaptala
nul. Az előhívott csendőrök előtt, he ismerte a 
liu. hogy a koronát elvitte, s beledugta az ágy 
szalmájába, ahonnét uz rövid keresés után elő is 
került. A bíróság majd Ítélkezni fog felette.

Aki másnak vermet ás . . . Kovács Fe
rencz molnár bérben birla Czug Sándor tótlaki 
malmát. A bérlet azonban nem tetszett neki s 
szeretett volna belőle menekülni. Valami furfan- 
gol eszelt ki. A múlt hét egyik estéjén elkezdett 
lármázni, hogy betörtek hozzá, felkötötte a szom
szédját s elmesélte neki, hogy Czug Sándor, a 
házigazdája és a fia rátörték a malomajtót s csak 
akkor menekültek el, mikor ö az öreg fejszével 
lelőjük indult, de azután menekülés közben rája 
lőttek és megsebesítették az ujját. Mutatott is 
valami karczolást a kezén. A csendőrök erélyes 
nyomozásba fogtak és csakhamar megállapították, 
hogy az egész rablási história koholmány, amelyet 
Kovács azért eszelt ki, hogy házigazdája bajba 
kerülvén, őt a bérlet felmondására kényszerithesse. 
Kiderült, hogy lövés nem is történt s hogy a 
karczolást Kovács maga ejtette a kezén, Most 
aztán a két Czug fordult ellene és feljelentették 
öt hatóság előtti rágalmazásért.

—  Úszó gerendák. Kár István muraszom
bati legény a fáczányosból óhajtotta faszükség- 
letét beszerezni, ahol tudvalevőleg az uradalom
nak sok kivágott és kidolgozott fája van. Egy 
gerenda kellett neki s felhasználva az olcsó 
vizi utat — a Lcndva folyót — a gerendát oda 
vonszolta, beledobta s a parton szépen sétálva 
követte mindaddig, inig az a malomig nem ért. 
Itt megkérte Kacsok Kőriuez napszámost, hogy 
segítsen r.eki uz úszó gerendát kihalászni — fe
lében. Kacsuk rá állt az alkura. Kiemellek és 
kelté fűrészelték a szép fát, testvériesen megosz- 
tozkodván rajta. Mind a kellöt feljelentették a 
járásbíróságnál.

. Dörge Frigyes 
Lajos-utcza 4 )  tünteti ki 

erű A magyar királyi szál 
sorsjátéknak egyetlen húzása nem múlik él a

• ^kifizetéseiről híres cégml híres cég egy 
ne örvendeztetné fi 
sután itt nyerhetek 

az elérhető legnagyobb nyereményt. Sok más nagy n\ 
ményüsszegon kívül nevezett bankház legújabban lí)07 
április hó 15-én 4UU 00Ö koronás főnyereményt fizetett ki 
rövid időv

'"főnyereményt^ 
itt úgy e ezég, mint az üzletileg hozzá- 
: Gül)00(1 K, 4-szer 400 000 és 200.000 K.

• 100 000 K, 3 szór 80 000 K, 2- 
ki. Ez

rencse és senkisem csodálkozhatik a fölött, hogy a vevői 
körében oly népszerű föelárusitóhely napról-napra roha
mosan nagyobbodik. Miért is játszunk tulajdonképen ? 
Bizonyára csak azért, hogy nyerjünk És természetszerűleg 
ott történik a legtöbb megrendelés, ahol azt legkönnyeb
ben el lehet érni. Ez tehát logikus és egyszerű, de végül 
nem áll egyébből, mint levelezőlapon egy sorsjegyet meg
rendelni. (Egy egész 12 kor., fél 6 kor., egy negyed 3 kor., 
avagy egy nyolczad 1 kor. 50 fillér) Mindenesetre azon
ban figyelmeztetni kell tisztelt olvasóinkat, hogy megren
deléseiket rögtön eszközöljék, mert a még eddig soha nem 
létezett óriási eredmények mellett, melyeket Dörge Frigyes 
bankháza, Budepest, Kossuth Lajos utcza 4 ,  folytatólago
san felmutatott, nem lenne különös, ha széltében-hosszá- 
ban ismeretes szerencseszámai a legrövidebb idő alatt el 
nem adatnának. Kívánatra a ezég e szerencseszámokat 
GG413, 69085, 79529, 75314, 93562, 93565, 79022 tisztelt 
olvasói részére nehány napig rezerválja.

A magy. kir. szab. osztálysorjáték játékterve, 
melyszerint a XX. sorsjátékhuzásai május hó 23. 
és 25.-ikén kezdődnek meg újra. a világon jelen
leg fennálló sorsjátékok között a legkedvezőbb. 
Nincs az a sorsjáték, amely oly rövid időn belül 
a nyeremények oly tömegét fizetné ki, mint ép 
az osztálysorsjáték. Habár a különböző sorsjegy- 
vállalatok sorsolási tervezetükben ki is mutatnak 
néhány millió koronát, nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy ezen öszszeg csak 50—G0 év 
alatt jut kifizetésre, inig ellenben a magy. kir. 
osztalysorsjátéknál 10,475.000 korona kerül rövid
féléven belül kisorsolásra.
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Szász M ihály vizsgázott gépész, 
ki jelenleg Hartner Géza 
ur gőzmalmában van al

kalmazva, elfogad cséplő javítá
sokat és elvállal cséplési munkát. 
Kéri kegyes pártfogását a gép
tulajdonos uraknak.

Eladó birtok.
A radkersburgi vasúti állomástól 15 pércznyi távol levő, 3 h. erdő-, 5 h. rét-, 

14 h. 1 rendű szántó-, összesen 22 kát. holdból álló birtok, melyhez tartozik 1 
jókarban levő lakház, 15 drb marhára berendezett istálló, ujjonan épített pajta az 
összes felszereléssel, 7 drb szarvasmarhával és az idei vetéssel együtt 10.000 forint 
(20.000 kor.) értékben szabadkézből eladó. — A felszerelés-, marhaállomány és vetés 
nélküli vétel esetén 8700 frt (17.400 kor.) értékben. Bővebb felvilágosítással szolgál a

Czim: Muraszombat, Vasmegye. tulajdonos:
Vogler Károly, Vashidegkut.

Körmend zalalövö —  öriszentpéter muraszombati 
(magyar-déinyugoti) helyi érdekű vasút részv.-társ.

Meghívó
a „Körmend—zalalövö—őriszentpéler—muraszom
bati (magyar dclnyugoti) helyi érdekű vasút rész
vénytársaságinak 1907. évi május hó 15-én (szer  
dán) délután 5 1, 2 órakor Budapesten, V., Fürdö- 

utcza 3. sz. a. (I. emelet) tartandó

r e n d e s  k ö z g y ű lé s é r e .
Napirend:

1. Az igazgatóság én felügyelő-bizottság jelentése és 
az 1906. évi mérleg végleges megállapítása.

2. Határozat a tiszta nyereség hovaforditása iránt.
3. Határozat az igazgatóság és felügyelő-bizottság 

részére a felmentvény megadása iránt.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság megválasz

tása három évre.
5. Az igazgatóság, végrehajtó-bizottság és felügyelő

bizottság tisztelotdijának három évre leendő megállapítása.
Budapest, 1907. évi április hó 27-én.

Az igazgatóság.

Kivonat az alapszabályokból:
Azon részvényesek, kik szavazati jogukat gyako

rolni kívánják, kötelesek az alapszabályok értelmében 
részvényeiket a le nem járt szelvényekkel együtt leg
később 5 nappal a közgyűlés megtartására kitűzött határ
nap előtt B u d a p e s t e n :  a „Magyar Általános Hitel
bank-mái (V., Nádor-utcza 12) vagy F r a n k f u r t b a n :  
a „Dresdner Bank“-nál letenni Az államkincstár, Vas- 
és Zalavárinegye, továbbá a községek átvett törzs rész
vényeiket letenni nem tartoznak.

Minden egyes egész vagy két-két fél részvény egy 
szavazatra jogosít. Azon részvényeseknek, kiknek részvé
nyeik még ki nem adattak, közgyűlési jogaik gyakorlására 
nézve azon érvényben lévő kötelezvényeik vagy nyilatko
zataik szolgálnak alapul, melyekkel magukat befizetéseikre 
kötelezték. (1. alapszabályok 28. §-át.)

Véöjeiry: , , H o rg on yt4

A Liniment. Capsici comp., 
a H orgony-Pain-Expeller

pótlék*
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 37 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csúznál ős meghűléseknél,
...............  bedörzsölésképpcn használva. ........ .......

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk ős csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony" védjegygyol 
es a Richter czégjcgyzéssel ellátott dobozba van 
csomagol va. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 •»> K 2. -  
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható, — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapest.

0r Richter gyógyszertár] ez „Arany oroszlán: oz“ ,
P r á g á b a n , Elisabéthstrasse 5 ueu. 

Mindennapi szétküldés.

I

Hirdetmény.
Ezennel közhírré letetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisz

térium ellenőrző közegei a Magyar Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XX, sorsjáték) I. osz
tályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föánisitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1907. május hó 23. és 25-én tartatik rueg. A húzá
sok a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, 
nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utcza felöl. —  
Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1907. évi április hó 28-án.

Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Lukács. Hazay.

S z o b a fe s tő  é s  m á z o ló !  Van szerencsém a nagyérdemű 
■ =  ■ közönségnek becses tudomá

sára hozni, hogy M u r a s z o m b a t o n ,  Uj-ut 205. szám (Szél-féle ház)

szobafestő és mázoló munkát
olcsón, jól és a mai kornak mégfelelöen vállalok. A miért is a nagyérdemű 
közönség szives párlíogását kérem, vagyok teljes tisztelettel
Egy levelezőlap értesítésre P c i U r i C S  M c l t é ,

pontosan megjelenek. szobafestő és mázoló.

Lokom obílok, Gőzcsép'ögépek, Benzinm otorok, 
Aratógépek, Tala jm ive lö Eszközök, Teljes M alom 

berendezések, stb. stb. K ívánatra szivesen küldünk 
árjegyzéket és költségvetést.

M A G T A R  K E R E S K E D E L M I  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G
A  M a g y a r  K ir. Á l la m v a s u ta k  G é p g y á r á n a k  V e z é r ü g y n ö k s é g e , B u d a p e s t .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


