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Tanév végén
Az évzáró vizsgák napjait éljük, a 

különböző tanintézetek csak úgy ontják 
azokat a lialalenibereket, akiknek maholnap 
életpályát, élethivatást kellene választaniok. 
A pályaválasztásnál a szabály az, hogy 
menjen mindenki arra az életpályára, a 
melyikre hivatása és hajla ina vonzza. A való 
élei azonban erre a szabályra nagyon rá- 
czáfol, mert hiszen azt látjuk, hogy a leg
több életpályán sorsukkal elégedetlen, sőt 
önmagukkal is meghasonlott emberek mo 
zognak.

ügy van! Alig van életpálya, amelyen 
többségben lennének a megelégedett boldog 
emberek. I)e hát ennek meg van a maga 
magyarázata. A legtöbb ember, amikor pá
lyát választ, csak a lényoldalait nézi annak, 
az árnyoldalairól, a munkáról, faradságról, 
küzködésröl egészen megfeledkezik, holott 
nyilvánvaló, hogy siker, eredmény egyetlen 
egy életpályán sem terem munka és fára
dozás nélkül és a véletlen eseteket leszá
mítva. a legtöbb sikernek, a legtöbb aratás
nak, eredménynek mindig a ráfordított 
munka és szorgalom szokott fokmérője 
lenni.

Innen van az, hogy pl. a magyar 
tanuló ifjúság a legnagyobb előszeretettel 
szokott tolulni a jogi pályákra. A világnak 
talán egyetlen nemzete sincs, amelyik annyi 
jogászt termelne, mint a magyar. Ezzel 

mben csak az utolsó egy két esztendő 

leforgása alatt láttunk valamelyes vonzódást 
a magyar ifjúságban a technikai és az orvosi ! 
pályák illan. Az okát ennek a fentebb el
mondottak magyarázzák meg. Csekély farad
sággal elvégezni a tanulmányokat és ha I 
végre is 4 ö esztendő múlva sikerült hozzá
jutni a diplomához, akkor könyökkel, tüle
kedéssel, slréberkedéssel, protekcióval, de 
semmieselre sem komoly, czél tudatos mun
kával jutni valamilyen poziczióhoz, ez az 
ábrándja a legtöbb középiskolából kikerült 
magyar ifjúságnak.

A papi pályára szintén gyéren lódul 
manapság a középiskolát végzett ifjúság. 
Panaszkodnak a katolikus és a református 
egyházak is, hogy ma-holnap alig akad 
káplán A teológiák emuer-anyaga oly kevés, 
hogy minden végzett teológust egy kéi esz
tendő leforgása alatt el lehel helyezni önálló 
lelkészi állásba. Ennek a dolognak is meg ! 
van a maga magyarázata. A lelkészi hivatás 
sem áll ma már pusztán az Isten igéjének 
a hirdetéséből, hanem a papra, mint az 
alsóbb társadalmi rétegek vezetőjére annyi 
jelentős szociális mttnl i vár hogy a/ ifjak 
nagy része már kezdetben megriad a pálya 
nehézségeitől. A falusi lelkésznek nemcsak 
prédikátornak, temetési és hásassági funk
cionáriusnak kell lenni manapság*  hanem a 
belterjes gazdálkodás apostolának, gazdaköri, 
hitel- és fogyasztási szövetkezeti elnöknek 
és sok más egyébnek, ami bizony munkál 
ád, de ami nélkül el sem képzelhetjük azt. 
hogy a lelkész igazán első embere legyen 

továbbra is falujának. A lelkészi pálya pedig 
talán ma is az összes pályák közöli a leg
biztosabb megélhetési forrást nyújtja és a 
magyar ifjúság még is fél ettől a pályától. 
Egyik jelentős oka annak talán még az is. 
hogy a nagyvárosok légköre, ahol a tanuló 
ifjúság első kiképeztetését nyeri, kiöli az 
ifjakból a csendes falusi hajlamokat és oda 
egy pár esztendei theologia után vissza
kerülni bizony a duzzadó ambíciójú élet
erős fiatalember egyhamar nem igen akar. 
Csak később, évek múltával, mikor az ifjú
ból meglett ember lett, tér vissza a szivébe 
a falu szeretele. Hej de sokan sóhajtanak 
fel ilyenkor egy-egy hátgörnyeszlő városi 
hivatalban: Uram Isten, miért nem lettem 
én pap vagy más olyan foglalkozású, akit 
hivatása a faluhoz köt?

A tanulság ebből tehát az, hogy külö
nösen a középiskolai tanuló ifjúságban az 
eddiginél sokkal jobban kellene ápolni a 
falu, a kalászos szántóföld, a virágos rét, 
a zöldelö, madárdallal telitett erdőnek a 
szeretetét és nem kellene őket túlságos 
mértékben hozzá szoktatni a nagy városok 
raffinált kényelméhez.

A Délvasmegyei Takarékpénztár r. t. 
rendkívüli közgyűlése.

Hétfőn délután tartotta a Délvasmegyei 
Takarékpénztár r.-t. rendkívüli közgyűlését a rész 
vényesek élénk részvétele mellett. A szép szám
ban megjelent részvényeseket Posztl János elnök

TARCZA.

Bűnbeesés.
irta: Markovics Rodion

I.
Az egész valójában Löwy Izidorban tizen- 

nyolcéves vágyak keringtek. Határozott, egyszerű, 
de félénk vágyak.

A magasabb Hu és leányiskolában ezen vá
gyakat ájtalos lelkigyakorlatokkal. magasröpl.ü ol
vasmányokkal fojtják el. Ilyen olvasmány például: 
az argosi Danáéról a kinek gvönyörü kebléről arany
eső kepeben lm lolt Zeus W így születeti l’erseus. 
Ezen furfangos védekezések — emlékszem rá 
hatásosak is voltak, a földi vágyak leteperlek 
bennünket.

A füszerszakmában is felette hatalmasak ezek 
a vágyak keringtek és gyötrőek is de határozottak

Löwy Izidor tehát nagyon egyszerűen és vi
lágosan óhajtotta a puhaságot az asszonyi mele
get. . t

Ez iizte öt Dancs Róza felé. És Dános Róza 
bizonyára nem várta sem Zeiist, sem az arany
esőt. hogy Izidor mégis jött, egy darab szagos 
szappant óhajtott.

És Löwy Izidof megígérte.

Van szerencséin a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, 
hogy muraszombati könyvkötészetemet a legújabb gyártmányú 

, a rendeztem be. Kívánok ez által nb.aranyozó geppel lll(;greI1(]elöimnek gyorsabb és ízlésesebb 
munkával szolgálni. Mély tisztelettel Balkányi Ernő. |

II.
Guth Szilárd volt a főnők ur. De a lopást 

Guth Margitka, a ki gyakran látott éjszakánként 
hadnagyi ruhákat, melyek rokonszenvesen feszül 
tek. de sajnos mindannyiszor csak a Löwy Izidor 
segéd volt ezen ruhákban. Ilyenkor felébredi és 
iskolába menvén. egy-egy férfiarcot mohón ivott 
fel tekintetével, de hamar elpárolgott az egész, és 
az illatos álmokban, sajnos, csuk Löwy volt a 
hadnagyi mezben.

Guth Margitka látta Dancs Rózánál a szap
pant és cégnyomást a skatyulyán tisztán így: Guth 
Szilárd, fűszer és norinbergi. . .

Dancs Róza azonban ezt mondta óvatosan :
- Nekem Izidor ur vette. Vette. . .

A lopás megtörtént, az kétségtelen. Bar az 
Izidor szimpla lelkében ez nem volt sikasztás, rut 
hálátlanság és rablás. Magát g lopást sem előzték 
meg nála a szokásos lelkilusák és a felébredi lel
kiismeret küzdelmes csatározásai a szennyes indu-

rult és könnyelműen adta oda Dancs Rózának a 
szappant, mondván :

- Nesze szappan.
Jöjjön be hát ez az Izidor.

III.
— Lopod, rabolod évek óta a keserves pár 

összekuporgatott krajcáromat és éh úgy bíztam 
benned mintha a fiam volnál. Hát ez a hála? . . 
Ez a becsület? ... És nem mondhatod, hogy 
kenyérre kellett, hogy a nyomor vitt a zül
lés útjára. Miért nem kértél? . . . Vagy miért 
nem vallottad be utólag? . . .

Guth Szilárdné igy szóllott:
— Undd vallja be, hogy mennyit lopott... 

Mennyit loptál, te ? . . . Elment valaki az apjáért?
Igen, az apja már bejött, egyenesen bejött 

es neki ment Löwy Izidornak, szegénynek es adott 
neki Guth Margitka, sőt Dancs Róza személyes 
jelenlétében két pofont. Nagyot, hatalmasat, ket
tőt. És megjegyezte :

Te bitang . . . Ilyen szerencsétlenség, 
bocsánatot kérek, Guth ur . . . és kedves nejé, 
kezét csókolom . . . Ilyen szerencsétlenség . . .

Azt hiszem Löwy Izidorban most végre- 
valahára derengett a bűnnek valamelyes halvány

Hadd vallja be, mennyit rabolt . . .
— Hallod te bitang, mit mond a nagysága, 

kezét csókolom . .. Mennyit loptál ? És hova tet- 

Alsólendva járás belügyminiszteri rendelettel meg- 
változtatott helységnevei összehasonlítva a régi elnevezéssel 

kapható Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
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meleg szavakban üdvözölte, majd a részvények 
megvizsgálása czéljából kiküldött dr. Brandicu 
Sylvius, Czipolt József és dr. Vályi Sándor rész
vényesekből álló bizottság nevében dr. Vályi 
Sándor jelentéséi megtevőn, a közgyűlés Czipolt 
Árpád intézeti főkönyvelő állal előterjeszteti alap
szabály módosítást tárgyalta, melynek minden 
pontját alapos megvitatás után a közgyűlés el
fogadott. Az alapszabálymódositás rég érzett hiányt 
pótol, mert ezentúl már az intézet agilis vezető
sége a modern igényeknek megfelelöleg folytatja 
hasznos közgazdasági munkáját.

Az alapszabály módosítás lelárgyalása után 
Szlepecz János plébános, h. igazgató, ismertette 
az intézetnél a folyó évben teljesitett revízió 
eredményét.

Az intézet megvizsgálása deritett ki nagy 
hibákat, sőt nagy hiányokat, de az igazgatóság 
tagjai felelősségük tudatában az összes tapasztalt 
hiányokat készpénzben mégtéritetlék, úgy hogy az 
intézet Czipolt Árpád főkönyvelő szakavatott 
vezetése mellett, az igazgatóság agilis munkálko
dása folytán ma már ismét a legjobb mederben 
halad, úgy hogy az intézet régi jó hírnevén esett 
csorbát teljesen kiköszörülve teljesíti járásunk es 
az. ország érdekében is fontos kö/gazdasagi 
misszióját.

Az Országos Papiros-, Tanszer , Iró-, 
és Iskolaszer-Kiállítás.

Igen hasznos és nagyhivatásu országos szak
kiállítás nyílt meg a minap Budapesten a váró-li
geti Iparcsarnok helyiségeiben. A Magyarországban 
készült papirosok, papiroscikkek, tanszerek s min
denféle iskolai és tani tóeszközök kerültek itt kiál'i- 
lásra, egyrészt kicgészilve még néhány rokonág 
készítményeivel, másrészt kicgészilve a külföld 
idetartozó, de még nálunk nem gyártóit iparcik
keivel.

Komoly cél és meggondolt szándék, nem 
pedig mindenáron való kiálíitási szenvedély vezette 
a rendezőket és a résztvevőket. Az itt szereplő 
iparágak legtöbbje olyan, hogy aránylag kevés és 
könnyű küzdelemmel viheti győzelemre a harcol a 
külföldi, első sorban az osztrák versenynyel szem
ben. Hogy csak egy okot említsünk, a legtöbb cikk
nek legfőbb vásárlói az iskolák s az iskolák mi

ied ? Én kérem nem tudom, hogy hova tehette ? 
Ha nekem haza hozta volna, én kitekertem volna 
a nyakát ... Ilt kosztolnak, itt befogadnak és 
nincs bajom veled és te lopsz?... Mire kellett 
neked, te rabló ? . . .

IV.
Löwy Samu, az Izidor apja másnap is eljött.
— Összevertem, kérem csúnyán ... És 

nagyon szépen köszönöm, hogy nem lettszelt nagy 
dolgot csinálni az esetből . . . Alázatosan köszö
nöm, hogy nem tetszett feljelenteni . . . És a pénzt 
elhoztam, harrnincz forintot . . .

— Ez kevés, Löwy. Én csak maga iránt 
való tekintetből elégedtem meg ötven forinttal, 
mit gondol, annyi éven át mennyit rabolhatott, a 
inig rajtakaptuk? A maga fia ezt sem érdemelte 
lőiem. Hát mondjuk, akármilyen keveset is számi 
tok, vagy száz forint árát elczipelhelelt úgy apró- 
donként ... De én megelégszem már öt ven 
forintlal is. Maga iránt való tekintetből . . . Nem 
vall a fin semmit? . . .

— Nem, kérem szépen, nagyon megátal
kodott.

— Látja, nőkre költötte a lobbii is. Tudja, 
ez nagyon veszedelmes. És az ö korában.

— Nagyon megverem, kérem szépen . . .
— De harmincz, az kevés. Holnapig nem 

csinálok semmi bajt, hanem ...
— Elhozom, kérem szépen azt is . . . Össze

töröm a csontjail ....
Guth Szilárd bólintott:
Jól teszi, Löwy. Meg kell tanítani. Holnapig 

várok. Beláthatja, hogy nagyon méltányos vagyok 
és hogy harmincz, az nagyon kevés . . . 

vendékei, ezeket pedig kormányrendelettel lehe
teti és lehet a magyar gyártmányok használatára 
szorítani. Tényleg igen nagylejlődésen mentek at 
ezek az iparágak azóta, hogy utoljára kerüllek be
mutatásra, a millenáris kiállításon. Föltétlenül 
szükség volt már arra, hogz a magyar kereskedő
világnak, amely kissé lassan látja meg, nehezen 
veszi tudomással ezt a haladást, egy országos és 
méltó keretekben megjelenő kiállítás adja hango
san tudtára: ini mindent lehel immár beszerezni 
magyar iparosoktól, époly jó minőségben, mint a 
külföldi versenytől. Sok cég. mely utolsó érten
dőkben nagy arányokban fejlődött, inkább külföldi, 
kivált a keleti piacokra támaszkodik, mini a 
magyarra. Valóban szükséges voll olyan agilácios 
eszközt működésbe hozni, mely arra hat, hogy ha 
vannak iparágak, amelyekben már megvan a 
magyar termelés, ott legyen meg a magyar fo
gyasztás is. Ezt célozva ez a kiállítás.

De nemcsak a kereskedők figyelmét kell fel
hívni, hanem általában a közönség érdeklődését 
is. Ha valahol, úgy ez iparágakban igazán nem 
hoz áldozatot a vásárló, aki megfogadja ezt a 
jelszót: magyar ember magyar árul vegyen!

A nálunk még nem gyártott külföldi ipar
cikkek bemutatásával a vezetőség az iparosok 
figyelmét felakarja hívni a magyar termelés 
hiányaira.

A kiállítás rendezése semmi kívánnivalót nem 
hagy hátra. Az összeállítás, a kiválogatás, az el
rendezés egyaránt mintaszerű, áttekinthető, tet
szetős és hatásos. Nyolcz csoportja van : papiros
gyártás, papirkonfekció, tanszeripar, iskolaszeripar, 
irodaberendezés, reklám, rokoniparok, gépek. Fő
anyagát a kiállításnak tanszerek s a különféle 
iskolai és tanító eszközök alkotják.

A kiállítás fővédnökei: József főherceg és 
Auguszta főhercegnő. Védnökei: Khuen-Héderváry 
Károly gróf, llieronymi Károly és Zichy János 
gróf miniszterek. Rendezése és szervezése körül 
különös érdemeket szerezlek fáradhatatlan, kitartó 
munkájukkal saj lóházai Schuler József kér. tan., 
Hcrz Vilmos kér. tan., dr. Wangel Jenő kir. tan., 
továbbá műszaki tanácsosa, Resofszky Viktor 
mérnök.

A kiállítás, melyet llieronymi Károly keres
kedelemügyi miniszter nyitott meg junius 25-én 
lendületes szavakkal, szeptember 15 óig tart. 
Belépti dijak: hétköznapokon 60 fillér, vasár- j 
napon és ünnepnapokon 40 fillér, tantestületek, 
szakegyletek és tanítók számára mindig 30 fillér.

(íelléti Mórnak tájékoztató bevezetése a ki- I 
állítás kalauzában hangsúlyozza, hogy ez a kiállí
tás a dekoratív szempontokat mellőzte s a tár 
gyak praktikus beállítására helyezte a súlyt. 
Reméljük is, hogy a kiállításnak meg lesz a prak
tikus haszna és ezért kívánatos, hogy azt az i 
egész ország érdekeltsége megtekintse.

Szezonstrófák.
Fürdőbe megy minden ember,

Minden úri dáma,
Az egyik úgy ruha nélkül,

Másik szép ruhába.
Tengerre megy most már az is, 

Ki tavat se látóit,
Be’ piszkosnak teremthették

Ezt a nagy világot!

Régenlo csak a holdvilág
Fürdőit hébe-korba,

Ma tengeri fürdő járó
Terem, mint a gomba.

Szegény paraszt váltig izzad, 
Mi telhetnék tőle,

Más búzáját araija s megy
Ö is n a p f ü r d ő b e.

V.

HÍREK.

A kisváros természetrajza.
A Széchenyi léllékenységi dráma esetéből a 

,Pesti Hírlap® a következő megszívlelendő és 
nagyon is találó sorokat irja :

A szécsényi tragédia, amelynek egy szép 
jövővel kecsegtető ifjú az áldozata, típusa a 

vidéki történeteknek. Nagy városban olyan szerény 
elvonultságban élhet az ember, amilyenben akar, 
de a vidéki kis városkában mindenki belát a 
tányérjába, sőt olyasmit is észrevesz, ami nincs 
benne. Itt lehelellenség az elvonultság, mert az 
emberek egymásra vannak utalva, önkéntelenül is 
társas lényekké válnak s utánozva mindent, ami 
előkelőnek tetszik, sokkal kisebb területre vannak 
szorítva az elmaradhatatlan megszólási biroda
lomban is.

Nagyvárosban a pletyka csak nagy emberek
kel törődik, külön körzetek alakulnak s egyazon 
házban lakókat teljesen hidegen hagy egymás 
története. De a vidéki kisvárosban egyforma min
denki s itt egymásra vannak utalva az emberek. 
Ezérl mindennapos eset, hogy a legkisebb faluban 
akárhányszor nem érintkezik a jegyzőim a tanító
nővel (mert valami gyanúsat vett nála észre), a 
lanitónö a diplomával járó önérzet folytán mély
ségesen megveti a jegyzőnél, pedig csak a tavaly
előtti blúzára telt indiszkrét megjegyzést, további 
intelligentia pedig nincs.

Hát szép a falu, meg van a poézise, egy
szerűségei a fenséges természetnek itt bontakoz
nak ki a maguk szinpompás ragyogásukban, de az 
örök emberi marakodási vágy, a felülkerekedési 
ösztön, a rágalomra hajló gyengeség ilt dúl a leg
jobban. Épen azért, mert keskenyek a keretek, 
amelyekben mozogni lehet, nincs mód a kiterjesz
kedésre s mert a másik faluban már nem érvé
nyesül az egyik falu társadalmának egyéni haj 
latna, annak semmi fajta megnyilvánulása.

A legények udvarolnak hol asszonyoknak, 
hol lányoknak és semerre a világon nem vádol
nak meg nőt házaságlörésscl olyan könnyen, mint 
minálunk.

Reök Istvánnak, a mosolygó fiatal legénynek, 
meg is kelleti halnia mindezekért, jóllehet semmi 
bizonyíték nincs rá, hogy merénylőjének a felesége 
megfeledkezett volna a hitvesi hűségről, söl az 
eddigi adatok szerint a pletyka szomorú eredmé
nyét lehet csak biztosnak állítani ebben a 
tragédiában.

— Saáry József öröme. Az idei iskola év vége 
az idén is — mint minden évben — nagy örömei 
hozott, Saáry Józsefnek, járásbíróságunk érdemes 
vezetőjének. Leánykája Katinka kilünő eredmény
nyel végezte a polgári leányiskolát, fia Elemér 
pedig mint a kőszegi főgimnázium jelesen érett 
növendéke hagyta el az intézetet. Érdekes meg
említeni, kőszegen az idén volt az első érettségi, és 
Saáry Elemér egyedül lelt praemalurus a növen
dékek között s igy a kőszegi főgimnázium első 
jelesen végzett tanulója Saáry Elemér.

— Laky Kornél iparfelügyelö kedden Mura
szombatban tartózkodott és megvizsgálta az összes 
ipartelepeket.

Uj jogtudor. Geiringer Zsigmond ügyvéd 
jelöltet, ki korábban Muraszombaton, dr. Czifrák 
Jánosnál, később pedig néhai Vratarils Iván dr.-nál 
voll patvarián, július 1-én avatták fel a budapesti 
tudomány egyetemen a jogtudományok doktorává.

— Halálozás. A Körmend-muraszonibati va
sutat és vele együtt azl az érkekellségel mely ha
zánkban számos helyiérdekű vasutat épített, súlyos 
veszteség érte. Meghalt Gerhardt Gusztáv udvari 
tanácsos szivszélhüdés következtében életének 63-ik 
évében. Halála vasúti körökben mély részvé
tel kelteit. Benne a jRrás sokat veszített, mert ő 

volt az Alsólendva—régedéi vasul egyik leghatal
masabb szószólója.

— A vörheny járvány a mull héten nem ter
jedt, s már már azt hittük, hogy megszabadulunk 
e kellemetlen nyavalyától, de e hét elején ismét 
kél újabb megbetegedést jelentettek.

— A vármegyei tűzoltó szövetség gyűlése A 
vasvármegyei tűzoltó szövetség létet Pál napján, 
szerdán tartott.i evi rendes k ■zgyulcsd Vasváron 
llerbsl Géza alispán elnöklete alatt. Járásunkból 
Titán Iván muralialmosi tanító képesített tűzoltó 
liszt és Sohár István lüzrendészeli felügyelő vettek 
részt a gyűlésen, amelyen Rúzsa Ferencz ideiglenes 
lüzrendészeli felügyelőt véglegesítették. Titán Ivánt 
pedig Meixncr Mátyás helyére lüzrendészeli felü
gyelővé választották.
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Szabadságon. Dr. Schick Ferencz Sándor 
kir. járásbiró julius 1 -én megkezdte 6 hétre ter
jedő szabadsagát. A járásbiró távozásával beáll a 
törvényszünet, mert a sommás perek legnagyobb 
része az o resortjába tartozik. Ennek az a követ
kezménye. hogy az ügyvédek is sorra eltávozták. 
Dr. Somén Lajos már útra kell Karlsbadba. teg
nap dr. Rilschcr Samu ment utána, pár nap alatt 
pedig dr. Geiger Arthur kezdi meg vilagkörüli 
utjai. Dr. Valyi Sándor is utazik csakhogy 
szerelemben. Dr. Pintér Miklós, mint figyelmes 
háziúr. a házbérnegyed elöl utazott cl Veszprémbe i 
10 éves találkozóra és remélhetőleg egyhamar ; 
nem tér vissza. Szóval maradt itthon kettő- | 
három az öregből. Horváth. Olajos, Czifrák. 
De ezek közül is csak az öreg Horváth ur marad j 
tényleg itthon. Olajos Vasiakra jár bort fejteni. I 
Czifrák pedig ide-oda jár. Mivel pedig Horváth 
Pali a fiatal is útra készül. Bodnár Bandi rette
netesen el van keseredve s minap éjjel a kávé- j 
házban, mikor az általános bucsueslély volt. | 
szent fogadalmat tett, hogy ezt a magára mura 
doltságot nem bírván el megházasodik.

Tanczmulatsag Domonkosfán. A domon
kosfai újonnan alakítandó önkéntes tüzoltó-egye- 
siilet 1910. évi julius hó 10-én saját pénztára 
javára a .lakosa-féle vendéglőben zártkörű tánc
mulatságot rendez. Kezdete délután 4 órakor. 
Belépti-dij: személyjegy 50 fillér, családjegy 
1 kor. 20 íill. Egyenruhás tűzoltók belépti dijat 
nem fizetnek. Felülfizctések köszönettel fogadtat
nak és hírlapikig nyugtáztatnak.

A Dunántúli Dalosszövetseg. 1910. julius 
9. 10. 11. napján rendezi Keszthelyen dalosünnepét. 
A szövetség 12 eves fennállása óta ez lesz a IX. 

: dosünnepe. Az előbbi évi székesfehérvári, nagy- 
kanizsai, pécsi, győri, szombathelyi stb. verseny 
kel mindig a legnagyobb siker koronázta. A keszt
helyi dalosverscny azonban, az előjelekből ítélve, 
az összes eddigieket felül fogja múlni. Mig a lég 
■u i- székesfekérvári dalosversenyen 7 vidéki 
■i.iiarda vett részt, addig a keszthelyi versenyre, 
19 dalárda jelentette be résztvélelét. A versenyen 
a következő dalárdák vesznek részt teljes számban: 
Budapesti ezukrász dalkor, Budapesti Lujza dalkör. 
Budapesti 111. kerületi dalfüzér. .Egyetértés,, Buda 
pesti férfi dalegylet, Győri enek- és zenekedvelők 
egyesülete, Komáromi róm. kath. egyházi énekkar, 
Körmendi dalosegyesület, Papai róm. kath. kör, 
énekkara. Pécsi polgári dalkör, I. Ruszti féli dal
egylet, Sárvári dalosegycsülel. Székesfehérvári 
déíivasut dalegyesület. Székesfehérvári polgári dal
kör, Szombathelyi dalosegyesület, Szombathelyi 
máv. műhely „Haladas" dalárdája. Tatatóvárosi 
polgári dalkör. Veszprémi dalárda, Zalaegerszegi 
daloskör es a Keszthelyi iparosok dalköre. Kül- 
döttségileg az ország műiden részéből jelentkeztek 
dalkörök. Közöttük olt találjuk a temesvári, hód
mezővásárhelyi, ceglédi pécsi stb. dalárdákat. A 
rendezőség körülbelül 3000 vendégre számit. A 
dalosok a déli és az államvasut vonalain külön 
vonaton érkeznek Keszthelyre 9-én d. u. 6 órakor, 
ahol őket a város elöjarósága es a szövetség né
vében dr. Dez.senyi Árpád a gróf Festetits urada
lom főtitkára, mint a szövetség elnöke fogadja őket. 
I tália Keszthely hölgyei egy-egy jelige kíséretében 
megkoszorúzzák minden egyes dalkör zászlóját. 
Este a Balatonon ismerkedő est lesz. .Másnap reg
gel a körülbelül 4000 ember löszére épített dal
csarnokban lesz az összkarok próbája, melyen 1009 
dalos vesz részt. Utána disz- közgyűlés, dísz
bankett, délután pedig az ünnep tulajdonképpeni 
részé, a kötött dalverseny lesz megtartva. A dal 
költők négy különböző csoportban énekelnek. Az. 
első csoportban a mull hónapban öngyilkossá lelt 
ifjú zeneszerző, Latzhorszky Aladárnak a szövet
ség pályázatán első díjjal kitüntetett müvet. „A 
hazárol" Pelöli Sándor szövegére kerül előadásra. 
A második nehéz müdal csoportban. Revfy Géza 1 
.Ismerek egy szép országot" czimü a harmadik 
müdal csoporttan Agghány Károly .Őszi dal" a 
negyedik nép dal csoportban Arany János „Nép 

dal egyveleg" czimü pályanyertes müvei adatnak 
elő. Hangverseny után a Dalkörök mourtre szere- 
renádot adnak gróf Fostelits Tassiló főudvarmes- j 
temek, az ünnep fővédnökének. Este a Balatonon , 
nagy népünnepély, velencei est lesz, melynek ke- ; 
relében a fővédnök vendégül latja az összes : 
dalosokat. A harmadik, hétfői nap programja szintén 
a legváltozatosabb. Ezen nap délutánján lesz az 
úgynevezett szabadon választolt dalverseny es a 
dijak kiosztása. Dijakra a kormány, a fővédnök. 
Zalavármcgye, Keszthely varos, a keszthelyi taka
rékpénztárak. a keszthelyi hölgyek, a szövetség , 
elnöke és alelnöke. a védnökök s mások adomá
nyából több mint 4000 korona gyűlt össze. Itt 
említjük még meg. hogy a szövetség a keszthelyi 
városhazában irodát létesített, mely készséggel 
szolgál mindennemű felvilágosítással. Ugyanott 
jegyezhetők elő a belépő jegyek is naponkint dé
lután 3—l óra közti.

Tűz Barkóczon. Csütörtökön délután 5 
órakor egy szalmatelős lakóház mellék épületével 
együtt lelt áldozata a pusztító elemnek Barkócon. 
Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy a 
kigyuladt ház mellett jó darabig mezöség terjed 
el, mert különben a meglehetős nagy szélben az 
egész falu leégett volna. fekinlvc a nagy munka
időt, ember alig volt a faluban. Oltásban nagy 
részük volt a korongiaknak, elükön a község 
bíróval, megjelenésükkel majd megelőzték a bar- 
kocziakal. Ezen szerencsétlenseg alkalmat ad arra, 
hogy a csendőr-őrjárat figyelmet felhívjuk, hogy 
őrjárat alkalmával vizsgálja meg, hogy van-e a 
hazaknál készenlétben víz ? Tüzrendeszcli szem 
pontból is eleget tesznek e t Háztulajdonosok s az 
elöljáróság kötelességüknek? Bizony sok a kívánni 
való e térén nemcsak Bark »zon, hanem nálunk is.

A fuvaros legelső fiú internátusa. A főváros 
legszebb es legegészségesebb részén fekvő villában, 
szép nagy árnyas kelttel körülvevő, az ág. ev. 
főgimnázium, a VI kér. a.l. logimn., a VI. kér. 
föreáüskola. polgári és keieskedelmi iskolák köz
vetlen közelében fekszik a főváros legelső és az 
egész országban is hírneves íiu-internátus a Gábor 
féh; íiu-internátus, Budapest, Vili., Munkácsy-utca 
21. szám alatt. Modern berendezés. Külön vivő
torna- ez játszóterem. Bentlakó francia, nemet és 
angol tanerők, Internátusi dij az összes inellékki- 
adásokkal együtt, a tanévre : 1509 korona. Külön 
számla nincs. Szünidei iulernatus Franciaország
ban. Prospektust készséggel küld az igazgatóság.

— Tolnai Világlap kedvezményei, a „Világ
történelem" V. kötetét a kiadóhivatal intézke
dése folytán vsuk azok a t. megrendelők kap
hatják meg, kik a lap boríték utolsó oldalán már 
eddig megjeleni 13 darab szelvényt akar hozzam. 
ak;ii egyenesen a kiadóhivatalnak aludjak. Balkányi 
Ernő Muraszombat.

Betegek, a kik bőrbajokban, roumatikus 
báutalmakban, szívbajban, anyagcsere, gyomor. 

'Vesebujokban szenvednek, továbbá idegbetegek, 
csodás és eredményes gyógyulást tatának a Tamássy 
fele park szanatóriumban, Dunaitaraszti. Pest megye 
Hogy úgy a közeposztályuak, valamint a szegényeb
bek hozzájuthassanak ezen intézet áldásos gyógy
módjához, az arak a lehelő legolcsóbbak. Külön 
szobában egy napra fizet a beteg 10 koronát, ezerl 
kap : lakás es kiszolgáláson kívül reggelit, ebédet, 
uzsonát, vacsorát, orvosi előírás szerint. Az orvosi 
rendelésért, fürdőkért, és egyébb gyógy tényezőkért 
nem fizetnek a betegek külön semmit, ez a napi 
10 koronába benfoglallatik. .Szegeuysorsuak mind
ezt napi 7 koronáért kapjak. A ki betegségéből 
gyorsan és alaposan ki akar gyógyulni, kérjen fel
világosítási : Tamássy park szanatórium igazgató
ságától, Dunaharaszti, Pest megye.

Közgazdaság.
Rozs után rozs Általánosan ösmert szabály, 

hogy ugyanazon növényt többször egymásután nem 
szabad termelni, mert egyrészt mindig ugyanazyn 
tápláló anyagot vonván el a talajtól, kell, hogy 

ann k le: :..é képessége csökkenjen, másrészt az 
illető iiöv ny ellenségei is e'-v.aporodván, szintén 
terméscsökkentő hatást fejt ki. S bár nem tag d- 
hatjuk e szabály helyességéi, mégis azt kell tapasz
talnunk, hogy ez legalább is nem minden növény
nél van igy. (Ismerünk Erdélyben óriási növény
területeket, ahol saját tudomásunk szerint is 25— 
30 ev óla mindig csak tengeri következők tengeri 
után, anélkül, hogy terméscsökkenés állott volna 
be, Németországban pedig nagyon sok olyan 
homoki gazdaság van, amelyekben jó sikerről vet
nek rozs után rozsot, s dacára ennek, a termés 
állagok folytonosan emelkedőben vannak.

Hazánkban a homokterületek tulajdonosai 
azt hiszik, hogy ugar nélkül földjük semmit sem 
teremne s ezért jóformán kivétel nélkül ugart tar
tanak, s dacára ezen nagy költséges eljárásnak, 
talajuk nem terem 4—5 métermázsánál több rozsot, 
ez pedig annyival is hitványabb-, jövedelmet nem 
hajtó termés, mert két évré oszlik meg s igy egy- 
egy évre annyi sem jut, amennyi a munkát, meg 
az adót megfizesse. Ezzel szemben a német homoki 
gazdák kétszer akkora termést érnek el, dacára 
annak, hogy évről-évre rozsot termesztenek ugyan
azon területen.

A rossz termésnek oka minálunk az, hogy 
a rozsot rendesen a legrosszabb taiajba vetjük, 
amely istálló trágyái soha, vagy csak nagyon rit
kán lát, mert a gazda azt hiszi, hogy az ugar 
pótolja a trágyázást, ami pedig különösen homok
talajoknál egyáltalán nem all. Németországban el
lenben a föld kitűnő trágyázásban és kitűnő meg
munkálásban részesül s így nemcsak jó termése
ket ad, de mert a rozsnak kevés az ellensége, az 
évente ismétlődő rozsvelést is megbirja a talaj.

Az évente ismétlődő rozsvetésnél tőfontos- 
ságu dolog a tarlót aratás után azonnal lebuk
tatni, amely czélra most már a tárcsás borona a 
legkitűnőbb eszköz. Majd egy mély szántást adunk 
a talajnak, azután pedig a talajvíz konserváiása 
miatt vetésig egyszer-ketszer ismét megtárcsázzuk 
a talajt, amely célra esii utáni 3—4-ed nap a 
legalkalmasabb időpont.

A talaj termöerejel a német gazdák kizáró
lag műtrágyázással tartják fenn s igazan csak 
nagy ritkán jut a rozstalajra egy kévés istálló
trágya is. Minden második évben, magyar holdra 
átszámítva, kiszórnak a vetöszántás előtt 150 kg. 
szuperfoszfálot és G0 kg. kénsavas ammomakot, 
esetleg ha a talajuk káliszegény, G0—KO kg. 
40 százalékos kálit is. A kénsavas ammóniákul 
azonban csak az esetben alkalmazzák, ha talajuk 
lueszben nem szegény, vagyis ha sósavvali leön- 
lésrc nem pezseg. Ebben az esetben chilisalélro- 
mot alkalmaznak, amelyet azonban nem őszszel, 
hanem tavaszszal alkalmaznak és pedig a szuper 
foszfát kiszórását követő első tavaszon 25 kg.-ol, 
a második tavaszon pedig 35 kg.-ol, vagyis tehát 
minden két évben egyszer trágyáznák, salétromot 
azonban minden tavaszszal alkalmaznak.

Nálunk persze a megszokott ösvénytől bajos 
letérni s bizonyára nagyon kevés olyan gazda 
lesz, aki német gazdák lent vázolt eljárását kö
vetni fogja. Pedig el kell ismernünk, hogy a német 
gazdák jobban tudnak számolni, mint mi, bár 
nem sok számolási tudománynyal is meggyőződ
hetünk, hogy a németek eljárása sokkal, de sok
kalta hasznolhajlobb. mint a mienk. Azért is a 
legmelegebben ajánlhatjuk homoki gazdalársaiuk- 
uak, kísértsék meg a fent vázolt eljárást, egyelőre 
kicsinyben nehány holdon s meg vagyunk győ
ződve, hogy két-három ev múlva lenti eljárási 
nagyban is alkalmazni fogják.

Apró hirdetés.
A muraszombatjárási gazdakör ez utón is 

értesíti a n. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle, kosárfonó munkáit u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványokat, gyümölcs tartókat stb. 
jutányos olcsó áron árusít. Városi darusítása Bal
kányi Ernő üzletében van Muraszombatban.
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Szenzácziós kedvezmény!Eladó
egy 2 1 2 lóerejü gözlokomobil, alig volt hasz

nálva, hozzá lailozo cséplőgéppel felszerelve;
egy 3 lóerejü benzin lokomobi) cséplőgéppel 

teljesen felszerelve;
egy 4 lóerejü gözlokomobil, hozzá lai lozo uj 

cséplőgéppel felszerelve ;
egy 4 lóerejü alig használt benzin lokoino- 

bil cséplőgéppel;
egy 6 lóerejü gözlokomobil, ho-.zá tartozó 

cséplőgéppel felszerelve;
egy 6 lóerejü. alig használt benzin lokomo- 

bil cséplőgéppel; mindegyik teljesen üzemképesen 
kijavítva, kifogástalan kaiban kedvező feltételek 
mellett kaphatók.

Továbbá egy 4 lóerejü Ihislcn Proklor-féle 
kijavilallan magányos gözlokomobil szintén eladó 
kor. 800.
Frischman Elek és Társa 

motorgyár 
Szombathelyen.

Újítás lapunknáll
A Muraszombat és Vidéke" kiadóhivatala és a Ma

gvar Arezkép Festék Műterme közöli a mai napon követ
kező m gegyezés köttetett :

Minden olvasó i.ényl tarthat b nm ly beküldött kis 
fénykép után is. egy életnagyság!! léin képnagyításra esii 
pán a iiiszes papirkeretért (gravírozott passe pallóulII erre 
való feszilésért es a kép relouehálásáérl 4 korona fizetendő

A legmegfelelőbb, legszebb, legkellemesebb 
írisz- név- vagy születésnapi, jubileumi, alkalmi s ünnepi. 
,Ua,„Lk .™y ............ l™yk<'|.n»gyilá». IHm- . !•«»»-
kesé-e minden lakásnak Mini emlék örökös értékű marad

Ezek az arcképek minden beküldött fényképről (sót 
csoportképekről is) elkészíttetnek!!! A leghűbb hasonla
tosságért és tartósságért teljes kezesség vallaltatik . 
A kép nagysága 55-(58 cm.

Vágja ki és küldje be
a „Muraszombat és Vidéke" olvasói részére fenlarlotl 

kedvezményes utalványt 
Magyar Arczkep Festők Műterme

Budapest Erzsébetfalva Kossuth Lajo -utca 22. sz.

Ha az életnagyság!! fénykép olajfestésben kívántatik, kér
jük a haj, szem, ruha és arezszin pontos körülirását.

i

Mint a Muraszombat és Vidéke olva
sója igényt tartok a mellékelt fénykép 
után cgy< íetnagyságu fény-képnagyításra
• matt, brom kivitelben 55 68 cm 4 kor.
* olajfestésben 55|6S cm. 6 kor
Név
Foglalkozás
Helység (utcza)
Utolsó posta

(Pontos czimet kérjük).
’ A járó összeget a 70 fillér csoma
golási költséggel utalványon küldöm !
* A járó összeget kérem utánvételezni!

’ A nem kívántak törlendők !

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők

t
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súlyra 
kell a szappan összehasonlításánál és 
bevásárlásánál ügyelni. A világ 

szappana sem éri el a
egy

szarvas
szappanét

minden jó tulajdonságában, tiszta*  
ságiban, mosóképességében. lágysága-- 

bán és olcsóságában.

í*

íi

c
ífI

Valódi

Őszi trágyázás.
Thomassalak 

a legjobb és legolcsóbb foszvor* 
savas műtrágya ' 

Csak akkor valódi ha

JULIUS 3.

Védjegy: „Horgonyt4 “W

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 
•KJ régiónak bizonyult liáziszor, mely már sok ér 
áj logobb bedörzsSlésnek bizonyult kosrvenynel, 
................ osúznál es meghűléseknél. .................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk ée csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" vódjegygyel 
és a Richter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K— .80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
Dr Richter gyógyszertara az „Arany orosziónhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Kajszinbaraczkot 
válogatóit legszebb példányokat befőzéshez 
és csemegézni, 5 kilónként 3 koronáért, 
spanyol megy gyet 2.50 koronáért 
szállít Szilágyi szölötelepe Kiskörös.

Vasvármegye leirása 
népszerű füzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernökönyv-

Elöfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetési lejárt, 
annak szives megújítását.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. közönségei, hogy Muraszombatban 

Berger József es fia főtéri házában (gróf Szápáry parkjával szemben) a fővárosi igényeket 
is teljesen kielégítő úri, gyermek, papi és egyenruha készítő

SZABÓ ÜZLETET
nyitottam, ezzel kapcsolatban nagy választékú angol és magyar gyártmányú posztó 
.laktárt is berendeztem, mely által a n. é. közönség a ruha választékát teljes egészében 
megszemlélheti és szükség esetében a legrövidebb idő alatt azt el is készíthetem.

Mint okleveles szabász, fővárosunk nevesebb czégeinél voltam alkalmazva főnö
keimnek teljes megelégedésére, ez bátorít fel arra, hogy Muraszombat és vidéke n. é. 
közönségének magamat nagybecsű pártfogásába ajánlom és hiszem, hogy kiszolgált 
elsőrendű anyagom, gondos és tiszta munkáim állal azt meg is fogom nyerni.

Mély tisztelettel
Benczik Lajos,

oki. szabó.

védjegyű

Minden zsák tartalomjelzéssel van ellátv

Óvakodjunk a hamisításoktól!

Kalmár Vilmos 
a Thomasphoshatfabrikcn BERLIN 

jiképvisclőjc : Budapest VI. 
Andrássy-ut 49.

Képviselet és raktar: 

MELIS ÉS PINTÉR 
Szombathely.

-------------------------------------------------------------------------------------------------  — - —,

Első szombathelyi és nagy-szt-mihályi gőz- 
? tégla és hornyoszsindely gyárak ís 
1 HÜBNER és POHL= —

Szállít bérmentve minden vasún állomásra : mindennemű cserép- .1 
zsindelyeket, alagcsöveket és cementárukat. « =

.^SZABADALMAZOTT HORNYOSZSINDELY,! g 
mely olcsóbb és jobb minden egyéb tetőfedő anyagnál. "=

Sok évi szavatosság. E
Szives tájékozásul :

1 □ m. tetőfedéshez kell 1G drb hornyoszsindely a K 72. tehát 1 □ kerül 115 f. 
1 .. - 36 „ közönséges „ á K 38. tehát 1 „ „ 138 f.
Asbesl pala, deszkaburkolás nélkül, 1 B n 3()() f.

Minta és árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Képviselők és raktárak:
Karay Ernő ur. Körmend és vidéke Dénes Ferenc ur.
Kőim Lipól ur. ÜriszlpéterB llaas Kálmán ur.

Sleiner Mór ur. Rum „ , Lessinger Arnoid „
Vásárhelyi János ur. Zalalövö , „ Benedek Gusztáv B

Gyimótfalva és vidéke : 
Muraszombat 
Rohoncz , 
Vasvár

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


