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Az aratás eredménye.
Az ország legnagyobb részében befe

jezést nyertek már az aratási munkálatok s 
két figyelemre méltó tanulsággal szolgálnak.

Az egyik az, hogy az aratás eredmé
nye nem volt oly megdöbbentően rossz, 
mint azt hittük s az országos sajtó s a löld- 
mivelésügyi minisztérium gazdasági tudósítói 
hirdették. Az eredmény jobb volt, mint 
vártuk. Az utolsó napokban támadt esőzé
sek kitűnő hatással voltak a fejlődés utolsó 
stádiumában levő veteményekre. Persze szó 
sem lehet arról, hogy megfelelő, vagy csak 
közepes terméssel állunk szemben. Bizony 
jóval alul maradt az a közepesen, de insé- I 
gesnek azért éppenséggel nem mondható. 
Sehol Magyarországon nem volt olyan rossz 
a termés, hogy emiatt téli Ínségtől kellene 
tartani. Persze szüköcskéu lesz a nép a i 
javakban, de távol attól, hogy nyomorognia, 
éheznie, tönkre mennie kellene. Adassék 
hála az Istennek, hogy a nagy csapás, a 
melytől tartottunk, be nem következett. 
Sem a törvényhatósági, sem az állami funk
ciók dolgában nem fog zavar beállani, mert 
a legszükségesebbre meglesz a pénze a gaz
dának és a munkásának.

A másik szembeötlő körülmény az, 
hogy sehol az országban nem volt aratási 
sztrájk. Ami apró zavargás vagy mozgolódás 
itt-ott előfordult, az jelentéktelen volt és 
hamarosan elsimult. Hasonló jelenségek 
minden aratás alkalmával szokták előadni

magukat, ami nem is csoda olyan időben, 
amikor egyszerre lesz égető szükség millió
nyi munkásnépre. Mikor még hire-hamva 
sem volt nálunk a szociáldemokráciának, 
akkor is előfordultak ilyen esetek. Pedig bi
zonyos oldalról ugyancsak meghúzták a 
vészharangokat s buzgón igyekeztek azon, 
hogy az országot egy nagy aratási sztrájktól 
való rettegéssel töltsék cl. Kígyót, békát 
kiabállak némely nagyságos urak a népre, 
azzal a célzattal, hogy felizgassák egyes vi
dékek munkássága ellen a hatóságokat, hogy 
azok katonaságokkal, csendörsziironynyal 
őrködjenek az aratás felett. Ugylátszik, azok
nak, akik a vaklármát csinálták s rémhíre
ket kolportáltak, érdekükben állott az, hogy 
az arató inunkásnép ellen felizgassák a ha
tóságokat s a rendelkezésükre álló fegy
veres erőt. Érdekükben állott ez azért, ne
hogy a munkásoknak eszébe jusson ma
gasabb bért vagy kedvezményeket kérni. 
Szocialista, sőt anarkista színben tüntették 
fel a dolgozó népet, hogy az megféleinlit- 
tessék s meg legyen akadályozva az alku
dozás és a munka szabadságában. Minden
nél ékesebben bizonyítja ezt a rosszhiszemű 
szándékot, hogy dacára annak, hogy a ha
tóságok nem üllek lel a vaklármának s 
csendörségel, katonaságot nem mozgósítot
tak az arató nép ellen, az mégis csendben, 
becsülettel elvégezte a munkáját s aratási 
sztrájknak hire-nyoma sem volt.

Ez a taktika a dolgozó mtinkásnép 
ellen a leghatározottabban elítélendő. A jó

zan, becsületes, munkás magyar nép nem 
szolgált rá arra, hogy izgágának, szociális- 
tának, anarkistának mondják. Hiszen még 
azok a földmivesek is, akik szocialistáknak 
mondják magukat, még ezek is első sorban 
munkás és magyar emberek, akik vizet nem 
zavarnak és kerülik a hatóságokkal való 
összeütközést. Elvégzik a dolgukat épen 
úgy, mint más munkások. Megtörtént ter
mészetesen nem egyszer, hogy lelketlen iz
gatok beavatkozása miatt zendülésben tört 
némely falu népe s vér is folyt —  ezek 
azonban sporadikus jelenségek, amelyek 
minden uj eszme elterjedése s minden 
mozgalom alkalmával előfordulnak. Ezek 
miatt aztán egy kalap alá fogni az egész 
magyar népet s rásülni az izgágaság és 
kommunizmus bélyegét, nem szabad. Olyan 
dolog ez, amely inegboszulhatja magát. Ne 
fessük a falra az ördögöt.

Az aratás eredményének mérlegelésekor 
ne tévesszen meg bennünket az összeha
sonlítás a múlt év eredményével. Tavaly jó 
közepes termés volt, sőt az ország egy ré
szében határozottan jó termés. Természetes, 
hogy az eredmények összehasonlításakor 
óriási a külömbözet az idei termés hátrá
nyára. De vegyük elő két-három s négy év 
elölti termések eredményét, melyek jóval 
csekélyebbek a tavalyinál s látni fogjuk, hogy 
a külömbözet nem olyan elviselhetetlenül 
borzasztó. Jó beosztással, körültekintő taka
rékossággal, majd csak eléldegélünk vala
hogy jövő aratásig. Aztán hátra van még

TÁNCA.
Az első csók . . .

Az első csókot Isten ajka 
Lehelte tán a földre le 
S egy csillag erre napsugárral.
Dallal virággal lett tele . . .
Az élet csókja volt első.
Az első csók im“ éltet ád 
S a mélyen alvó végtelenben 
Így támadott egy uj világ! . . .
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A boldog Kden-kcrl ö'én 
S e csókra messze, messze szállt el.
A dal, virág s az égi fény . . .
Az első csókra élet áradt.
A második im* éltet olt 
A földi ember első csókja 
Az elmúlásnak csókja volt . . .

LANTOS.

Válás.
—  Igen, elválunk.
Nagy csendesség támadt ezek után. Az asz- 

szony megkönyebbült a végzetes két szó kimondása 
után. Kitekintett az ablak előtt nyiladozó orgona- 
bokrokra, melyekből édes kábító illatok áradtak

: szerte az esti szürkületbe. Az illatos, meleg leve
gőben megkezdjék röpködésüket az éji bogárkák 
a cserebogarak zümmögése altató danaként hang
zott. A férfi maga elé bámult mogorván, szótlanul. 
A pádlót nézte, melyről a nagy meleg miatt fel- 

: szedték a szőnyeget. Az üres, hideg, dísztelen 
padló olyan volt, mint az ö élete. íme, azt mondta az 
az asszony, akit imádóit, midőn az oltár elé lé- 

! péti vele, hogy nem szereti s válni akar tőle. Ez 
lelt a vége az izzó, edes regénynek, amelyről azt 
hitte szent meggyőződéssel, hogy még a sírban 
sem lesz vége. mert hiszen akik szeretik egymást, 
a férfi és a nő a halál után is egyek maradnak. 
De nem igy lett. A regénynek vége szakadt, mi
előtt igazában elkezdődött volna, a szerelem har
cából a férfi sebzett, összezúzott szívvel került ki és 
ez a seb behegedni nem fog többé soha. A céltalan 
eltévesztett élet a maga teljes sivárságában tűnt 
fel előtte és elborzadt a kietlen képtől, ügy érezte 
ezen az édes, meleg, illatos nyári estén, mintha 
künn járna a homezökön, végtelenül elhagyatva, 
a nyom nélkül való megsemmisülés szörnyű tu
datával . . .

Aztán megszólalt. Csendesen, higgadtan. Szo
morúan beszélt.

Ön azt akarja. Jó. Én nem állom útját 
a kívánságának. El fogunk válni, és nem fogjuk 
többe egymást ismerni. Ezt mondja ön nekem 
két évvel az esküvő után. Hiszen megesik inasok
kal is, hogy válnak. Megutálják, meggyülölik, meg
unjak egymást, iiiegszeiiséglelenitik a családi tűz
helyet, hüllőket követnek el - azután mennek 
széjjel kiki a maga utján. De ezek a katasztrófák

nem következnek be olyan gyorsan, mint a mienk. 
Elmúlik öt lmt esztendő, még több is, mig a gyű
lölet vagy utálat annyira megnövelik az energiát, 
hogy el tudnak válni. S nálunk még alig mu!t el 
kél év —  már itt a vég. Pedig mi nem is voltunk 
olyan bűnösek. A családi tűzhelyt nem szentség- 
teleuiteltük meg. Nem hoztunk szégyent az egy
más becsületes nevére. Mégis válunk .. .  válunk.. .

—  Igen, felelte az asszony nyugodtan. Mi 
nem gyűlöljük, nem utáljuk, még csak n ;m is uu- 
juk egymást. Most még nem, nem. Ez csak akkor 
következnék be, ha tovább együtt maradnánk. De 
nincs szükség a gonosz szenvedélyek felidézésére. 
Menjünk széjjel úgy. hogy még becsülni tudjuk 
egymást.

—  Nem szeret, soha nem is szeretett, mondta 
magának a férfi.

—  L'gy van, barátom. Nem szeretem önt és 
nem tudtam megszeretni. Hiszen ön sem volt sze
relmes belém, amikor elvett. Szüléink kívánságára 
anyagi érdekből léptünk egymással az oltár elé. 
Az én szivemben egy másik téríinak a képe élt —  
de legyőztem magamat. Nem akartam beteg anyám 
utolso éveit megkeseríteni. Azt hittem, majd csak 
felejtek s meg tudom szeretni önt. Jo voltam ön
höz, nyájas, hü, odaadó —  csak soha meg no 
csókolt volna. Ettől irtóztam. Csalódtam, amikor 
azt hittem, hogy tudok majd felejteni. Nem tud
tam se felejteni, se magához szokni. Ön nem 
vette észre, de szegény anyám látta, hogy 
boldogtalan vagyok. Vigasztalt, erősített és 
mikor látta, hogy mindez nem használ ke
serű szemrehányásokat tett magának. Persze már
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a tengeri, a gyüm ölcs, egyeb vetemények, 
hátra van a szőlő, am elyek megfelelőbb 
haszonna l kecsegtetnek, ha csak a szárazság 
nem  teszi tönkre. N in cs  tehát ok arra, hogy 
elcsüggedjünk.

Seho l Eu rópában  nem jó  az aratás 
eredménye, am i m indenesetre jó tékonyan 
befo lyáso lja  a búzaárak alakulását. Ennek 
azonban útját á llja  részben az, hogy Am e
rikában v iszont jó  a termés s ezért nem 
szállt fel a búza ára o lyan mértékben, m int 
vártuk. Bár fe lszállott valam it s ez is kár
pótol részben az aratás gyenge eredményéért.

Helyi, vármegyei és vegyes hirek.
—  Esküvő. Vogler Káro ly , Vogler 

György vashidegkuti nagyvendéglös és föld- 
b irtokos fia f. hó 12-én vezette o ltárhoz 
G rácban Schm iederer P au la  kisasszonyt Rad- 
kersburgból. Teljes boldogság kisérje a fiatal 
párt házaséletük utain !

—  Egy köhidai nemes család. 
Herbay m ürzzuschlag i kerületi kapitány, a 
ki a m inap egy szélhám os nőnek sajnálatra 
méltó áldozata lett a 18-ik század első 
felében Köh idán élt. Herbay magyar nemes 
család ivadéka volt.

—  Hangverseny. A fo lyó hó 16-án 
M uraszom batban tartott hangverseny elég 
jó l sikerült. Nem  nagy szám ú, de e lőkelő 
közönség hallgatta a művészeket, akik szép 
játékukkal sok tapsot arattak. Hangverseny 
után a fiatalság táncra perdült és a társa
ság vig hangulatban a reggeli ó rák ig  együtt 
maradt.

—  Eljegyzés. Hodossy Lajos kerczai 
ev. ref. le lkész a napokban tartotta eljegy
zését Hodoson Magyar Rózs ika  urhölgygyel, 
M agyar Jó zse f ottani ág. hilv. ev. lelkész 
szeretetreméltó kedves leányával. Á llandó  
boldogság kisérje a kötendő frigyet!

—  Szerencsétlenség cséplésnél. 
K isz ilá k  An ta l 18 éves fe lsö lendvai lakos a 
Bezsán György fe lsö lendvai lakos tu lajdonát 
képező és kézi erőre berendezett cséplőgép 
dobjába kerü li, am ely bal alkarját leszakí
totta. A  szerencsétlen legényt beszállították 
a helybeli kórházba, aho l összeroncsolt kar
já t amputálták.

—  Á l latdÍjazás. A m uraszom batjárási 
gazdakör f. hó 19-én választm ányi ülést 
tartott, am ely a lka lom m al elhatározta, hogy 
a fo lyó  évben Vashidegkuton állatdija- 
zást tart.

— A muraszombati közkórház
nak több helyiséggel va ló  kibővítése röv id 
idő  alatt befejezést nyer. Am in t a szüksé
ges helyiségek e lkészü lnek, G rácbó l megér
kezik négy apáca, s jövőben ezek fogják j 
a betegeket ápoln i. Az apácák fönöknöje  j 
m ár itt járt, megtekintette a kórházat és az j 
igazgatósággal m egállapodott az apácáknak ; 
ápolónőkké leendő a lka lm azása iránt.

— Szomszédok harca. Szever Iván ' 
korongi lakos a m inap összeperelt szom- ! 
szédasszonyával, régi haragosával s a szóvita 
hevében jó l megütlegelte özv. Szever Ist
ván nét. E z  segítségért kiabált, m ire oda 
m ent fia Szever István és összekapaszko
dott anyjának bántalm azójával. A du lako- j 
dúsban Szever Iván le lt a győztes, aki úgy ! 
he lybenhagyta Szever Istvánt, hogy két hé- j 
tig nyom ta az ágyat és egyik kezének hü- í 
vely ujja egész életére eltorzittatott. Szever 
István feljelentést le lt a kir. Já rá s  bíróságnál, i

—  Aranka irtás. M iu tán  az aranka i 
nagyon elszaporodott, úgy hogy a lóherter- 
mést idővel teljesen tönkre teszi, a hatóság 
szigorúan utasította a gazdákat a veszedelem 
e llen i gyors védekezésre. A kitűzött határ
idő m ár letelt, azonban a gazdák a rende
letnek még most sem  feleltek meg. Ez  utón 
is figyelmeztetjük őket, hogy am enny iben 
az aranka irtást elm ulasztják, igen szigorú 
büntetésnek teszik ki magukat.

—  Gyümölcskiállitas Szombat
helyen. A vasvárm egyei gazdasági egyesü
let a fo lyó év őszén Szom bathelyen egy k i
záró lag megyei je llegű gyüm ölcs kiállítást 
rendez. A kiállítás kizáró lagos főcé lja  az, 
hogy az időközben elterjedt uj gyüm ölcs
fajták megismertessenek és hogy különösen 
a gyüm ölcs eladása, értékesítése elösegittes- 
sék. Az igazgatóság fe lh ívássa l fordu lt a me
gyebeli gyüm ölcsterm előkhöz, hogy a k iá llí
táson rész tvenn i szíveskedjenek. Azok, akik 
je lentkeznek az egyesület igazgató titkáránál 
fo lyó évi aug. hó 15-ig, közöljék, hogy m i
lyen fajta gyüm ölcsből és hányfé lét tudná
nak kiá llítan i V

—  A vasvármegyei iparosok szö
vetsége. A szom bathely i iparlestü let kein 
lében m egindu lt azon m ozgalom , hogy ;i 
megyei iparosok részére egy szövetséget 
alakítsanak. A m ozgalom nak foganatja is 
lesz, m ert „A  vasvárm egyei iparosok szö
vetsége" c ím m el a kongresszuson megala
kítják. A z  alapszabályokat dr. Czifrák János  
ügyvéd, ipartestületi ügyész dolgozta ki. A 
tervezetet az iparoskörben egyhangúlag e l
fogadták.

— Krüger meghalt. Krüger, Trans- 
valnak vo lt elnöke, k irő l a lapok a dé la fri
ka i háborúk idején anny it Írtak, a m últ 
héten meghalt Genfben.

—  Házasságkötés telefon utján. 
N ew -Yo rk  állam ban m últ hétfőn 300 angol 
m érfö ldny i távolságból te le fonon át fűzött 
össze örök frigyre egy fiata l párt egy h iper
m odern le lkész. A  le lkész és a z  esketés 
egyik tanú ja  W artensburgban á llt a telefon 
előtt, a jegyespár pedig a m ásik tanúval 
Buda iéban . Persze  m indegyiknek a fülén 
rajta vo lt a „ha llg a tó4*. Az egész cerem ón ia  
nyo lc percig tartott. A  szokásos kérdésekre 
telefonon át adták meg a feleletet. Am iko r 
letették a „ha llga tó t", a fiatal pár annak 
rendje és m ódja szerin t férj és feleség volt. 
Az esketésnek ezt a kü lönös m ódját a fiatal 
pár á llító lag kényelem szeretetből, valójában 
azonban azza l a ravasz szám ítással válasz
totta, hogy igy az ö frigykötésükrö l az egész 
sajtó tudom ást vesz.

Nők a közigazgatás szolgála
tában. A be lügym in iszter a vármegye tör
vényhatóságához érkezett rendeletével k i
mondta, hogy a várm egyei segéd és kezelő
szem élyzet sorában a megfelelő m inősítéssel 
b író  nők is alkalm azhatók.

—  Az előfogati váltság megálla- 
pitasa. Vasvárm egye t törvény hatósági b i
zottsága ez évi április  hav i közgyűlésében 
az előfogati váltságot az 1904. évre m inden 
igavonó állat után 20 fillé rben  állapította 
meg. A be lügym in iszter a törvényhatósági 
bizottság e határozatát jóváhagyta.

K i s ip a r o s o k  v a s á r n a p i  m u n k a 
s z ü n e te .  A be lügym in iszter legutóbb úgy 
határozott, hogy vasárnap i m unkaszüneti 
időben k izáró lag azok a k is ipa rosok do lgoz
hatnak, akik iparukat á llandóan segédek.

későn. És aztán meghalt az én szegény anyám. 
Ön elvesztette a pártfogóját. Egyedül maradtam 
zaklatott, fájó szivemmel. És ön vak volt Nem 
látta, micsoda forradalom megy végbe bennem. 
Naphosszat fntkozott a dolga után és este haza
jött —  szerelni. A legutóbbi fél év alatt ezeken 
az éjszakákon végtelenül gyűlöltem önt . . .

—  Elég ne további kiáltott inasán kívül a 
férli. Felugrott s egy pillanatig oly mozdulatot telt, 
mintha rá akarná magát vetni az asszonyra, hogy 
megfojtja.

Az nyugodtan, hidegen nézett fel reá.
—  Ölj meg. Én nem bánom.
Aztán végtelen fájdalom szorította össze a 

meggyötrő t ferli szivét. Könyek tolullak a sze 
inébe és elfordult.

Az asszony kiment a másik szobába, csoma
golt. Nagy üli ládába rakta a ruháit, ékszereit. 
Nyugodtan, minden megiiidultság é-i izgalom nélkül 
tette ezt. Sietett. A vonat, amely elviszi innen, 
tizenegy órakor már indul. Hirtelen megjeleli mö
götte a férje.

—  Itt a hozománya, mondta csendesen s 
átnyújtott neki egy takarékpénztári könyvet.

—  Köszönöm, mondta az asszony egyszerűen.
—  A bútorokat, amiket a hozományból vet

tem, utána küldöm, vagy eladom.
—  Amint jónak látja.
Aztán jó óra hosszat nem szóltak semmit. 

Az asszony sietve csomagolt, a férfi hosszú lép

tekkel járt fel s alá a szobában. Néhányszor fel
villant agyában a gondolat:

—  Hátha megölném? Öt is, meg magamat is.
De aztán elűzte magától a szörnyűséget.

Nincs jogom hozzá, okoskodott. Hozzám 
erőltették, soha nem mondta, hogy szeret, soha 
nem volt lelkében az enyém. Had menjen . . .  De 
mi lesz velem ?

Tudok-e majd élni nélküle?
Hosszas töprengéséből az asszony rázta fel.

Megyek, mondta.
Két munkás állott mögötte, vállukon tartva 

a nagy podgyászos Iádat.
Menjenek előre, szólt nekik az asszony.

A teherrel rakott munkások lépte erőteljesen 
döngölt a padlón. Mikor már kint csoszogtuk a 
folyosón, az asszony is indulni készült.

—  Hova megy? kérdezte a férfi.
A no vállat vont. Nem felelt. Az arca 

piros lett.

—  Hova megy, kérdezte amaz ismét? Jogom 
van ezt tudni, hiszen még az én nevemet viseli. 
Aztán tudnom kell a címét az elintézendő ügyek 
miatt is.

—  M ijd  megírom mondta fojtott hangon az 
asszony.

A férfi kezdte érteni a dolgot. Vad harag 
öntötte el a szivét.

Tehát nem mered megmondani. De én 
kitalálom. A régi szerolödhöz mégy? Céda!

Az asszony megrendültei) állt előtte.
Nem engedem, hogy odamenj, dühöngött 

a férj. Megtiltom. Meg az én nevemet hordod, 
nem lész más ágyasa. Inkább meghalsz.

Kovoivcrl vett elő az asztulfiókböl s megra
gadva az ajtókilincsel az asszony felé tartotta a 
gyilkos fegyvert.

Abból pedig kitört a szenvedély.
Igen, hozzámegyek! Ölj meg, ehez több jo

god, mint ahoz, hogy megtiltod nekem azt, hogy 
hozzá menjek. Ö hivoll és én megyek. Boldog 
akarok lenni legalább egyszer az életemben. Az 
övé akarok lenni, legalább egy éjszakára, hogy 
tudjam én is, mi a boldogság, mi az élet gyö
nyörűségé. Lehet, hogy az eltaszit magától, ráírnia 
—  mit bánom én ezt? . . . Ezért a sivár, botrány 
életért, amelyben addig részem volt, kárpótlás lesz 
nem egy csókja annak a férfinak akit szeretek .. .

Az elhagyott férfi kezéből kiesett a revolver. 
Csüggedten hanyatlottak a karjai, a szemei elho
mályosultak. A könyek fátyolan keresztül látta, 
amint az asszony erőszakosan kirántotta az ajtót 
és sietve, szinte repülve ment el a meleg, csillagos, 
vágyIukasztó éjszakáha.

SZOMBATOS ELEMÉR.
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inasok a lkalm azása né lkü l gyakorolják. Az 
üzleti segédszemélyzettel b író  öná lló  k is ipa
rosok azonban saját szem élyükben sem vé

gezhetnek ipari munkát.
L e g y e k  ellen. K itűnő  szer. ha a 

meszelő habarcsba egy kiló  timsót fe lo ldva 
belekeverünk s igv meszeltetünk: a légy cso
dálatosan lefogy. A  tény magyarázata ez:
A légy azért tud még a legsnuabb üvegen 
is függélyest le-föl mászkálni, mert lába in  
cs ir ize i nedvet izzad ki s azza l kapaszkodik. 
M ár most a timsó rendk ívü l száritó, v íznye lő  
hatású és ha a légy rajta jár, nem  győz 
annyi cs irizt izzadni, m int am enny it a timsó 
kiszív a lába iból s testéből. E  terhes m un
kában aztán ham ar e ldög lik , nem szaporít 
s kivész. K iszám ították, hogy egy felnőtt 
á llat a legyes évadban naponk in t elcsapkod 
magából egy font zab táperejének megfelelő j 
erőt. Tehá t okosan cselekszik m inden gazda ; 
ha m egszív leli ezt az o lcsó tanácsot és rá
szán 14 -10 krajcárt egy kiló  fehér timsóra, 
hogy a szoba, konyha és istálló falát azzal 

meszeljék.
A divat. Va laho l messze, talán 

odatold Becsben, egyszer m egfájdult egy 
hercegnőnek a balkeze, de ez a kis baj 
nem akadályozta meg azt, hogy sétára ne 
mehessen. Fá jós kezével azonban nem ka
rolhatott a férjébe, hanem  a férje karo lta  
át az ő kezét. Meglátta ezt egy vigéc, s uj 
divatot vélvén az igy va ló  sétálásban, legott 
sétára vitte a kedves nejét s annak karjára 
támaszkodva lejtett végig a korzón. Ezt m eg
látták többen s ilykép sza lad t v ilággá az a 
felszeg divat, mely m ár erre m ifelénk is 
hódit s mely a legkorpulensebb férjnek is 
megengedi, hogy nejére tám aszkodva é l
vezze a sétálás gyönyöreit.

U j baromfitenyésztési ág. A 
közönséges mezei vagy parlag i ga lam bok
nak. melyek m inden ügyelem  né lkü l ott ke l
lenek a tornyokban, a magtárak eresze alatt 
stb.. a gazda eddig alig vette valam elyes 
hasznát. Az „Országos Barom íitenyésztési 
Egyesület” ezen segítendő, a parlagi ga lam 
bok fogyasztását úgy rendezte, hogy m inden 
időben bármekkora m ennyiséget átvehet. 
Fizet m inden egyes parlagi ga lam b darab 
jáé it az eladó helyen 40 fillé rt és e lvá lla lja  
a vasúti szállítás költségeit. Tek in tve, hogy  
a parlagi galamb évenkint tízszer is költ és 
20 darab tiatall nevel, s tekintve végül, 
hogy a kis galambok felnevelése sem m ibe 
sem kerül, ki lög tűnni, hogy 100 parlag i 
galamb eltartása majdnem 800 k o ron á i ered
ményez, m i ezen, eddig ki nem  használt 
baromfitenyésztési ágból kétségtelenül figye
lemre méltó jövedelem . Ak inek m ár is vo l
nának eladó parlagi galam bjai, az sz íves
kedjék azt bejelenteni az .O rszágos Barom fi
tenyésztési Egyesü let14-nek Budapesten, VII., 
Kottenbiller-utca 30.

|

— A vasárnapi munkaszünet. A
vasárnapi munkaszünet ügyében, kü lönösen  
a vidéki kereskedők köreiben, egyre é lénkebb 
mozgalom észlelhető és va lóban  nagy ideje 
volna már annak, hogy a sok o lda lró l meg
támadott Láng-féle rendelet sére lm einek 
megvitatása és az ügy közm egelégedéssel 
rendezése tárgyában m egtartandó ánkétet a 
kereskedelm i m iniszter, Ígéretéhez képest, 
egybehívja. Közö ltük  annak idején , hogy a 
múlt évi ju liu s  12-én Budapesten a keres
kedők országos értekezletet tartottak a Láng- 
féle rendelet sére lm es in tézkedése inek meg
beszélése és ezek orvoslása cé ljábó l a ke
reskedelm i m in iszterhez kére lem  intézése

végett. Az értekezlet végrehajtó-bizottságot 
szervezett, mely a felterjesztést el is készí
tette és azt küldöttségileg szándékozott Láng 
Lajos kereskedelmi miniszternek átnyújtani, j 
Az előzetes puhatolózásoknak azonban a ! 
miniszter részéről tett [azon kijelentés lett j 
az eredménye, hogy rendeletének egyetlen i 
pontját sem hajlandó módosítani és a vasár- | 
napi munkaszünetnek inkább kitágítására, \ 
hogy sem szűkítésére törekszik. E nyilatko- i 
zat után a bizottság céltalannak tartotta a 
kérvény benyújtását és a jobb idők bevá
rását határozta e I. Most e tekintetben a 
„jobb idők” bekövetkeztek; legalább méltán 
remélhető, hogy bekövetkeznek, minélfogva 
most már a végrehajtó-bizottság újból fel
vette tevékenységének fonalát és újabb or
szágos értekezletet tartott, annak egy me
morandumot állapított meg s azt száz tag
ból álló küldöttség nyújtotta át a kereske
delmi miniszternek.

-  A  z a la e g e r s z e g i  k e r e s k e d ő k  
elhatározták, hogy üzleteiket ezután esti 8 
órakor bezárják. A határozat betartására ma
gukat bizonyos pénzbírság lekötésével kö
telezték, úgy hogy valószínű, hogy liatáro- j 
zatuk a legpontosabban be is lesz tartva, j 
Bizony humánus intézkedés ez, a melyért 1 
csak dicséret illetheti a derék kereskedőket, I 
a kik talán anyagi áldozatot is képesek hozni 
alkalmazottaik jólétéért. A határozat vasár- j 
nap lépett éleibe.

Értesítés. A tiszai ág. hilv. cvang. egy- i 
liúzkcrülct eperjesi Collcgiumánuk jogakadémiájáu | 
az 1004 -1005. tanévre a behatások f. évi. szep
tember 1-töl 12-éig eszközlcndök; az előadások i 
pedig szeptember 16-áii veszik kezdetüket. Utóla- I 
gos felvételnek szepl. 13— 15. napjain dékáni-, 
azután pedig tanári kari engedélylyel lehet helye. 
Azok az egyéves önkéntesek, a kik tényleges ka
tonai szolgálatukat f. évi szeptember hó végén 
fejezik be, október 1 8. napjain iratkozhatnak be.
A vizsgálatok határideje szeptember L-étöl 15-éig 
terjed.

— Csendöri brutalitás. Feutartással közöljük 
a következő, Keszthelyről kapott hirt: F. hó 17-én j 
egy Koznia nevű idegbeteg /enlui tanító Adám- 
kosztümhen fürdőit a molo melleit. Kiss Sándor v. 
rendőr és Németh csendör-örsvezelö ezért kérdőié 
vonták, majd felhívtak, hogy rögtön öltözzön fel s 
kövesbe őket a városhazára. Kozma egy mellék- 
ulon akart a városba menni, ami miatt szóváltás 
támadt Kozma lunito és Németh csendőr között, 
inig nem ez utóbbi kardot rántott és az arcába 
vágott n szerencsétlen Uniténak, majd pedig elvéve 
a rendőr botját, azzal kezdte ütlegelni, inig végre 
ez vértől borítva, összeesett. A fürdő-közönség 
közölt, mint tudósítónk Írja, óriási a lelhúborodás, 
ami —  ha a fentiek a valóságnak megfelelnek —  
nagyon is érthető. Kozma sebeit dr. Mojzer orvos 
kötözte be.

Tanonc helyett gyakornok Bizonyos az, 
hogy az úgynevezett „boltos inasok” korszaka le
járt; ennek az intézménynek a fentartásával nem 
is igen lehet a jobb' osztályokhoz tartozó tanultabb, 
műveltebb iiukat a kereskedői pályára édesgetni. 
Belátta ezt az Aradi kei eskedök köre is, mely most, 
mint a „Magyar Kereskedők Lapja” közli, egy aradi 
divatáru-kereskedő indítványa folytán, abban fára
dozik, hogy az előkelőbb üzletekben a lönökük 
tanoncok helyett gyakornokot alkalmazzanak. Az 
ily üzleti gyakornokul felvétetnek négy polgári 
vagy középiskolai osztályt végzett, jó  megjelenésű 
és modorú ifjak, két évi időtartamra, a melyek 
első hat hónapjában díjtalanul működnek, azután 
azonban szerényebb (körülbelül évi háromszáz 
korona) fizetést kapnának; ez a fizelés azonban, 
amennyiben az illető ügyességének jeleit adja, 
még a két évi időtartam alatt emelkednék. Az üzleti 
gyakornok az u. n. lanoncmunkára, csomaghor
dásra, az üzlet söprésére és tiszlantartasára nem 
szorittatnék, föl lenne mentve a tanonciskola lá
togatása alól és a kél esztendő végeztével, mint 
megfelelően képzett alkalmazott, folytathatná pá
lyáját. A kör helyeszközlö osztálya most propa
gandát igyekszik csinálni ennek a tervnek úgy a 
szülők, valamint a kereskedők köreiben és mi 
őszintén óhajtjuk, hogy fáradozásai Isikor koronázza.

Közgazdaság.

Tapasztalati adatok a rozs termelé

sére vonatkozólag.

Nálunk Magyarországon a rozs termelése 
nagyon is másodrangu szerepet, játszik. Nálunk 
mindenki ssak búzát akar termelni s kétséget sem 
szenved, hogy a búza rendesen valamivel nagyobb 
termést ad s ára valamivel magasabb. Mégis min
den gazdaságban kell rozsot is termelni, ha egyéb
ként sem, a cselédség szükségletére. A rozs azon
ban olyan mostoha elbánásben részesül, hogy ter
mese többnyire minden kritikán alul álló. Nem 
igy van ez külföldön, különösen Észak-Németor- 
szágban, a hol a rozs ugyanazt a szerepet játsza, 
mint nálunk a búza s a hol valósággal mesterek 
a gazdák a rozs termelésében. Olyan termés-átla
gokat kapnak, a minőről nekünk fogalmunk sincs.

Természetesen a talajt nemcsak amúgy tel
tül hanem igen alaposan megművelik s általában 
véve nitrogén trágyával trágyázzák. Jóformán nincs 
gazda, a ki rozsvetésére salétromot vagy ammó
niák nitrogént ne használna, s általános a nézet, 
hogy a tuiajdonképeni rozs talajon csak akkor vár
ható kielégítő rozs termés, ha nilrogéntrágya is 
alkalmaztatik, csupán az iránt eltérők a nézetek, 
hogy ősszel vagy tavasszal jobb-e ezen trágyát 
elhinteni. Épen ezért újabban beható kísérletek 
végeztettek ez irányban, a melyek közül a lég 
mérvadóbbat a Gerlach állal Posenben végzett ki
sérlelek eredményeit szükségesnek tartjuk e helyen 
is ismertetni.

K kísérletre szolgáló terület 20 morgen volt 
1 morgen =  2550 m2) s alaplrágyául morge- 

uenhent használtatott <1.5 mm. kainil. 1.5 mm. 
thomassalak és 1— 2 m m szuperfoszfát, a me
lyeken kívül az egyik táblán salétrom, a másikon 
ammóniák nitrogén szóratolt ki különböző ineny- 
nyi«égekbon felváltva ősszel és tavasszal. *

A nitrogén trágya nélküli területen termett 
15.77 mázsa 1/t mm: rozs és 30.40 mázsa szalma. 
Valamennyi tavasszal sálétromozotl vagy ammóniák 

i nitrogénnel ellátott tábla legalább 2 mázsával adott 
I  nagyobb termést, holott 4 — 16 font szóratolt ki 
| morgenenként, ellenben az ősszel kiszórt salétrom 

csak egy mázsával adott nagyobb termést. Leg
nagyobb termést adott a 3-ik számú tábla, a melyre 
16 Iont salétrom nitrogén szóratolt ki tavasszal és 
pedig egy morgenen 10.66 mázsa szemel és 35.52 
mázsa szalmát.

Ezen kísérletből kitűnik, hogy bár a nitro
génnel nem trágyázott parcellán is nagy termest 
adott, mégis a nitrogénnel való trágyázásra miuden 
esetben fokozodoit a termes. Legnagyobb ygit a 
termés azon parcellákon, melyek tavasszal chili- 

i salétrommal leltek trágyázva. Az ö»zi trágyázás 
ammóniákkal koránt sem hatolt olyan kedvezően. 
A kísérletek egyáltalában azt bizonyítják, hogy a 
könnyű talajokon —  feltéve hogy azok nem nagyon 
soványak —  a rozsot legcélszerűbben tavasszal 
shilisalélrommal trágyázni, a soványabb talajokon 
azonban ősszel is kell nitrogént adni, de csak 
keveset.

Szíveljük meg a tapasztalatokat s tegyünk 
egyelőre bár kicsinyben kísérletet a rozsnak sa
létrommal való felül trágyázásával s az eredmény 
bizonyára meg fog gyözui arról, hogy nagyban is 
igy keli eljárnunk.

Makulatúra papír
kapható méterijiázsánként

20 koronáért
B a l k á n y i  E r n ő

papirkereskedésében

A L S Ó L E N  D V Á N .
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jutányos árban

felvétetnek

e lap kiadóhivatalában.

2679/1904. szám

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Szentgotthárdi

.MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

takarékpénztár részvénytársaság végrehajtatónak 
Slary Ferenc és neje Kátéi Adél bodóhegyi lako
sok végrehajtást szenvedettek ellőni 1100 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1902. május 15-töl járó 7" o 
rendes, 8°/o késedelmi kamatai. 67 kor 22 fill. 
peri, 34 kor. 20 fill. végrehajtási és 28 kor. 30 
fill. árverés kérvényezési költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen királyi járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság területén levő a bodóhegyi 
138. sz. Llkkvbcn f  1. sor., 605/a. hrsz. a. felveti 
ingatlanra 987 kor.-ban megállapított kikiáltási 
árban az árverés elrendeltetik s arra határnapul

1904. évi augusztus hó 25. napjának

délelőtti 10 órája Bodóhegy község házához kitü- 
zetetl azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingat
lan esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10°/o-a 98 kor. 70 fill.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapí
rokban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatui.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5°/o kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsájtásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Bodóhegy község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1904. évi május 30-án.

D r .  S c h ie c k , kir. aljbiró.

Korcsma bérlet.
Vasm egye m uraszom bati járásában levő 

péterhegyi ág. hitv. ev. gyülekezet a 

megyei ut mellett fekvő s korcsma-helyi

ségnek berendezett

bérházát
4 szobával, pinczével, mészárszékkel, 

istállókkal, kocsiszínnel, m elyek m ind 

téglából épitvék, a

f. év augusztus hó 20-án
d. u. 2 ó rakor tartandó árverésen bérbe 

adja a legtöbbet ígérőnek az 1905. év ja

nuár hó l-től kezdve 3 egymásután kö

vetkező évre. A bérházhoz, am ely eddig is 

korcsm a volt, tartozik 2 ho ld fö ld, am i 

részijén szántófö ld , részben kaszáló.

i—3 Az egyháztanács.

Sí " H 0 X
^  | M inden , a nyom dászat terén e lő fo rdu ló  m unkák gyorsan és ju tányosán  szállíttatnak. |  Névjegyek.

mindennemű könyv

e l  nyomdai munkákat 

ízléses kivitelben. KÖNYVNYOMDA MEGNYITÁS.
1
£

Van  szerencsém Muraszom bat és vidéke nagyérdem ű közönsége b. tudom ására hozn i, 

hogy az A lsó lendván m ár 8 év óta fennálló  könyvnyom dám  kibővítése végell Muraszombatban 

egy a m ai kor igényeinek teljesen megfelelő

p  í  m  ¥  w  m ¥  @  n o  a t

nyitottam  és azt a m ai ko r igényeinek t e l je s e n  m e g fe le lő  g é p e k k e l  é s  
s z é p  d ís z e s  b e tű k k e l felszereltem.

Hogy a kivánalm aknak m ennél szélesebb körben tehessek eleget, könyvnyom dám at

K Ö N Y V K Ö T É S Z E T T E L  ÉS PAP1R KER ESKED ÉSSEL
bővitettem ki.

Raktáron tartok: iró-, rajz- és tanszereket, m indennem ű okmány- és levélpapirost, 
czigaretta-hüvelyt stb., stb.

Kérem , szíveskedjék b. megrendeléseivel m inél gyakrabban megtisztelni s meg vagyok 

győződve, hogy úgy áruim  jóm inőségével, m int pontos k iszolgálásom m al teljes b iza lm át és meg

elégedését fogom kiérdemelni.

eljegyzési és esketési 

kártyák, meghívók, 

gyászjelentések 

gyorsan és pontosan.
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Hírlapokat,

•p szépirodalmi müveket, gj

K ivá ló  tisztelettel

BALKÁNYI ERNŐ.

f

Táblázatok, községi, 
körjegyzői és ügyvédi 

takarékpénztári 
nyomtatványok gyor

san, pontosan és
. m M inden , a nyom dászat terén e lő fo rdu ló  m unkák gyorsan és ju tányosán szállíttatnak. f í jutányosán.

Nyom atott B a lkán y i E rn ő  gyorssajtó ján, A lsó -Lendván.

•^étlapokat stb. jutányos B 

áron.
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