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Elmélkedés a pályaválasztásról.
A tantermek bezárultak a lanuló ifjú

ság mögött. Egy része arra a pontra jutott, 
hogy pályát válasszon.

Nem kis gondot ád a szülőknek, vájjon 
mi legyen a fiúból.

Vagyoni viszony, pártfogás, családi 
tradíciók mind figyelembe vétetnek; ámde 
nagyon sokszor tönkre teszi a helyes irányú 
megállapodást a ferde nézet és előítélet és ! 
rendszerint ennek esik áldozatul a jobb 
sorsra érdemes fiatalember.

Számtalan esetet tudnék fölsorolni olyat, 
hogy a szülő tanácsot kert tőiéin, milyen 
pályára adja fiat'*' és mikor azt feleltem, 
hogy a pályaválasztásnál a gyermek hajla
mait és tehetségét mindenesetre figyelembe 
keli veimig ■« tanácsot kérő szülő csak ritka 
esetben szívlelte meg a jóakaratu tanácsot 
és fia a pályaválasztásnál mindenben ellen
kező irányban jár! el és annyi bizonyos, 
hogy a fúrni, faragni, vasat kalapácsolni és 
reszelni szerető gyermeket nem az asztalos, 
ács vagy lakatos pályára, hanem legtöbb 
esetben a cifra nyomorúságot méhében bor 
dozó kishivatalnoki pályára szánta, azt 
vél vén. hogy gyermeke előbb és könnyebben 
bírja magának a mindennapi kenyerei meg
keresni. Pedig nagyon sokszor keserűen 

züh k. hogy nem adott taná
csom szerint jártak el és beismerték, hogy 
igazam volt akkor, mikor figyelmeztettem ; 
őket. hogy a szülőknek nagyon meg kell ;

fontoiniok, imgy mennyire élnek Isten adta 
o jogukkal, midőn ir ínyt akarnak szabni 
gyermeküknek, ha az pályát választ.

A pályaválasztás esetei, miként mi azt 
4-1 év óta alkalmunk volt megfigyelni egyéb
ként a következőkben összegezhető: A ke- , 
vésbbé vagyonos polgári osztály többnyire 
papot és kisebb hivatalnokot óhajt látni 
fiaiban, Ezen osztálynál ez a fötöröüvés. 
Pedig mennyire előnyösebb lett volna hazai ; 
iparunk fejlődésére nézve, ha a kevésbbé . 
vagyonos polgári, sőt a vagyonosabb ipar- 
osztály gyermekeiből is az oly annyira kívá
natos intelligens iparos nemzedék fejlődnék.

A papi pályára irányuló törekvést bár
mely vallásfelekezetnél is értjük. Ott, aki 
tanulmányait befejezte biztos, ámbár 
sokszor nem épen fényes - - anyagi jólétet ; 
szerez magának. Aztán ott a katonai pálya, 
melyet a polgári osztály gyermekeinek éppen 
úgy. mint a középosztály fiainak kötelessége, 
volna lehetőleg elfoglalni. Értjük ezalatt, 
hogy a magyar ifjaknak törekednie kellene 
úgy a cs. és kir. hadsereg magyar ezredé
nél valamint a in. kir. honvédségnél Jevö 
tiszti állasokat occupámi.

Intelligens fiatal embereink sehol, egyet
len pályán sem érik el azt, amit a katonai 
pályán.

A husz-huszonkét éves fiatalembernek 1 
már oly anyagi ellátása van, minőt hasonló ; 
korban kevés pályán és csak kivételesen 
érhetni el, mert a mai időben a katonai

pálya ép úgy kenyérkereseti pálya, mint 
bármely más.

Ezen előnyös anyagi körülményen ki- 
vül különben hazafias kötelességünk is volna 
occupálni a tiszti helyeket.

Aki híven teljesiti e pályán kötelessé
gét, az biztos jövőt teremt magának, mert 
egy pályán sem jutalmazzák a hivséges 
szolgálatot úgy, mint ezen a pályán. 
Egész lelkesedéssel ajánlhatom azt, arra 
teremtett ifjúinknak.

Ami pedig a kishivatalnoki pályát illeti, 
ez csakhamar keserűséggel tölti el az ifju 
romlatlan lelkűidét; a folytonos küzdelem, 
a sorssal való dacolás ellenségévé teszi öt 
az emberiségnek és végre is megátkozza 
ezt, önmagát és az egész világot. Jólehet, 
ha az ifjú 4 polgári iskolai osztály sikeres 
bevégzése után valamely iparág megtanulá
sára szánta volna magát és később a közép
ipartanodába lép, a legboldogabb, legmeg- 
elégedettebb ember, a társadalom igazán 
hasznos tagja válik belőle.

Ily esetek az urhatnámság szolgálatá
ban, szülik meg az elszegényedést, testben 
lélekben és azt a sötét vonalat, mely csa
ládi és társadalmi életükön áthúzódik. Az 
ifju most már csalatkozva első sorban 
szülőit okozza a nyomorult élet miatt, 
melynek terhei alatt idegei szakadoznak. 
Bánat tölti el a szülő kebelét, szeretné drága 
gyermekét segíteni, de már késő a bánat, 
a vezeklés. Mily egészen más viszonyok 
alakulnak vala, ha a szülök az ifjút mun-
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Az ezüst hold gyönge lénnyel 
Árasztotta el a tó • t.
Kis bokorban a csalogány 
Zengte édes bús dalai;
A fűznek lehajtó ága 
Árnyalta be arcomat,
S hallgattam, mint fák s virágok 
Édesen suttogtanak.
A távoli sötét hegycsúcs 
Vígan intett én felém :
Hisz c bűbájos kis helyen 
Boldogságom leltem én.
Itt voltál te, barna kis lány.
Itt nyugodtál keblemen,
Itt susogtam én először.
Hogy: .Szerellek, kedvesem.*

Saary Jenő.

A frázisok birodalmából.
Irta :

A frázisok birodalmában van több olyan 
frázis, mely később, teli; t most már átvitt érte
lemben vétetik é-> valami hasouló dologra alkal
maztunk. Felhozom ide pl. a tengeri kígyó kifeje
zést. Vannak kisebb kígyó forma adatok a vizek
ben s ezeket a természettudósok már megfelelően 
osztályozlak. De, hogy léteznék, egy nagy kígyó 
faj, 30 0 ti szemekkel
nézve idönkint keletkeztek hírek, merültek fel

Utazók, halászok, hajósok, tengerészek rebes
gettek e szörny állatról, ezeknek nyomán a francia 
Giárü tanár erősen vitatja ilyen kígyó létezését, 
de ez mindeddig csak mososzerü állítás, S mivel 
gyakran emlegették, azért képletoson mindig olyan 
dolgot, miről minduntalan beszélnek és vitatkoz
nak anélkül, hogy az végleges elintézést nyerne, 
a .tengeri kígyó* frázissal szokás megjelölni.

A krimiesauk és sztrájkok mai világában, 
mely szavak szintén már rendes frázisszámban 
mennek és jelentik egyrészt a munkaadók szövet 

zonyos munkások kizárására, vagy más- 
bérharcát. „boyeott* szót. a 

.valakit bovkott álni* kifejezést sokszor halljuk, 
tudjuk is mindnyájul!, mit akarnak vele mondani, 
de nem mindnyájan tudjuk-e frázisnak eredetét.

Boykolt egy angol kapitánynak a neve, a 
ki Irorszában nagyobb birtokot vett bérbe, Hogy

lehetőleg nagy haszna legyen a bérletből, rendkí
vüli szigort és kegyetlen bánásmódon tanúsított 
albérlői és munkásai iránt. E miatt úgyszólván 
átok alá vették ölet az emberek, úgy, hogy 

let, szolgálatot,
nem adtak el neki, nem veitek 
utóbb is kénytelen volt a nép boszuja elöl 
kübli. Azóta olt boykoit ingnak nevezik, az angol 
földbirtokosok és bérlőik ellen folytatott . ‘ 
magatartást.

Ismeretes és fájdalom az újabb 
sokszor nálunk is has lia a páni 1 a, a pa- 
namázás kifejezés. Nagyon botrányos visszaélése
ket. sikkasztásokat csalárd bukásokat, lelkiisme
retlen vagyonkezelést, a közönségnek nugyértéku 
megkárosítását értjük alatta. Könnyen kimondjuk 
a panamázás szót. nem is gondolva már arra a 
szomorú esetre, mely miatt világrészek jöttek 
izgalomba s mely főleg Franciaországban számos 
kormánybukást idézett elő.

A világhírű suczi-csa torna megépítésének 
anyagi sikerein felbuzdulva, Türr tábornok, elnök
lete alatt egy társulat alakult, melynek célja volt 
az Észak- és Délaraerika közt levő földszorost 
Panama nevii tartományban átmetszeni 
Atlanti óceánt a Nagy 
hozni. A terveket ehhez 
építőmérnöke, gróf Lesseps Ferdinánd 
1881-ben kezdettek
pénzét óriás 
jelentéseket

lettek az építéshez. A részvényesek 
szédelgésekre használták. Valótlan

egy részét kormányférfiak, képviselők megveszte^
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kára nevelik, — vagyis, ha valamely hasz- . 
nos iparágra adják gyermeküket, mert „a 
mesterségnek arany az a lapja.“

És mit szóljunk a tudom ányos pú- j 
lyákról?

A tudom ányos pályákra egyáltalán ne j 
menjenek azok, akiket valami nemesebi) 
ambíció ide nem terel és akiknek nem 
jutott kiváló tehetség osztályrészül.

A korszellem ereje ledönt minden 
elválasztó falat úri és nem úri mesterség j 
közt. A szorgalom és tehetség nemcsupán 
túlzsúfolt tudom ányos pályákon érvényesül
het; a kereskedelem és főleg az ipar terén 
a már mondottakon kívül hálás munkakört 
nyerhet minden igaz törekvés és becsületes 
igyekezet. Az anyagi boldogulás sokkal több 
garanciája kínálkozik az ipar különféle 
ágaiban, mint a lateiner diplomájában.

Boldog az, aki távol a bajoktól az 
apjától örökölt földet saját ökreivel szán tja ; j 
— de akinek az Isten nem adott gazdag j 
apát, annak nem érdemes a tudományos i 
pályák diákéveit végig nyomorognia, hogy ; 
azután még tovább nyomorogjon. Igaz, ; 
hogy a lehetséges, törekvő ifjak végre sze- | 
renesésen elérik a révpartot —  el is érik 
céljukat és aztán a társadalom hasznos j 
tagjaivá vá lnak ; de ezen esetek ritka 
kivételek.

A szülök kötelessége tehát első sorban, 
ha —  mint az tényleg van — irányt óhaj
tanak gyermekük pályaválasztásának, hogy 
többet foglalkozzanak gyermekeik nevelésé- , 
vei, mert m ár a kisdednél, tehát az élet 
hajnalán megnyilatkozik a hajlam  és ha a 
szülök kötelességüket híven teljesitik, — mert 
hiszen ez a nevelés föladata — a szunnyadó ; 
m unkaösztönt fölébreszteniük kell. Igen jól 
tudom, hogy nem lehet minden szülö-paeda- 
gógus; azonban itt csak a gyermek term é
szetének, hajlam ának szigorú megfigyeléséről 
van szó.

Van sok egyszerű napszámos, ki tisz
tességesen neveli gyermekét és túltesz sikeres ; 
nevelés dolgában sok lanitón, még több 
nagy vagyonnal rendelkező oly szülőn, ki :

getésere, idegen célokra fordították. Utóbb a tár- ; 
salat csődbe keriili s az ogvos visszaélési részle
teket időnként szellőztették az újságok, leleplezték ! 
a parlamentben, inig végre sikerült 1890-ben a 
már el nem takarható egész ügyben vizsgálatot I 
indítani. A főbbeket, köztük Lcsseps grófot is, j 
elfogták, elítélték, többet hosszú börtönbüntetésre. | 
A megkezdett munkálatok felben maradtuk, az 
építmények elhanyagolva pusztulásnak indultak. : 
Az egész világ tele volt akkor ezen ügynek em
legetésével s ha valahol visszaélést fedeztek fel, j 
annak jelzésére azóta rendesen ezt a panamázás 
kifejezést használták, úgyhogy a Panama szó, ! 
mely alatt pedig a délamerikai Venezuela állam 
egyik tartománya értetett, nálunk egészen más 
értelmet kapott s úgy hozzászoktunk o szónak 
átvitt jelentéséhez, melyszorint nálunk a Panama 
visszaéléseket, botrányos csalásokat, sikkasztáso
kat jelent.

A nagyobb bünperckbcn, mint amilyen volt 
a Panama por is, többnyire nem lehet az összes 
bűnösöket kikutatni s ilyenkor azokról, kik tényleg 
elítéltetnek, azt szoktuk mondani, hogy ök a bűn
bakok. vagyis : a többiek helyett bűnbak (Süden- 
bock) gyanánt szolgálnak. Kzon frázist a közélet
ben sokszor halljuk. Eredetét, kiváncsi kntatgatá- j 
sáim alapján, Izrael népének régi vallási éleiében 
találtam meg. Az engcsztelés nagy napján, jani 1 
hakkipurim, a többi áldozati szertartások közt 
két érdemes jelképes cselekmény fordult elő. A ; 
nép két kecskebakot ajánlott fel e napon, melyek
nek színre, nagyságra teljesen egyformáknak kellett , 
lenniük. Ezek felett sorsot vetett a díszruhába : 
öltözött főpap. A két sorsoló fadarab egyikére ez 
volt Írva: Lajbova vagy Juliweé, a másikra; Azu-

drága magzatját a bölcsőtől kezdve eiké- i 
uyezUti és m unka fogalmát is megutál tatja 
véle, mert hisz elóg vagyon fölött rendel* i 
kezik. hogy „u r“-at neveljen belőle, „u ru-al, | 
kinek csak immkátlanság az élete.

A mondottakból kitűnik, hogy a pálya- 
választásnál a legjobb eljárási mód. ha a 
szülő ölesen megfigyeli mihez van hajlam a ; 
gyermekének és ha látja, hogy egyik vagy ; 
másik munkához kedve van, ezt a munka- 
kedvet nemcsak hogy el ne fojtsa, ha , 
esetleg a gyermek e hajlam a nem volna j 
ínyére, mert magasabbra törő tervet szőtt j 
gyenm ke jövője iránt hanem inkább . 
gyöngéd szeretettel lokozza és fejlessze ; 
benne a megnyilatkozott munkakedvét. Az ! 
„ u r* rá  nevelési szándékkal igen sok szülő ; 
megjárta már. A sok költséggel járó tanít* i 
tatás eredménye az elkényeztetett magzat- j 
nál —  egy nagy semmi és ott áll a befe- : 
jezetlen „ifjú em ber” büszke üres fejjel, se j 
hal, se hús.

Amit a pályaválasztásról ime irtunk, 
azt tapasztalat diktálta toliunkba. A szülők
nek érdem es lesz erről a  nyár folyamán, 
sőt minden alkalommal — gondolkozni.

Barát Álmos

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*

Gazdaköri gyűlés Szombathelyen.
A Nyugatmagyarországi Földmivclők Gaz- 

dasági Egyesülete Lacimé Hugó országgyűlési j 
képvisolö, igazgató-elnök vezetésével tartotta július i 
hó 14-én ez évi Il ik látogatott igazgatóválaszt
mányi gyűlését Szombathelyen, Lacimé Hugó 
igazgató-elnök jelentésében előadja, hogy az egye
sület a május hóban megtartott igazgatósági 
gyűlés óta elsősorban a junius hó 13-án Sopron
ban megtartott rendes évi közgyűlés elkészítésé
vel volt elfoglalva. A közgyűlésen mintegy 2003 
kisgazda jelent meg. Ítészükre ingyenes tárgy
sorsjáték randeztclelt, melyen 200 nyeremény 
mintegy 1400 korona értékben sorsollalolt ki. 
Az egyesület különösen az állattenyésztés térné 
fejtett ki nagyobb arányú munkásságot, amennyi
ben kisgazda tagjai részére kedvezményes fizetési 
feltételek mellett 82 drb tenyésztohenet vásárolt 
30.285 korona, úgyszintén 99 drb yorkshire fajú 
lenyészserlést 9191 korona értékben. A tenyész-

zélé; mindakettö egy ládikába volt helyezve. A 
főpap gyors mozdulattal mindkét kezével bele
nyúlt a ládikába, kivette a kel sorsot s a jobb 
kezében levőt a jobbja felől, a baljában levő sor
sot a balfelöl, levő bukkccskere. helyezte. Ekkor a fő
pap hangosan leolvasta a Juhweé nevet, ezt a bakot I 
égő áldozatra vitte, hogy engesztelésül szolgáljon ; a , 
másik bakhoz odamenvén, mindkét kezét rátétté ; 
annak fejére s igy is. de szóval is átvitte reá j 
Izrael népének bűneit; azután egy készen álló i 
ember kivezette azt a kietlen sivatagba ahol a J 
hagyomány szerint a bércről letaszította úgy, hogy ( 
a mélységben összezuzödolt. A másik bűneiért i 
lakóié emberről ezen régi történetre hivatkozással ' 
azt mondjuk : hogy bűnbak gyanánt szolgál. í

De most már frázisaim végéhez sietek ; az i 
az hogy ismét frázist használjak : összevonom a i 
vitorlákat

No vessük meg, ne kicsinycijük a frázisokat i 
ismerjük el azoknak előnyeit, ránk nézve kényel
mes. sőt szükséges voltát, Használjuk azokat 
megfelelően, a valósághoz híven. Úgyhogy, ha ami 
ajkainkról elhangzanak, senkise mondhassa azokat 
üres frázisoknak. Kvégböl iparkodjunk megérteni 
azoknak eredeti avagy elváltozott jelentését, hogy ; 
helytelenül m: alkalmazzuk azokat.

Egész beszédünk pedig legyen általában lel
künk kifejezője, hűsége tükre, Ne osszuk soha 
Talleyrand véleményét, aki azt mondotta, hogy a 
beszed gondolatok eltakarására szolgáló eszköz. ! 
Tekintsük azl egy kitűnő égi adomány kifolyása- ! 
nak, igazságos és helyes felhasználása állal di- 1 
csöitsűk a nagy adományozót és becsüljük meg a 
sajat emberi méltóságunkat!

tehenek darabonkinli átlagára 442, inig a tenyész- 
sertéseké 92 korona. Az egyesület a sopronmegyei 
Agyagoson állatdijazást tartott, mely díjazáson 
(>(K) korona áliamdij osztatott ki. Az utóbbi idő
ben az áiuforgalom terén örvendetes emelkedés 
tapasztalható. Több tejszövetkezet termékeit az 
egyesület igen jó áron értékesítette; tetemes 
hasznot biztosítva ezáltal a kisgazdáknak.

De Potlere Brúnó igazgató bemutatja a 
földmivelósügyi minisztérium leiratait s a társ- 
egyesületek átiratait, melyek alapján az egyesület 
12 uj községben gazdasági népkönyvtárt állít ÍVJ; 
az ez évi pozsonyi országos sörárpa vásáron részt 
vesz. a Hangya* kötelékébe tagul belép; három 
községben már az idén kísérletet tesz a gabona
értékesítés szervezésével és akciót indít szövet
kezeti gabonaraktár.ik létesítése érdekében. Az 
idei baromfivásári az egyesület valószínűleg Kő
szegen fogja rendezni az ősz folyamán.

Felki József felügyelő előterjesztése alapján 
az igazgatóság 326 uj tagot vett fel az egyesület 
kötelekébe. A legutóbbi igazgatósági ülés óta 7 uj 
gazdakör alakult; az egyesület kötelékében mű
ködő községi gazdakörök száma 61.

Az ülésen az igazgatósági tagok meleg üd
vözlésben részesítettek De Pottero igazgatót 
.Magyar szociális agrárpolitika* czimü munkájá
nak megjelenése alkalmából, mely könyvről a 
szaksajtó már eddig is oly elismeréssel emlékezett 
meg. Lacimé igazgató-elnök javaslatára az igaz 
gatóság elhatározta, hogy a könyv egy-egy példá
nyát az egyesülettel együttműködő összes gazda
köröknek. szövetkezeteknek és az egyesületi igaz
gatóság minden egyes tagjának megküldi, mórt e 
könyvet fölötte alkalmasnak tartja arra, hogy a 
községi közéletünk vezető emberei szociális agrá
rius törekvéseinkről helyes útmutatást nyerjenek.

Az igazgatóság egyidejűleg egyhangú hatá
rozattal jegyzükönyvi köszönetét szavazott Do 
Pottero igazgatónak eddigi eredményes és ügy
buzgó működéséért s különösen azon elhatározá
sáért, mely szerint az egyesület ügyvezetői teen
dőit anyagi dotálás nélkül teljesítette. Egyben uz 
igazgatóság újabb megbízást adott igazgatónak az 
egyesület ügyviteli teendőinek további vezetésére.

Az egyesület két segéd titkárává Sárossy 
Lajos és Végli Józsel okleveles gazdák válasz
tattak meg.

Az indítványok során a fcrtöendrédi gazda
kör kezdeményezésére és Szabó János fölanitó 
javaslatára az egyesület sürgős memorandumban 
előterjesztést lösz a földmi vetési kormánynak az 
inságaktió mielőbbi elkészítésére az egyesület mű
ködési területének azon (észéiben, hol a nagy 
lakarmánybiány a kisgazdák állattenyésztését már 
most is érzékenyen sújtja.

Végül Waliner József esperes-plébános indít
ványára uz igazgatóság táviratilag üdvözölte ui- 
elnökét Gicsswein Sándor országos képviselőt 
pápai praelatussá történi kinevezése alkalmából.

Á lla tk iá llitá s  B od ó h e g ye n .
A muruszombatjárási gazdakör a vasmegyei 

gazdasági egyesülettel karöltve 1909. szeptember 
4-én Bodóhegyen szarvasmarha-, sertés- és baromfi- 
díjazást rendez. Kitűzött dijak: Nagyobb tenyész
tőktől bemutatott állatokra 1 sö dij : díszoklevél, 
Ilik dij; elismerő oklevél. Kisebb tenyésztők ré
szére :

Tehenekért állami dij. 1 dij 40 kor. 2. dij 
30 kor. 3. dij 20 kor. 4. dij 10 kor. Üszőkért (l 
éves v. idősbek) állami dij. 1. dij 40 kor. 2. dij 
30 kor. 3. dij 20 kor. 4 dij 10 kor. Bikákért (1 
éves v. idősbek) 1. díj 20 kor. 2. dij 15 kor. 4. 
dij 5 kor. Sertésekért 1, díj 15 kor. 2. dij 10 kor. 
3 dij 5 kor. Tyúkok, ludak és kacsákéit 1. dij 
10 kor. 2. díj 5 kor.

Ezen dijakra pályázhatnak vasmegyei kisbir
tokosok, a piros-tarka hegyi jellegű tájfajtához 
tartozó olyan állatokkal, melyek legalább egy év 
óta tulajdonukat képezik, a mely körülmény 
esetleg az illetékes községi elöljáró bizonyítvá
nyával igazolandó.

Kivételt képezvén az egy éves vagy ennél 
fiatalabb növendék állatok, a melyekre nézve a 
kiállító csupán csak azt köteles igazolni, hogy 
azok tulajdonát képező tehéntől származnak. Az 
egyforma ivadékok közül előny adatik a díjazás
nál azoknak, a melyek az egyesülettől vásárolt 
tiszta vérű bikától származnak.

Korábbi években már díjazott állatok közül 
csak azok lesznek ismét díjazhatok, a melyek más 
csoportba esnek, illetőleg a korábbi években
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iis/.ö-díjjal kitüntetett állatok most csak a tehén- 
dijra pályázhatnak. Kivételt képeznek a községi 
bikák, a melyek esetleg ismételve is dijazhntók.

Bármely díj azonban csak az esetben fog 
kiadatni, ha a díjazandó állat tulajdonosa köte
lezettséget vállal arra. hogy a tehenét es bikát 
tenyésztésre használja és egyúttal mint tag az 
egyesület kötelékébe belép.

A biráiö bizottság délelőtt JO órakor kezd
vén meg működését, a kiállításra szánt állatok - az 
összeírás teljesithetése vegeit már reggel 9 órára 
elövezetendök.

A bírálat befejeztével az oda ítélt dijakat 
mindjárt a helyszínén ki fogják osztani.

Végül megjegyeztetik, hogy a bíráló bizott
ságnak. mely teljesen önállóan működik, jogában 
áll az elövezetett anyaghoz mérten a dijakat 
megállapítani, mely megállapodást a kiállítók el
fogadni kötelesek.

Egyúttal tudatjuk m. i. g.izdaközönséggei. 
hogy gazdakörünk a kiállítók közöli ltX) darab 
gyümölcsfát és 1000 darab házi ipari czikket 
sorsol ki.

Gazdakörünk lúgjai csekély használati dij 
mellett vetögépeket, lóhormagtis/tiló gépet s trieurl, 
továbbá alinazuzö malmot, prést. Ryder-féie 
aszaló gépet vehetnek igényéé, jelentkezéseket a 
gazdakör titkári hivatala fogai! el.

Takáts R István, Gróf Batthyány Zsigmond,
íuuraszombiitj ga/il.ikor a muraszombutj. gazdakor

titkára elnök"

H  I  R  E  E .
G ró f  S z á p á ry  Lá sz ló  itth o n

A muraszombati várkastély onnan lobogót 
lenget a nyári szellő. A várkastély ura, Szá
páry László gróf v. b, t. t. nagybirtokos e 
bét elején haza érkezeit, Midőn a műit ősz 
óla először van szerencsénk a nemes grófot 
ősei hajlékában üdvözölhetni, mély hódo
lattal köszönljiik őt. Különös örömmel tesz- 
szük ezt, mert a kastélyból jött híradások 
szerint ö exelentiája ezúttal huzamosabb 
ideig szándékozik itthon maradni. Ez a 
híradás kellemesen érinti e község lakóit, 
akik régóta várták már, hogy a kastély néma 
ablakai újra megelevenedjenek s hogy vissza
térjen - legalább egy időre — a mura
szombati várba az az előkelő főúri élet, 
amelytől egykoron annyi fényt és díszt 
kapott nemcsak a hatalmas várkastély, 
hanem a község is. Szívből kívánjuk, hogy 
önagyméltósága Muraszombatban való tar
tózkodása alatt jól és kellemesen érezze 
magát.

F ő ú ri v e n d é g e k  a  m u r a s z o m 
b a ti v á rb a n . A muraszombati várkastély
ban a héten előkelő vendégek voltak. Szer
dán gróf Cappi Albert, a 16-os huszárok 
ezredese látogatta meg gróf Szápáry I,ász
lót, pénteken pedig nemeskéri Kiss Pál és 
neje szül. Szápáry grófné jöttek Síráséból 
Muraszombatba.

Személyi hírek. G r á b l e r  Sándor a 
szombathelyi takarékpénztár aligazgatója Keleti 
Béla takarékpénztári főkönyvelő társaságában 
néhány napig városunkban időzött, a hol a Mura
szombati Takarékpénztár ügykezelésól vizsgálta 
felül. -  - M e z i h r a d c z k y  Kálmán, vármegyei 
főorvos a múlt héten tartotta a szokásos évi 
felülvizsgálatát járásunkban ; a mikor is a járás 
orvosait és a gyógyszertári vizsgálta meg s a 
tapasztallak felett a legnagyobb elismerését nyíl 
váni tolta.

Ritka műélvezet Közönségünknek nem 
mindennapi műélvezetben leszen része oz évi 
augusztus hó l-jén vagyis jövő vasárnap. A ber
lini opera első baritonistája. Juravotzky I' erdinánd 
úr. jövő vasárnap itt Muraszombatban fog hang 
versenyezni. Berlinből Muraszombatra? Juravotzky 
idejönni ? Ugyanaz, aki a prágai és a bielitzi, 
majd a laibachi színházakban oly nagy sikerrel 
vendégszerepelt? Igen! Ugyanaz a Juravotzky 
Ferdiuand, szabadságidejét fölhasználva Berlinből

Muraszombatra jön, és itt fog hangversenyezni. 
Megteszi ö ezt épugy nekünk, mint megtette kora 
tavasszal Körmenden •'■s Szenlgotthárdon, mielőtt 
Berlinben vendégszereplésé kezdődött. Juravet/.ky 
Ferdiuand ugyanis u budapesti, zeneakadémián is 
tanult és Körmenden rokonai vannak. E/.'-knek \ 
látogatására jött Körmendre ezúttal is, s mivel i 
hallotta, hogy Muraszombatban szép és müérlü 
közönség van, barátai felkérésére hajlandónak 
nyilatkozott idejönni és jövő vasárnap hallani ; 
fogjuk öt, akiről elsőrangú kritikusok azt mondják, 1 
hogy hangjának árnyékolása páratlan és előadása ! 
magával ragadja a hallgatóságot. Fölhívjuk kö
zönségünk figyelmét a ritka műélvezetre melyet ; 
csak Szerencsé; véletlennek köszönhetünk.

Egyébként az érdekes esemény kifogástalan 
művészi voit.it mi sem jellemzi jobban, mint az 
a körülmény, hogy vármegyénk kél előkelő zenei i 
kapacitása dr. Sissovits Miklós és Mathiasz Artúr 
szintén részt vesznek a hangversenyen, s Jura- 
volzky énekszámát dr. Sissovits Miklós fogja 
kísérni. A hangverseny műsora Leonkavalló, Schu
bert. Schumann, Bcthovon, Kreutzer, (.öné 
és Verdi müveiből, továbbá a módéi n magyar 
müdai irodalom egynémely jelesének alkot;; inból 
lesz összeállítva, Részletes műsort lapunk legkö
zelebbi, a hangverseny napján megjelenő ' -lámá
ban fogunk hozni. A művész sikerült arczképoi 
Aschcr B. es fia és Baikányi Ernő üzleteinek 
kirakatában látható. Juravotzky a hangverseny 
tiszta jövedelmének egy részét a helybeli kel 
jótékony nöegylct. részére aj.Unja fel.

A tanuló ifjúság mulatsága Műit Vasár
nap vig, jókedvű zaj verte fei a Bohrai vendéglő 1 
termeit a szüuidö/.ö tanuló ifjúság tartotta a szo
kásos nyári mulatságát, melyei mmt mindig ezúttal 
is a feuteben jó kedv jellemeit. Igen sokan nem 
voltak igaz. de a kik érdemesnek ta.áilák, hogy 
felkeres: ék a j< kedi ü ifjusá t, feleli Ion 1 t 
szereztek maguknak. J;»l mulattak, sokat táncoltak, 
s így az agilis rendo/ó bizottság fáradozása nem 
volt hiába való. Az iga/.án kedélyes mulatság 
csak a késő hajnali órákban ért végett. A jóté
kony célra, mely felelt a rendező bizottság később 
fog határozni, a következők voltak szívesek 
adakozni:

Árvái Henrik 7 K. Bölcs Bél.; Vogler József 
5 —5 K, dr. Skrilecz Mihály 4 K. Békássy Érné. 
Megyossy Amália 3---3 K. kaikul Tivadar, Siftár 
Zoltán, Hartner Géza, liolímunn Manó, Ncmecz 
János, Györy Kálmán, dr. Goigcr Vilmos Nagy 
Imre. Lalival Ferenc, Vezér Géza, Baikányi Ernő
2—2 K, Seb. Fehér Ilona, Kühár István 1.20--1.20 
K, Árvái László, dr. Brandiu Sylvius, dr Geígor 
Arlhur. Takáts K. István, Moiilorisz Jenő, Titán 
Iván, Mulacsics József, Nemosdfuivi József, M> 
szarics István, Lázár Jáuosné, Soká! Rezső, 
Kovács N., Kodela Antal, Zsilavecz Ferencz, 
Libella N., K einrath József, Morgenslein Rezső, 
Adanics Janosne 1 — I K, Biltermami Tivadarué 

.00 K, Trautmann Ferenc/, Rükvics Ferencz 
40— 10 fillér.

Szabadsagod. Csaplovits Ferenc/, a báty- : 
tyándi kör érdqmes jegyzője 3 heti szabadságra \ 
ment, mely időt Pöstycnbo tölti el, ahol kínzó ! 
köszvényes bántalmai ellen keres gyógyu- ■ 
!á-s i. Távollétében Bartháky Jáno: segédjegyzö 
helyottesiti,

— Eljegyzés. Küzmics Mátyás jóhirü báty- ! 
tyándi vendéglős kedves és szeretctremeltó leányát. 
Juliskát eljegyezte Horváth Ferencz pu>ztnszent- 
mihályi csendörőrsvczelő.

Lovassági gyakorlatok vidékünkön. Augusz
tus hó folyamán a 16-ik huszárok ezredgyakor- 
latai lesznek Véghely környéken. Ide jönnek a 
gráci és murburgi századon. Nőin lehetelion, iiogy 
dandár öszpontositás is lösz. a mely esetben ;t 
marburgi 5-ös dragonyosok Muraszombatban és 
környéken lesznek elszállásolva.

Orvos választás A tútkereszturi körorvosi 
állást az augusztus ho 4 iki törvényhatósági gyű
lés alkalmával töltik be. Az állásra kelten pályáz
nak. Ez iránt nagy az érdeklődés s amint érte
sülünk, járásunkból több bizottsági tag utazik fel 
ennek érdekében Szombathelyre.

A karinthiai huszárezredet áthelyezték. A
‘ -.'úriban és környéken állomásozó 6-ik hu

szárezredet, amely már több Ízben megfordult 
Muraszombatban is. áthelyezték. A j*» magyar fiuk 
vissza kerülnek az édes hazai földre Miskoiczra 
és Gyöngyösre. Helyükbe a lő ik huszárezred 
megy.

A mártonhelyi mulatság. Az augusztus hó 
8-iki mártonhelyi nyári tánc/.mulatság iránt a kör
nyéken igen nagy az érdeklődés. Kercsztury Kál
mán körjegyző, a mártonhclyick lelkes tűzoltó 
parancsnoka nagyban agitál a mulatság mellett, 
a köréjo sorakozó rendező gárdával lázas munkát 
vegez, hogy a vigalom erkölcsi és anyagi sikeréi 
biztosítsa. A virágfüzérek és lampionok százait 
rendelték meg. egyik jó nevű festőnk különféle 
helyi vonatkozású humoros cimerpaizsot festett. 
Az ünnepig napján az egész község zászló 
díszbe öltözik, kora délután kürtjelzés és mozsár 
lövés fogja jelezni a mulatság kezdetéi.

Meghívó. A „Vusvárme-gyu muraszombati 
járáskör es községjegy/öi egylete” áltál 1909. évi 
minis 28. napján délelőtt 10 órakor Tolkereszturon 
a körjegyzői irodában tartandó évi rendes köz- 

rgysi . , i i. •—. _í.
Élo/.ö Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. 3. 
A- 1908 évi számodás megvizsgálása. 4. Az 1910 
év: költségvetés tárgyalása, ö. A dunántúli községi 
és körjegyzők fiúnevelő intézetének segélyezése 
és a júliusi ÍJ 1 -iki közgyűlésre tag kiküldetés. 6. 
Arezképcs vasúti igazolványok beszerzése. 7. Jegy
zői gyufa pártolása és terjesztése. 8. Jegyzői 
napilap részvény jegyzése. 9. őszi közgyűlés he
lyének megállapítása. 10. Indítványok. 11. Tagdíj 
beszedés. Ezen gyűlésre az egyesület t. rendes 
és pártoló tagjait tisztelettel s azon reményben 
hívjuk meg. hogy a közgyűlésen teljes számban 
fognak megjelenni. Kelt Tólkereszturon. 1909. évi 
július hó 17-én, S/.eredv Viktor egyl. elnök. Sa- 
ruga Frigyes egyl. főjegyző.

Lóverseny a véghelyi gyakorlótéren A 
16-ik huszárezred tisztikara az augusztus hó fo
lyamán tartandó ezred öszpontositás alkalmából a 
véghelyi gyakorlótéren ezredlóverscnyt rendez. 
Legközelebb az érdekes sport eseményről bővebb 
tudósítást fogunk hozni.

• Szükség esetén zseblámpa. Nagyon sok 
szór megtörténik, hogy egy -zal gyújtóért sok 
pénzt adnánk ha volna -  gyufa. A szabadalma
zott szivar- és czigaretta-gyujtú — esetleg zseb
lámpának is használható ezen kellemetlen 
helyzetet kizárja. Pontosan összeállított szerkeze
iénél fogva, csak egy nyomás kell és teljes gyertya 
fényt ad. I önlej
Ernő papirkereskedésében Muraszombatban.

A cséplőgép. Még elénk > nlékezetünkbcn 
van az a nagyarányú tűzvész, mely tavaly Márton- 
hely községben pusztított s melynek okozója a 
cséplőgép volt. Hatóságunk ennek nyomán szigorú 
rciuleíctot bocsátott ki, a melyben szigorúan eltil
tóit! a község belterületén, a házakuáli cséplést. 
Daenra a tiltó rendeletnek, azt tapasztaljuk, hogy 
ma is régi szokás szerint vígan csépelnek az 
udvarokon, kilőve városunkat a tűz veszedelmének.

— Megdobált vasút Hétfőn délután kelle
metlen meglepetése volt a Körmend felé haladó 
személyvonat utasainak. Alig hagyta el a vonat 
Vasnádusd állomást, mikor a nyílt pályán lassan 
döcögő vicinálist valóságos közápor árasztotta el. 
Sűrűn kopogott az üköliiagyságu kő a kocsik olda
lain itt, ott egy ablak zuhant he nyomában sze
rencsére az utasokban nem lett kárt. A legkö
zelebbi állomáson jelentést teltek a támadásról, a 
honnan aztán a közeli csendörörsöt értesítették. 
A csendőrség a tetteseket több legeltető pásztor- 
gyerek személyében kinyomozta, a kik valóságos 
sportot űzlek a tova haladó vonatok megdobáiá- 
sából. A pajkos suhunezok elveszik méltó bünte
tésüket.

A ki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen nagy napilapot járatni óhajt, fizesse elő Az 
Ujság-ot! Előfizetési árak : Egy évre 28 K. Fel- 
évre 14 K. Negyedévre 7 K. Egy hónapra 2.40 K. 
Az Újság terjedelme rendesen 28—32 —36 oldal. 
Vasárnap és ünnepnapokon 60—100 oldal. Meg
rendelési czim : Az Újság kiadóhivatala Budapest, 
VII. kerület. Rákóczi-ut 54 szám.

Vendéglősöknek nélkülözhetetlen könyv 
„Az uj bortörvény" és az uj bortörvény értelmé
ben kiadott bejelentési lapok. Kapható : Baikányi 
Ernő könyv- es papirkerkedésében Muraszombat,



A pró hirdetések.
A m u r n s z o in ln t t j á u c o  ^iixrO.Orii e /  u tó n  e  ' 

értesíti a u. o. kö/.ön-rgri. hogy háziipari i. ide 
lyanián késKÍlett kiüi . mu • •
ni. ruha. posta, burgonya kosarakat, louuil sző
kékét. virág allványakal. gyümölcs tartókat sth. 
seprőket jutányos olc-u áron árusít.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör | 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11 — 1- , 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz- i 
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u.
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.

MURASZOMBAT, 1909.

Egy 5 lóerős cséplőgarnitura
1200 koronáért eladó A szekrény még 
teljesen jó karban van, a lokomobrl azon- > 

bán javításra szorul. Czitn :

Schwarcz Ad. Arnold
téglagyáros A lsólendva. 

Marjyarorszag és Ausztria

vasúti térképe
a logkisehh állomás is fel van tüntetve, magán 
és hivatalnokok, különösen vendéglősök szamára 

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

M o t o r  b i c i k l i
3' 2 H P  Puch-g-ép

teljesen uj, eladó. — Czim a 
kiadóhivatalban.
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A l l
Í’íwas matat tusa sasraa !í»v-

‘ Védjegy. „Horganyé "V B

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótleka
egy régiónak bizonyult háziszer, m ely m ár sok 
év óta légi óbb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvenynél, osuznal és meghűléseknél, bedörz-
••••■•............... . sölé.-képpeti használva. ...................... .

F ig y e lm ez te té s . Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üve
get fogadjunk el, mely a Horgony" védjegy gyei 
os a Richter cégjegyzéssel ellátott dobruha van 
csomagolva. Ara üvegekben K —.80, K I 40 és K 2 .~
P8 úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: T ö rik  József gyógyszerésznél, Budapest.

B l Richter gyagyszerUra u  „ Á run  ■rstzlanhsz",
i  P r á g á b a n ,  ClieabethstrasM 5 nos. 1 Pl í
1  Mindennapi szétküldés. | |

f e s  s i =  —  — V

Ki szép a k a r lenn i S ;
A r a n k a - C r é m e t .

lígy tégely á ra  1 k o ro n a , nagyobb rózsa szintien ti k o rona , • 
A ranka szap p an  70 iillér. A ranka inozsdó viz 1 k o rona . 
A ranka hölgypor 1 ko rona , nagy 2 korona.

használjon  
A ranka haj

ifjitó t l üveg  u ta s ítá ssa l 2 ko rona

Ki gyönyörű szőke hajat akar
h aszn á ljo n  A ranka hajszök itö t 1 iivng 1 kor, nagy 2 ko r 
K a p h a tó : M uraszom batban  bö lc s  l-éla gyógyszertá rában  

Bgyészeli lab o ra
tó rium ában

K ecskem ét.
6 korona é rték ű  rende lésné l ingyen csom ago lás  és szállítás.

K inek őszü l a h a ja

»sy ■  M in ts e k  G éza
készítőnél

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők

A mosás akár a táncz, 
F á ra d s á g b a  nem  k e rü l,
S o h io h t  B z r .p p a n t  lm  h aszn á lsz , 
M ég sz iv ed  is ö rill.

Schictit sza tvasszappana
csodálatos, h a t h a t ó s  tiszt_itőerejét 
sajátszerü  előállításának és a lég
ióid. nveisHiivagok leggondosabb 
kiv ilasztásá 11alt köszöni

Schicht szarvasszappana
loinéli a kezeket és a fehérneműt.! 
M egtakarít t .i.v lsag o tés  vi ^/.udseget 
kím éli f I
M egtakarít pénzt, időt és műnkéit! 
T isztasága 3 0 .0 0 0  k o ro n á v a l 

szavatoltatik .

Kávéház megnyitás.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönsé

get, hogy a mai kornak megfelelő

újonnan átalakított
' kávéházamat Muraszombatban folyó hó 24-én 

megnyitottam.
Pontos kiszolgálásról bátor vagyok 

nagyrabecsült vendégeimet biztosítani.
Midőn ezt a n 6. közönség szives 

tudomására hozom, tisztelettel kérem nagy
becsű pártfogását.

Mély tisztelettel

Boros Benő,
kávés.

Vendéglősöknek
nélkülözhetetlen könyv .AZ UJ BORTÖR
VÉNY* és az uj bortörvény értelmében 

kiadott b e je le n té s i lapok. 

Kapható: B a lká n y i E rn ő  könyv- és papii- 
kereskedésében Muraszombat.

Novák József okleveles kőműves mester
Muraszombat.

Ajánlkozik vidékre is nagyobb és kisebb építkezé
sekre. Kívánatra modern építkezések terveivel és annak költ
ségvetésével jutányos árak mellett szívesen szolgál.

Nagybecsű megbízásukat tisztelettel kéri

Novák József.

1
K ö n y v k ö té s z e t M u ra s z o m b a tb a n . T

Moly tiszteidtől tudatom a n. 0 közönséggel. h íie y  könyv- Os papir- 
kereskedósemot, ugys/jntén könyvnyomdámat ludvi könyvkötészettel a kor 
igényeinek teljesen megfelelőiem Muraszombatban is

berendeztem.
Ez által e tekintetben is gyorsabban fogom mélyen tiszteli megrendelőimnek 
nagybecsű rendeléseit kielégíteni.

Elvállalok e szakmához tartozó mindenféle munkát, még a legfinomabb 
aranyozást és művészi mondirozást, dobozokat és passepartout is.

Midőn ezt a n. 0. közönség szives tudomására hozom, továbbra is kérem 
nagybecsű pártfogását.

1
Mély tisztelettel

Balkányi Ernő. 7.tulajdonos.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


