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Szarvasmarha tenyésztésünk.

Járási mezőgazdasági bizottságunk 

a tényészapaál lat vizsgálatot befejez

ve sajnálattal constatálta, hogy járá

sunk legnagyobb részében a szarvas- 

marha tenyésztés alig halad előre. Az 

az országos mozgalom, a melynek 

célja a marhatenyésztós volt s a mely 

országszelte oly szép sikerrel jáit, já

rásunk egy része felett mondhatni 

nyom nélkül suhant el.
Szarvasmarha tenyésztésünknek 

rendkivül nagy jövője van. Az árak 

az utóbbi pár év alatt 40—50#/,-al 

emelkedtek s úgy látszik, hogy csök

kenéstől tartani nem kell, sőt van re

mény, hogy még magasabbak lesz

nek s ez reánk magyarokra nézve 

örvendetes, mert nálunk az államfenn

tartó elem mindig a mezőgazda volt 

s az ő sorsától függött az ország sorsa 

is. Általános közérdek tehát, hogy 

mezőgazdáink minél inkább gyara

podjanak s jövőjük biztosítva legyen.

j Ezt pedig csak az által érik el, ha a ! 

modern gazdálkodás mellett, intenzi

vebb állattenyésztést folytatnak.

Vizsgálva a hibákat, melyek já- ! 

rásunk szarvasmarha tenyésztésénél j  
kerékkötőül szerepelnek, két irányban 

kell haladnunk. Vannakokok, melyeken 

legnagyobb jóakarat mellett is alig 

változtathatunk és ilyen járásunk leg

nagyobb részének igen rossz kavicsos 

talaja.
A  hegyvidék legnagyobb része 

terméketlen, a mely a bele vetett mag

nak alig 2—3 szorosát adja vissza. 

Ha parlagon hever, alig nő rajta pár 

fűszál, ha beerdősitiK, természetesen 

fenyőfával, a jószág legalább 20 évig 

nem mehet közibe legelni. De mit is 

keresne szegény a fenyőfák alatt, ott 

is csak kavicsot és legfeljebb mohát 

talál, azt is csak addig, mig a gon

dos gazda össze nem gyűjti télire 

alomnak. Ha az állat-létszámot össze- . 

hasonlítjuk a területi viszonyokkal, |

rögtön látjuk, hogy ez a szegény 

föld, melynek egy része erdő, másré

sze szántó s csak a keskeny völgyek 

szolgáltatják a nem mindig kifogás

talan takarmányt, nem is bírja a rajta 

levő állatokat jól eltartani. Bizony 

nélkülöz ott ember, állat egyaránt. 

Itt nincs más segítség, mint a létszá

mot csökkenteni. Furcsán hangozha- 
tik ez a tanács, de hivatkozhatom az 

országos eredményre. Statisztikai ada

tok bizonyítják, hogy az ország szarvas- 

marha állománya az utóbbi évtizedek 

alatt számban csökkent, de minőség

ben annyit javult, hogy a kisebb 

mennyiség értéke sokkal felülmúlja 

a nagyobb mennyiség, de gyengébb 

minőség értékét. Vannak a hegyekben 

jó gazdák, kiknek istállójában 5— 6 sőt 

több szarvasmarha van, de ezek ren

desen sovány, gyenge, jellegtelen ál

latok, a melyek éppen hogy elfo

gyasztják «: gazda kis takarmányát. 

Az ilyenek sokkal jobban járnának,

TARGZA-
V irra d .

Virrad . . . Nem látjátok ti emberek?
Már messze távol virrad valahol,
Véres az ég és riadtan mered 
A najt Hitébe az éji bagoly.

Közéig a virradat,
Nem látjátok az óriási hadat,
Melynek sorába észrevétlenül j
Az emberiség milliója gyűl?

Nem látjátok, hogy virrad már a hajnal 
S világot gyújtó véres diadallal 
A vénhedt földnek homlokára lép 
A nép.

A messzeségen át 
Nem halljátok-e léptek zaját?
Mint mikor százezernyi rög 
A bérezoromról ledübörög . . .

Az lesz a nap,
A szolganép ha börtönére csap 
Es az uj korszak hajnulfényinél 
A szent szabadság nevében ítél.

Az lesz a nap, mikor a pillanat 
Vajúdó századokon áthalad . . .
Minden uj képet ölt,

Föltárnád újra s szabad lesz a föld, 
Útját nem állja semmi égi kör 
S a végtelenbe tör . .  .

Az lesz a hajnal,
Mikor a föld robogó diadallal 
Büszkén, szabadon 
Szárnyal végig az égboltozaton 
S a nap helyett
Ragyogni kezd a mindenség felett . . .

Virrad . . . Nem látjátok ti, emberek ? 
Ébredjetek!

VIIÍÁG

Férfiak asszonyokról.
„Nem  zörög a haraszt, ha nem fajjá a széli 

Azt beszélik székében özvegy Bihary Imréné bá
rónéról, hogy trafikoslány volt, mikor megboldo

gult nra megismerte A leány szép is volt, fiatal 
is volt, de szegény és árva, a báró csúnya, öreg, 

de gazdag és altábornagy. Ez magyarázza meg ezt 
az abnormális házasságkötést A zt is mondják, 

hogy egy fiatal vezérkari tiszt napos vendége volt 

házuknak akkor is, ha a férj nem volt otthon. 

Tehát meg van a kulcsa annak a rejtélynek is, 

hogy miért fogadta egykedvűen udvarlásainkat és 

sohasem tüntetett ki közölünk senkit különösebb 

kegyével. A probléma csak ott kezdődik, hogy

most, mikor független és szabad, nem megy fé r j
hez egykori imádójához ? I . . . “

„Baiátom , nem jársz helyes nyomon I Pessi. 

mismusodra vall, hogy az ilyen raende-mondá'cnak 
kész vagy hitelt adni I Köztudomású dolog, hogy 

minél szebb, minél kedvesebb és minél élénkebb 
egy asszony, annál inkább ki van téve a rágal
maknak 1 Biztosíthatlak, hogy kevés olyan k ifo

gástalan asszonyt találsz, mint a báróné I Az a 

bizonyos fiatal vezérkari tiszt egyszerűen a képző

iét szülöttje. A megboldogult báró alacsony sors
ból emelte magához ezt a nőt. ó  taníttatta, ké- 

peztette s ezért ez az asszony még ma is hálásan 

őrzi az ura emlékét. Most már megválthatom ne
ked, hogy én évek óta szeretem a bárónét. A 

szerelmes ember féltékenységével leselkedtem 

ntánna éveken keresztül, hogy engemet egy má
sik, szerencsésebb vetélytárs miatt nem hallgat 

meg. Mondhatom neked, hogy minden kutatásom 

meddő volt I Ez az asszony csak az urát szerette 
a szeretet és hála vegyes érzelmével 1“

„Hihetetlent Egy ilyen fiatal nő ment lenne 

a világot mozgató leghatalmasabb szenvedélytől, a 

szerelemtől ? Ez mesébe illő gondolat 1 Sőt merem 

állítani, hogy még oda sem, mert ma már a gye

rekekkel sem lehet eféle képtelenségeket elhitetni! 

Csodálom, hogy te komoly ember létedre az ilyen
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ha 3—4 szarvasmarhát tartanának s I 
eze kkel etetnék fel azt a takarmányt, 1 
a melyen azelőtt 5—B tengette az éle- ■ 
tét. a kevesebb szám értékben bizo- j 
nyara felül múlna a nagyobbat.

Vannak azonban okok és hibák, j 

melyeken egy kis jó akarattal koiiy- 
nyebben lehet segíteni. Ilyen hibák 
a következők:

Gazdáink egy része lia Kel bor
j ú j a  van, a nagyobbat és erősebbet 
ad ja  el a mészárosnak, mert azé ' pár 
koronával többet kap. Üszőjét alig 
múlik egy éves, már fedeztetik, úgy 
hogy gyakran még 2 éves sínt*, már 
boijaja van. Fölösleges mondani hogy 
ezzel örökre tönkre tette üszőjét s 
annak ivadékait.

Az apa-állal megválasztásánál 
ne n jár el a kellő gonddal, igaz, hogy 
ez képezi a gazda egyik legnehezebb 
feladatát A  járási mezőgazdasági bi
zottság ugyan megvizsgálja évenként 
a t 'n>észapaállatokat s igazolványt 
csak az arra érdemeseknek ad. de 
igen nagy baj az, hogy ezen igazol
va i.y< .j állatok rendszerint ősszel el- 
adatnak s ősztől tavaszig a legtöbb 
község tenyészapa.álki4 nélkül van.
1 nkor a gazda kénytelen tehenét 
«  y ír ,ámhan levő igazolványával
i sem látott, esem*vész bikákhoz ve- 
z ii. Ez ugyan kihágást képez, de a 
h'g.iagyobb ritkaság hogy kitudód
jék mert az ellenőrzés a szétszórtan 
fekvő községekben lehetetlenség.

Nagy baj az, hogy sem az 1894 
X I!. t.-e .̂, sem megyei szabályrende
letünk nem intézkedik határozottan az 
irárt, hogy minden községben 
tartassanak egész éven át bikák. Az 
1894. évi 48ÖU0. sz. földmivelésügyi 
miniszteri rendelet 15. kötelességévé 
teszi a község elöljáróságának, hogy 
évenként november hóban vizsgálja 
• r, hogy van-e megfelelő szánni 

.yészap dáliát a községben. Vizsgá- 
i lónak eredményéről a járási főszol
gabírónak jelentést tesT. ki ezen je- 
Inmeseket a járási mezőgazdasági oi-

áagal közli. Ha a jelentésekből 
tik ki, hogy valamely község

be. nincs megfelelő számú apaállat, 
úgy annak beszerzését a hatóság el
rendeli. Ez a rendelkezés módot nyújt 
ugyan arra, hogy a hatóság a közsé
geket késő őszig apaállat tartására 
szoríthassa, de nincs biztosítva a fe

lói, hogy az apaállat tulajdonosok 
állataikat Közvetlen a* összeírás után 
el ne adják.

Ezek volnának a lényegesebb hi
bák, melyek első sorban kai a szarvas
marha tenyésztésünk bátra maradott
ságának.

Első sorban tehát megyei .szabály
rendeletünkön kell változtatnunk.Még 

j pedig tiltsa még a s; abályiendelet a 
két évei: alóli üszőknek a fedeztetését, 
tegye szigorú kötelességévé bika 
tula honosoknak, hogy az

el • lezti tnék jyoző *k meg 
róla. hogy a fedeztetendő üsző kel első 

j fogát kiváltotta-e.
Másodsorban te . : e köt égévé 

j a községi elöljáróságnak, nogy a te- 
I nyészapaállatok bitszámát ne csak ősz- 
1 szel és tavasz szál, hanem legalább év
in gyedenként vizsgálják meg s erről 
a hatóságnak jelentést tegyenek.

Mindezek előtt azonban a népet 
kell felvilágosítani, oktatni és o pél
dává! előljárni s ez főleg azoknak 
feladata, kik a nép között gyakran 
megfordulnak illetve közöttük élnek. 
Ilyenek első sorban lelkészeink, tani- 
tőink > jegyzőink

Ha ők jo példával járnak elől, ha 
gyakorlatilag bemutatják, hogy többet 
ér 2 jó szarvar.fnarha, mint 4 rossz, 
lehetetlen, hogy t elvi lúgosodon né
pünk ezen ne okúin;: s szarvasmarha 
tenyésztésünk í«. a m lendülne. Es 
ha ez bek ö v  u-- ■ k népünk anya- 
g akban gya . me$ elégedettebb
lesz s bizonyára kevésbé siet boldogu
lását távol idegenben keresni, hanem 
itthon marad s hozzá járul hazánk 
fel \ iragoz!utasához

Junkuncz Sándor.

MURASZOMBAT ES VIDÉKÉ

Helyi, várm egyei és vegyes hírek.

í\ nmgyar irodalmi .,,et .u any paiás tos királya 
örökre ! . la szemót. ó.aludt egy isteni tűz,
a melynek lángjánál a müveit, világ melegedett 
Vén aeuné vált egy lölséges agyreló, a melynek 
költ i fényszórása a föld egyik sarkától a másikig 
elhatott Megdermedt egy s iv. a inelvnek bűbájos 
hangja vé<ig cs-mgett es á... -.tat kellett ezen az 
egész siralom völgyön. VI egla^yott egy ajk, am ely
nek szeHomcsnkjáló!. mint az éló gyönyörűség, úgy 
reszketett ez a földi világ. Nincs, nem lehet ma
gyar ember, a ki ne tadná, ki volt Jóka: és a ki 
nem erezne igaz fájdalmat elvesztése lelett, aki

ne érezné a vesztesége* mely nem .... ma-
gyár az át. liánéin a- -gesz emberi nrte
Jókai •r a nemzet hatottja Koporsó . -’nöiy
nagyjai egyik legnagynhh.ká /.ár - j.únk,
eg> . 01; .•>t iuIIó könnye öntő;

*>r. E rm is .  Jr>sr *  ’soá'. "• fmél-
tőségéi-;. installáció. ■a, nő ások
szerint hó 2»-ár« les-,-. m(.t -• u.. mpó-
iyessegpc Amint értesülünk, .0 év
nyarán • . áru.-. • -i) ■ . köruta. :esz »*i* :

K in e v e s  ti. He.
győri törvényszéki jegyzőt a i, ciyuel; v *»bi-
r.isághoz albiróvá nevezte ki

— K ö lc s ö n ö s  á^’ i i t y e z é s . ái frérel-
műkre á felsége megengedte dr. Schick Fecancz
Sándor devecsori kir. járasbirósági albiró :ak a
helybeli és Matauschek József iieiybeli áliü'ónak
a devecseii kir. járásbirőságho leendő áthelyezései.

—  Pintér M ik lO *  gzott joghaü^a o. né
hai Pintér Géza ügyvéd szép tehetségű na

pok bau a budapesti og/t«3.oea síken-.. .eicue a 
jogtudományi első latot Gratulálunk .'

A  murftt/' >mbe/J esendői-járáeör 
m e.-f'er  Nyiry ^ tor honvédelmi m .iszter Hu
nyadi Nándor helyoe.. .övékei.,* ók buzgó csendőr- 

őrmos tért a félévig tartott .-sikeres próba-szolgáiai 
ulá . i-'iríö. -jájrá-jőrn:.;*♦<• •• végleg ser. kine/eziea.

H i l á l f s a  . O Krarsaak József né szül. 
razdertói Agus'Jch . •. _ i,s í» m  szenvedés
utá’. * ho .’4 ívó- ko. dun E n ú p  stun ve- 
j “ «e.. .K ies  Zsigmcudná. elhunyt. metése

májúi ulti. végbe. Az elhunyt' apunk
szerkesztője nagynénje Minisek Gáo. . rvos 

ped;.. anyósát gyászolja Nyugodjék békebe.i:'

- B e t ö r é s .  Csutortökre-in'iroh* ivradó 
ejjel Momnombatban ismét tolva - i" l.u.-. Úgy 

jfé ltá j' ’ • ttó hői Lip< ‘öfös-

1 j ■ ufetzi-
v « .  , ■ i* fért .. i ölték, sőt

a .--/i. . '  h íd it  «ii»:'eszcgetésből
származott. zajt. a moh jó  ide g Unióit. Üchőuheit 
inasa a kert kerítésén átugorván, a szomszédban 
lakó Hunyadi S ín  ,r ;sen •> járárCrmestert fel
keltette. de mire ez kiment betöri k megugrot

tak. i gyanazon éjszakán lefeszítették líerger Jó

zsef borkereskedőnek kirakatának lakatját Battyáu- 
falván pedig az uradalmi major egyik 7 íratlan 

kamarájából ruhaneműt és zsírt loptak el. A  csend- 
őrség erélyesen nyomozza a vakmerő tetteseket. 

O ro s z - ja p á n  h á b o r ít .  Folyó hó első 
napjaiban a szárazföldül' nagy csata volt a Jalu 
folyó ír ellett, a mely az oroszok vereségével vég- 
zG'-' ■ japánok elvették sok ágyújukat,

bo 1 foglyul ej teltek és lépósről-lépésre
szörny issza az oroszokat, a kik mintegy 2000 
embert esztettek a csatában.

—  T a lá l t  h u lla . F. hó 6-nu reggel Rérál-

l.moknak beugrasz!'
J lo-h ó ! Hátrább az agarakkal! É-i azt mond

tam, hogy volt. Abban a helyzetben vagyok, hogy 
tiszta meggyőződéssel jelenthetem ki, hogy csak
volt 1“

„Vagy úgy? Tehát mégis nekem van igazam!*
Neked igazad ? Ó nem 1 Nekem van igazam ! 

Mert amit ma, mint özvegy tesz, egészen más el
bírálás alá esik. mintna ugyanezt az ura életében 

•-(‘Ina. Különben nem fogok veled dodnnsj 
beszélni, roet id m, hufj tit k

.k .ultit. Ez ilatt az esztaiiuo a '
• •1 barónénak száiii aiau alkalma meggyozöilu* 

arról, hogy iialarn hívei* *, önzetlenebb barátja 
nincs. Iránta táplált érzelmeimet azouban soha, 
egyel) n szóval sem érintettem. Ő mégis érezte, 
hogy : z a három esztendő mit. sem változtatott 
rajtuk. Megtörtént a csoda; a jégkéreg, melyet 
annyi láng nem volt képes megolvasztani, megol
vadt önmagától. . .

A dolog úgy történt, hogy egy napon meglá
togattam. Boudoirejábeu fogadott igéző pongyolá

ban. E hely egyike ama meghitt, meleg, puha kis 
fészkeknek, melyek telve illúzióval, illattal, vágy- 
gyal, hivatva látszanak lenni arra, hogy bennük j 

-gy  e*:* kellemes pásztor órát töltsön el az ember.

Szokatlan izgalom vett erőt mindkettőnkön 
ebben a bűvös környezetben Kerültük egymás te
kintetét, Torkunkat fojtogatta valami. Szótlanul 

j ültünk egymással szemben. . . Egyszerre a közös 
j vágy eilenáilhatl&nnl egymás karjába hajtott ben

nünket. . . Ajkaink izzó csókban forrtak össze... 
: Aztán hirtelen kibontakozott ölelő karjaim közül 

a báróné. s könyörgött, hogy távozzam Ellenkezés 
nélkül tettem eleget kívánságának abban a szent 

j  rr-ug/öződésben, hogy beveskedésemmel csak ár- 
, ' íu. ügyemnek. Otthon azonban este a követ-

-pvelet. találtam :

ed vés barátom I Bocsásson meg mai heves- 
... .!»«-•-■, nem ludtam, mit cselekszem. Mind- 

k-i ni meggondolatlanul, túlságosan bízva ünma
gú koau, játszottunk a tűzze1 s megégettük ma- 

1 gonkat. Sz- remem azt írni magának, hogy kerül- 
l jón engem, de nem tehetem 1 Csókja azóta folyton 

égeti ajkamat, vérem hevesebbea lüktet, szivem 
gyorsabban ver! Mámoros vagyok a csókjától, mely 
olyan mint az absüDt, ki egyszer m egizMi, nem 
,ud róla többé lemondani, még ha elkárhozik is 
tőle I Okvet en elvárja

Özv. br. Bihary Irorénó* 

Nos és mi az eredmény? „Ez ni 1“ 
Jegygyűrű? Gratulálok I Bocsáss, meg, hogy 

eljárt a szám 1 H l i  B Á .

Akinek nincs szív,-.
Egy szép énekesnőbe szerelmes volt egy kar

mester. egy zeneszerző és egy gazdag ur.
A karmester arcát megcirógatta a szép éne

kesnő :
—  Ne bolondulj öreg I — mondta kacagva 

neki. —  Először is nékem nincs szivem, másodszor
, meg, na szerelmes lennék beléd : te is sóhajtoznál 

1 a karmesteri székben, ahelyett, hogy a zenekart 
vezényelnéd, ón is tefeléd sóhajtoznám a színpad
ról, ahelyet, hogy énekeljek.

A zeneszerző igy kapta ki a maga részét:
—  Nem tehetek róla, én nem tudok szeretni 

sem mást, sem önt. Aztán legjobb, ha mi csak 
barátságban maradunk. Ön nékem ajánlja a szer
zeményeit, én éneklem, s igy kölcsönösen biztosít
juk egymás hírnevét . . Pedig szeretnék szeretni 

de nincs szivem. . .
A  harmadik pályázó megcsókolta az énekesnő 

homlokát, szeme elé tartott egy villogó kövii gyű
rűt, ráhnzta az énekesuő ujjára és megin^ meg
csókolta őt, de most már ar. ajkáu.

A szívtelen hölgy ábrándozva nézett maga
e lé :

—  Istenem, sosem hittem, nogy ennyire tud
jak szeretni. . .

F A . NÁNDOR.
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állás község határában a Lendva patak vizében j 
egy uriasan öltözött férti hulláját találták Ujján ' 
arany gyűrűt, zsebében ezüst órát, ezüst foglalatú 
szemüveget és több olyan tárgyat találtak, amely 
arra engedett következtetni, hogy az illető jobb 
módú ember lehetett és épen ezért feltűnt és bűn
cselekmény fenforgására adott gyanút azon körül
mény, hogy pénz nem volt nála. Az eset bejelen
tetvén a hatóságnak, tegnap Sinkovich Elek tb. 
főszolgabíró és dr. Geiger Vilmos járásorvos ki
szálltak a helyszínére és megállapították, hogy a 
talált hallá Hartbergor A delf radkersbnrgi elme
bajos korcsniáros holtteste. \ szerencsétlen ember 
f. hó ü-án éjje l észrevétlonü! eltávozott hazairól s 
bolyongáaa közben valószínűleg beleesett a Lendva 
patakba. Holttestét neje a mai napon Kadkers- 
bargba szállíttatja és ott temetteti el.

—  O lc s ó b b  le s z  a  c z u k o r .  A nyersczu 
korpiaczok már hosszabb ideje igen szilárd irány

zatot követnek s az árak emelkednek, mintán 
megbízható becslesek sserint agy Kába sziget és 

egyéb gyarmatok nádczukurtermelése, mint több 
európai államnak, főleg Francziaországnak. Bel
giumnak és Oroszországnak czukorrépa termesz
tése jóval kisebb lesz az idén. mint tavaly volt. A 
finomított czukor árára azonban —  mint a „M a
gyar Kereskedők Lapja* írja —  a nyersczukor- 
piaczoak ez a szilárd irányzata eddig nem volt 
semmiféle hatással s e kiváló szaklap a jövőben 
som vár ilyent, sőt biztosra veszi, hogy a finomit- 
vány-árakat m ielőbb isméi lejebb kell majd szállí
tani, minthogy az osztrák finomítók egyenesen ra 
vannak utalva arra, hogy a magyar piac felé való 
eladást forszírozzák és a kartaljfik kebelében mu
tatkozó differenciákat is alig ;, sikerül eloszlatniuk.

— O y o rm e k -B íin ie iö á .d á a . A muraszom
bati áll. iskola és óvoda növendékei, helybeli uri- 

leánykák szíves közreműködésével, a következő 
darabokat adják e lő : 1 „A z  év tizenkét hónapja." 

bemutatják a muraszombati óvodások. 2. .K is  
leányok, nagy leányok Prologuak a prologja. $zá 

vay Gyulától. Előadják : Loncsár Mariska, Küzmits 

Ida, Sinkovich Miczi, Sinkovich Írónké, Vas Korpád.

3- »U gy  legyen.'1 Prolog ír ta : Fráter A. Szerep

lők: Boldogság —  Horváth Gina, Irgalom —  
Horváth Kamilla. Szeretet —  Bölcs Amália, Púk 

Metzker irma. Angyalok, kis szellemek. .Tündér- 

álom." Gyermekgzinmü Irta : Gopcsa Endre. Ze

néjét szerezte : Pusztay József. A z  éneket zongorán 

k isér i: Schuell Jánosnó úrnő. Személyek : Margit

—  Árvái Böske, Julcsa —  Sostaréoz Mária, Flóra
—  M eijner Miczi, Púk —  Metzker Irma. Tündé

rek : Gumilár Vera, Závory Mili, Lejkó Jozefa, 
Fafiik Mili, Csenár Mariska, Mancs Mariska, Lá 

zár Ilonka, Knész Katicza és Anna, Polák Irma, 

Skrabán Sarolta, Mátay Matild. Sinkécz Mariska, 

Kohn Szeréna, Lutharics Teréz, Kováts Ilonka, 
Porgesz Ilona, Taob Margit, Viijecz Ilona, Czipott 
Gizi, Koszednár Mariska, Gergorics Gizella, Hu
nyadi Vala és Nella, Fascbinger Margit és Irén, 

W einer Margit, Kohn Mariska, Geiger Lola, Klein- 

rath Gizi, Gaber Vilma. A tündértánezot le jt ik : 
Bölcs Ilouka, Csenár Böske, Kelecsónyi Aliz, Sa- 

ruga Margit, Saáry Katinka, Simon Etelka. Sin

kovich Margit. Belépő-jegyek árui: első nap: ülő

hely 2 korona, állóhely 1 korona. Második nap : 

I . hely 2 K t II. hely 1 K 20 f, I II. hely 80 f, 
állóhely 40 f. Jegyek előre válthatók az áll. óvo

dában s Újházi nr könyvkereskedésében. Kezdete 
pont 6 órakor. A tiszta jövedelem 2/» iészét a mu

raszombati áll. isk. szegény növendékei felruhá
zására s */* részét az „Óvónők Otthona* javára 
fordítjuk. Felttlfizetéseket a jót. czél érdekében 

köszönettel veszünk és hirlapilag nyugtázunk. Az 
előadó gyermekek uevében is kérjük a nagyérdemű 
közönség, a gyermekbarátok s az igen t. szülők 

kegyes pártfogását

Muraszombat, 1904. évi május 7.

Sch.-Fehér Ilona, áll. tanítónő.
T.-Kammermaypr Irma, áll óvónő j

—  K ivándorlók szálló ja Fiúméban. A 
kivándorlási Forgalomnak Fiúméba való terelés-* 
szükségessé tette azt is, hogy a hajó indulásig el
szállásolásukról gondoskodás történjék. Ez idő sze
rint e céh a alkalmas helyiségek Fiúméban egyál
talában nincsenek, de közegészégi és más szem
pontokból is szükséges, hogy a kivándorlók a ki
kötőben elszigeteltesseuek. Ennek folytán a kormány 
pályázatot hirdetett egy ilyen kivándorlási ház épí
tésére és özemben tartására. A kivándorlók szál
lója. mint a „M agyar Kereskedők Lapja* jelenti, 
a nyugateurópai kikötőkben fenálló hasonló intéz
ményeknek megfelelően lesz berendezve. Két épü.

létből fog állani és 1500 felnőtt embernek lesz 
benne helye. A szállóban hálótermek a nappali 
tartózkodás céljaira fedett színek lesznek, azonkí
vül lesz benne kórházi osztály, az orvos, a rend
őrség és a kivándorlási tisztviselő részére szánt 
szobák, pénzváltó-üzlet, doháuytőzsde Fürdőhelyi
ségek, fertőtlenítő szoba egészítik ki az egyszerű, 
de higiénikus szálló oerendezését. Az épületek vil
lamos világítással és központi fűtéssel lesznek el
látva. A  szálló vállalkozója köteles lesz a kiván
dorlókat élelmiszerrel ellátni, podgyászukat a vas
útról elhozatni és a hajóra szállítani, amiért meg
határozott dijat szedhet. Az első 2 napra a hajó
zási társaság fizeti az élelmezést. A kivándorlási 
.á za t legkésőbb egy éven belel átadják rendelte
d é n e k .

_____ K zgazdaság,
A szántásról.

A szántó-vető embernek az eke a legfontosabb 
szerszáma. Jő eke nélkul jó szántást végezni nem 
lehet, jó és gyakori szántás nélkül pedig valóban 
hasznot h a jt , termést a föld nem fakaszt. A z  egész 
gazdálkodás jövedelmezőségének alapja a jó szán
tás és a g\ .kori trágyázás. Ezek nélkül nincs jö 
vedelem, segélyével a holdankénti tiszta j ö 
vedelmet könnyen lehet 50— fiO koronára emelni.

Jó munkát a szántásnál csak akkor végezünk, 
ha az ekét elég mélyen járatjuk A mély szántás 
következtében a növényeknek nagyobb réteg áll 
rendelkezésére, melyből táplálékát veheti s hol 
gyökereit fejlesztheti, főleg »  mélyen gyökerező uö- 
ó nyék, mint a répa és a herefólék, kívánják a 
talajnak mélyebb megmivelését. M ig a sekélyen 
gyökerező kalászosok is megkívánják, illetőleg meg
hálálják a mély szántást, gyökérzetük jobbau ki
fejlődik, erősebb támaszt talál, zalmájék is erü- 
Bobb lesz, a megdülés ritkábbra fog előfordulni.
A mély szántás előnye még az is, hogy a növény 1 
kevesebbet szenved a szárazságtól vagy a túlsók 
nedvességtől.

Ha az altalaj nyers, terméketlen, akkor nem 
szabad egyszerre mélyítenünk, hanem csak fokoza
tosan, mert ha egyszerre hozzuk fel a sok nyers 
földet, azt kultúrnövényeink megsiv. lik. Lehetnek 
esetek, a mikor az altalaj kedvezőt! c . összetételű 
al. Kavics, mikor a mély szántástól el koll tekin
tenünk. A m ély szántás azonban maga után vonja 
az erősebb trágyázást is, ha azonban a kellő mély
ségre szántott tala jt istálló és műtrágyákká! ellát- 

1 tűk, termésátlagaink oda emelkednék csakhamar, 
a hol a  tőlünk nyágútra fekvő országok termésát-

Szabály legyen az, hogy a tarlót főleg kötött 
talajon azonnal törjük fel. Olyau növények lekerü
lése után, elvek a tala jt kedvező fizikai állapotban 
sokszor beéredetteu hagyják vissza (takarmány, ka
pás) azonnal szántsunk, mert kedvező állapotukat 
csak a szántásául őrizhetjük meg. Ha ősszel kilá
tásunk van arra. hogy mélyen fogunk szántani, 
akkor a tarlótörés, csekélyen eszközöljük, gyom
irtás céljából, ha a/, őszi mély szántás lehetősé
gére nincs kilátás, akkor már a tarlót száutsuk 
fel mélyen, az őszi mély szántást azonban minden 
növény alá meg kellene adnunk, ez rendkívül fon
tos, mert igy a fagy és téli v iz  jobban behatol
hat a talajba s ennek következtében jobban be- 
eredhet az. Homokos vagy vályogos homokot és 
könnyen széthulló, laza m isz és humusz talajt 
bármely nedvességi állapotban lehet szántani, ter
mészetesen ha egész szárazsk nem lesz semmi ha
tása a szántásnak.

A  kötöttebb de főleg tulkötött talajokat túl- 
nedvesen nem szabad szántanunk, mert ha a ba
rázda oldala elkeuődőtt és fényes, akkor az ké-

1904. m ájus 8.

sőbb megszáradva kőkemény rögöket fog képezni 
Ha az őszi szántáskor kissé nedvesebb a talaj 
nem olyan nagy baj, mert a tél fagyára a rögök 
széthulianak.

Ha termés-átlagainkat fokozni akarjak legelső 
dobiunk a szántást és trágyázást megjavítani.

Nyilttér*)
*) Az e rovat alatt közi. nőm váli. fel a szerk.

Köszönetnyilvánítás.
Már 17 év óta szenvedtem ijedős következté

ben beállott fej betegség ben, melyből tek. dr. Kolin 
Ignacz dobronaki kőrorvos ur sikeresen meggyó

gyított, ezúton is kifejezem köszönetemet és há
lámat.

Bagonya, 1904. május ti.

Császár Mátyás.

igen alkalmas nyers epitkezesekhez. továbbá hód
farkú es hornyolt tetöcserép. valamint orr-, köve
zet-. kút-, csatorna-, párkány- es jászoltégla, úgy 
alagcsö is a legjobb minőségben bármely állomásra 
szállítva Kapható az alant nevevezett téglagyárban.

a;jegyzékkel és mintával szívesen szolgál

üradalnji Gőztéglagyár,
a- 10 Sárvár.

7-11

4 '1 , , - o s
törlesztéses kölcsönöket ny újtunk bu-

----- dapesti es
külföldi elsőrangú pénzintézetek
től a földbirtok és ingatlan */* ér
tékig* terjedői.és II. helyre 15—65 

évig terjedő időtartamra.

Személyhitelt popoknak, kalonolisz-
— - leknek. altatni- es
inagánlnvataluokoknak és iparo
soknak kezes és kezes nélkül

l— 15 évig terjedő időre 
gy o rsa n  és d iseréten .

Bank- és maganadosagok convertálása.
Mcllgr Lajos *S Társai

bankbizomány

B u d ap est , V I . ,  D á v id -u tc za  16. 
(Törvényszókileg bejegyzett ezég).
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