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Az iskola jelentősége az 
erkölcsi életre.

„Elvesz az éti népem, mivelhogy tu
domány nélkül való- . Hóseás prófétának 
ezen mondását alkalmaztam egy alkalommal 
lapunk hasábjain annak kimutatására, hogy 
az életnek nagy harcában, a szükséges is
meretek híján, népünk anyagi boldogulását, 
jólétét megszerezni nem tud ja ; sőt előbb 
vagy utóbb a teljes tönkre ju tás veszedel
mébe kerül. Kimutatni igyekeztem, hogy az 
elemi népiskoláknak volna hivatása, — ha 
ezek elegendő számmal volnának — a szük
séges elemi ismeretek elsajátítására az esz
közöket, módot és alkalmat megadni.

Jelen soraimmal pedig azt szeretném 
kimutatni, hogy nemcsak az anyagi jólétre 
való tekintettel volna nekünk itt a vend vi
déken iskolákra szükségünk; hanem  és még 
inkább az erkölcsi életre való tekintettel. 
Mert ugyanis, az iskola tanítójának hivatása 
a községben nemcsak az, hogy a hasznos 
ismeretek elsajátításának közvetítője legyen, 
hanem hogy a gondjaira bizolt gyermek
sereget, szülőket s mindazokat, kikre nemes 
hivatásánál fogva befolyást gyakorolhat: 
szóval és tettel óvja és védje mindattól, a 
mi azok emberi méltóságának ártalm ára le
hetne ; a  gondjaira hízottakat, mint a szerető 
szülő gyermekeit, oktatásával és példájával 
a jóra intse és a jó utón vezesse.

A múltkori cikkemben azt állítottam, 
hogy népünkben igen szép mértékben meg
van a tanulékonyság, a különféle ismeretek, 
ügyességek elsajátítására a fogékonyság. Ez 
a képesség, mint Istennek legszebb és leg
becsesebb adománya, ha helyes irányban 
lejlesztetik, a legnagyobb áldásforrása lehet 
úgy az anyagi, mint a szellemi erkölcsi élet
nek. L)e ha nincsen senki, aki ezt a  drága 
lelki ajándékot, a jöhető káros befolyásoktól 
védje, ha nincsen senki, aki a minden szép 
és nemes belogadására alkalmas képessége
ket a  helyes irányban fejleszsze: akkor az, 
aminek áldást hozóvá kellett volna lennie, 
igen könnyen lehet átokká. Az ember ter
mészete ugyanis olyan, hogy benne a jóra 
és rosszra egyaránt megvan a fogékonyság; 
képességeit úgy erényes, mint bűnös csele
kedetek véghez vitelére felhasználhatja. És 
akinek nagyobb szellemi képességei vannak:

az kitünhotik, nagy lehet a  jóban is, de 
nagy lehet a rosszban is egyformán. És ha 
nincsen senki, aki az emberben a rosszra 
való hajlandóságot korlátózná, a jóra való 
hajlandóságot pedig óvná és gyámolitaná: 
akkor minél nagyobb a szellemi képesség, 
annál nagyobb kútfejévé lehet az erkölcsi 
élet romlásának. Mint a szántó földben is, 
ha az minél termékenyebb, s ha bele jó 
magot és gazt egy formán vetünk s a gazt 
ki nem irtjuk ; a jó magból kikelt nemes 
növényt a gaz tökéletesen tönkre teszi: úgy 
a teljesen szabadjukra eresztett rossz indu
latok is utoljára teljesen megsemmisítik a 
léleknek jóra való képességeit.

Ugyan ezen veszedelemnek nem előtte, 
hanem m ár benne van ami vend népünk. 
Hogy ide jutott, az, az előbb elmondottak 
után, az iskolák és tanítók hiánya folytán 
egészen természetes. Még természetesebbnek 
találhatjuk ezt a szomorú valóságot, ha egy 
más körülményt is figyelembe veszünk.

Vendjeink nem élnek helyhez kötött 
életei. Hégi időtől fogva, még mikor a szük
ség és nyomorúság nem hajtotta is őket 
annyira mint most, könnyen megváltak szü
lőföldjüktől. Most meg már a nyomorúság, 
a korrogó gyomor parancsol nekik, hogy 
oda menjenek kenyeret keresni, ahol azt 
megtalálják. Itthon a nagy szegénység miatt, 
ha még úgy akarnának, sem találnának ke
reset fo rrást; tehát arra veszik útjukat, ahol 
valamit találnak, habár az az éhenhalásnál 
nem is igen ér többet. M unkásnépünk Du
nántúlnak és Slavoniának talán m ár minden 
vármegyéjét keresztül kasul járta  a kenyérért. 
És min' eleven eszü nép csak természetes, 
hogy figyel, lat és hall mindenütt, hogy 
észre veszi azt, hogy szép az élet annak, 
akinek van jóléte, — de neki a nagy nyo
morúságban nehéz, különösen ha elgondolja 
azt, hogy utólag kell megkeresnie azt, amit 
már elölegképen gazdájától családja fentar- 
tására még a télen kivett. És ebből kifolyó
lag az is csak természetes, hogy mint kü
lönben is fogékony faj mindenütt, amerre 
csak megfordul keresi és kutatja azokat a 
mester fogásokat, amelyekkel alkalmas mó
don, könnyű szerrel szerezhet magának va
lamit.

Ilyen körülmények között, még ha is
kolákká! megvolnának is rakva községeink,

nem volna csoda, ha népünknél az erkölcsi 
életnek hanyatlását kellene tapasztalnunk. 
De nekünk nincsenek iskoláink, a legtöbb 
községben nincsen senki, aki nép előtt járna, 
aki a jóban mindennap példa lehetne, aki
nek élete és tanítása megőrizné és óvná 
népünket a  rossztól, aki a  behurcolt gonoszt, 
mint gondos kertész irtaná és gyomlálná.
A szülőföldtől messze vidékről behurcolt, 
itt is, amott is összeszedeti gonoszság sza
badon terjeszkedhetik. Mint mindig több és 
több nemes növényt vesz körül az élösdi 
nagy mohósággal messze terjeszkedő indiával 
és tönkre teszi azokat, ha senki nem siet 
megszabadításukra: hasonlóan az emberi 
szívnek nemesebb érzelmei élősködő gonosz
ság is mindig szélesebb és szélesebb kör
ben terjeszkedik jobb sorsra érdemes népünk 
között, mert nincsen, aki neki gátat vethetne!

Elszorul az embernek szive, mikor min
dennap azt kell tapasztalnia, m intha ami 
vendjeink versenyre keltek volna egym ással: 
ki tud ügyesebben csalni, lopni, ham isan 
esküdni, bosszút állani, vagy más ezekhez 
hasonló dolgot elkövetni. És ami még en
nél is leveröbb az, hogy azt a csalót, tol
vajt, hamis esküvőt, bosszúállót, vagy más 
ezekhez hasonlókban kiváltót, odahaza sze
replési helyén, olyan dicsfény féle veszi kö
rül, akire bizonyos áhítattal tekintenek fel. 
Utóvégre nem vagyunk járásunkban olyan 
igen nagy számmal és mégis kis lapunknak 
még nem volt olyan szám a kezemben, mely
nek hírei között ne vezetett volna a tolvaj- 
lásoknak, csalásoknak, gyujtogahisoknak, 
vagy más ezekhez hasonló dolgoknak faj
tája. Pedig ezen fajta hírek közül, csak azok 
kerülnek kis lapunkba, melyekre u sértett, 
vagy bántott felek orvoslást keresnek, — 
ha ugyanis a tettes elég ügyetlen kézre ke
rülni. Mert csak a megbántottak, a kárt 
szenvedettek tudják legjobban, mily igen 
nagy a közhírré nem tett, elhallgatott go
noszságok száma. Mint egyik csendőrünk 
kifejezte magát e lőttem : a legnagyobb baj 
az, hogy ha valakinek ellopják p. o. az 
ekéjét, a károsultnak kisebb gondja is na
gyobb a feljelentésnél, e helyett inkább ö 
is lop egy másikat. Akit megcsalnak, az 
igyekszik mást visszacsalni; akinek házát 
felgyújtják, az igyekszik hasonló módon, 
vagy más valami módon magán bosszút



MURASZOMBAT, 1905. .MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE MÁRCIUS 12.

állani; —  és igy tovább. Az em ber sokszor 
hall olyan körmönfont históriákat megtör
ténni, melyek még egy országos gonosz
tevőnek is ügyesen kieszelt stikliji lehetnének, 
nem ilyen egyszerű viszonyok közölt élő 
nép fiának.

Hát bizony meglehetősen alacsony fo
kon állunk erkölcsileg. Betegek vagyunk lel
kileg, melynek gyógyítása nagyon is sürgős 
volna. Erkölcsi életünk fájának gyökerein 
rágódnak a  halált hozó férgek s nincsen elég 
m unkásunk, akik a minden széppel és jóval 
kecsegtető fákat megtudnák szabadítani a 
halált hozó férgektől.

Azért mély tisztelettel és alázattal kér
jük járásunk, vármegyénk és hazánk tekin
tetes, nagyságos, méltóságos és nagyméltó- 
ságu intéző köreit, tekintsenek le reánk, j 
iskolákat adjanak nékünk. Fordítsák egy ki
csinyég nagy becsű figyelmüket mifelénk is. 
Siessenek ők, az ö maguk nyomatékosabb 
hatáskörükkel segítségére ami szegény vend- j 
jeink iskolázatlanságából fakadó anyagi és 
erkölcsi nyomorúságának.

Még egyet. Nem igen régen olvastam, 
hogy hány iskolát szándékszik hazánkban 
a  magas kormány folyó évben felállítani. 
Szivszorongva olvastam a boldog iskolát 
nyerő községek hosszú so rá t; de hiába m en
tem át a  sorokon betűzve felülről lefelé, 
majd meg alulról fölfelé: a szerencsés köz
ségek között nem találtam fel járásunknak 
egyetlen iskoláért epedö községét sem. El
szomorodva tettem le a lapot azt kérdezve 
magamtól: hát el kell pusztulni ami népünk
nek erkölcsileg is, mivelhogy iskolák nélkül 
való ?!

A „Vasvármegyei Tődővész Elleni 
Védőegyesület" m uraszom bati hölgy

bizottság tánczm ulatsága.

F. hó 4-én zajlott le egy oly szépen sikerült 
mulatság a Dobrai-féle nagyvendéglő dísztermé
ben, melynek párját aligha találnánk a mura- 
szombati mulatságok történetében. Már 7 órakor 
kocsi kocsi után érkezett a bejáró elé, úgy hogy 
fél nyolcra együtt volt úgyszólván Muraszombat 
és a vidéke egész intclligentiája. Kisebb-nagyobb 
csoportok képződtek s az általános jókedvű han
gulat már is sejtetni engedte, hogy e mulatságról 
mindenki kedves emlékkel fog távozni.

Nyolc óra tájban felharsant a Rákóczy- 
induló, melynek accordjai alatt vonult be az 
estély védnöknője, gróf Batthyány Zsigmondné 
Öméltósága férje, járásunk szeretett képviselője 
karján, kiket a terem ajtajánál a hölgybizottság 
testületé fogadott. A hölgybizottság nevében 
Öméltóságának szives megjelenéséért Metzker 
Irmuska mondott elragadó kedvességgel köszöne
tét, miközben a bizottság hatalmas gyönyörű szal- 
lagos virágcsokrát nyújtotta át. A védnöknö 
Öméltósága nyájasan köszönte a figyelmet úgy a 
kis tolmácsnak, mint a hölgyeknek. A fogadtatás 
után öméltóságáék a számukra fent tartott dísz
helyen foglaltak helyet, mire kezdetét vette a 
műsor.

Először a dalárda lépett a dobogóra s néhány 
szépen előadott népdal cléncklésévcl érdemelte 
ki azt a nagy tapsot, mely előadásuk után fcl- 
zugott. Dalárdánk mint eddig, úgy most is meg

állta helyét, különösen tetszett Csiszár János ur, 
a dalárda fáradiiatlan karmesterének lágy, be
hízelgő hangú solo éneke.

Majd Nemes Miklós interpretálta Ricding 
Polonaisc-t, gyakorlott, tehnikára valló kézzel és 
eredeti, benső érzéssel, kit zongorán discrélül 
kisért Horváth Györgyike, mintegy előtérbe engedve 
a hegedűt. Mondanunk sem kell, hogy a közön
ség nem fukarkodott a tapsokban.

Most Jávori Alice lépett az emelvényre, 
bájosan, értelmes előadással szavalta el az „Oh 
nem vagyok féltékeny" cimü monológot, nehány 
percre igazán művészi élvezetet szerzett a jelen
levőknek, de ki is jutott bőven az ovációból és 
gratulációkból.

Azután Horváth Györgyike és Kamilla ültek 
a zongorához és csakhamar felhangzott Schmitt 
Sidnei „Tarantellájának pajkos, jókedvű zenéje, 
mit igazán szép üsszjátékkal adtak elő a nővérek 
a zenebarátok gyönyörűségére s mi sem termé
szetesebb az ováció ismét megújult s a szereplők 
alig győzték köszönni a minden oldalról jövö 
üdvözletét.

Nincs öröm üröm nélkül, a fényes mulatós 
bálterembe egy disszonáns hang vegyült, a jókedv 
egy pillanatra elnémult, dr. Skrilecz Mihály ült a 
felolvasó asztalhoz, aztán szegény tüdőbetegekről 
tartott egy felolvasást, hogy a hátunk csak úgy 
borsózott tőle. Felhívta közönségünket, hogy a 
megkezdett nemes akciót folytassák tovább is 
azzal a buzgalommal, a melyet jelenleg tapasztal, 
igy ez áldásos munka ezreket ment meg e nép
irtó betegségtől, melyet iszonyatos nagyságában 
csak most észlelünk. Nehány tréfás szóval végezte 
be érdekes előadását, melynek végeztével a hall
gatók köszönő tapsai ismét vidám hangulatba 
terelték az érzéseket.

Utoljára hagytuk az est clouját, a „Bögö- 
mér tréfás daljátékot. A remek kabinet alakokról 
tudósítást írni jóformán nőm is lehet, melyek 
szerepeit Metzker Mátyás, Ratkol Tivadar, Nemes 
Miklós, Csiszár János és Richter József urak 
látták el, a daljátékot igen szépen kisérte 
zongorán Schnell Jánosné urnö. A terem csak 
úgy zengett a jóizü mondások után fakadt 
kacagástól s a legjobb kritikát közönségünk 
gyakorolta, midőn percekig tapsolt s ujrázott, 
úgy hogy a közkívánatnak engedve, ismételni 
kellett.

Igazán kellemes és vidám estében volt 
részök a megjelenteknek, a mulatság fényét 
emelte a terem egyszerű Ízléses díszítése, a höl
gyek pazar toilettjei, de ennek felsorolására nem 
vállalkozunk, mert az egyik szebb volt a másik
nál, de elárulhatjuk, hogy az érdeklődés köz
pontja a védnöknö 0  méltósága volt, a ki remek 
igaz gyöngyökkel ékített fehér selyem ruhában 
jelent meg.

Programm végeztével vacsorához ültek, 
mely alatt vígan folyt a tombola, nem egyszer 
derültséget keltve egy-két szerencsés nyerő, ha 
valami tréfás tárgyal juttatott nekik Fortuna 
istenasszony.

A táncot Grófné Öméltósága kezdte meg dr. 
Vratarits Ivánnal s egy-kettöre általánossá vált a 
tánc, a melyhez Csicseri bandája húzta a talp 
alá valót.

Éjfélre járt már az idő, midőn Öméltóságáék 
a termet a közönség őszinte ovációja közben 
elhagyták.

A mulatság egész virradtig a legjobb kedv
vel folyt s bizony már tiszlcsségos nap világ volt, 
mikor az utolsó vendég is eltávozott.

A fényes erkölcsi sikeren kívül az estély 
szépen jövedelmezett a szép nemes célra és hogy 
c siker elérhető volt, köszönet érte a hölgy- 
bizottságnak, melynek minden egyes tagja hetek 
óla fáradozott azon, hogy a humánus cél szolgá
latán kívül egy kellemes estélyt szerezzen.

Jelen voltak:
Asszonyok: Gróf Batthyány Zsigmondné, 

Árvái Henrikné, Balás Béláné (Alsólendva), Balez 
Aladárné (Bcllatincz), özv. Berke Mihályné, Bittor- 
mann Tivadarné, Czipott Jánosné (Mártonhely), 
Csiszár Jánosné, dr. Gcigcr Yilmosné, özv. Horváth 
Györgyné, Hoycr Istvánné, Hessné, Junkuncz Sán- 
dorné, Kacsó Ferencné, Kcresztury Káimánné (Már- 
tonholy), Kardos Józsefné, Kolossá Istvánné, Láng 
Ignácné’(Barkóé), Olajos Sándorné, Pósfay Pong- 
rácné, Piatsek Jánosné (Hrasitz), Saáry Józsefné, 
Sinkovich Elekné, Skerlák Lászlóné, Sokál Józsefné, 
Schnell Jánosné, Schweinhammcr Jánosné, Sch. 
Fehér Ilona, özv. Szabó Káimánné, Takáts R. 
Istvánné, Tóth Pálnó, Török Ernöné, Wlasics 
Gézáné (Bagonya).

Leányok: Balás nővérek (Alsólendva), Czipott 
Hona (Mártonhely), Fehér Mariska, Horváth Györ
gyike és Kamilla, Javorik Alice, Láng Ilonka (Bar
kóé), Leitner Stefi, Loncsár Mariska, Metzker Irma, 
Nagy Ida (Barkóé), Pósfay Ida, Sokál nővérek, 
Schweinhammcr Páni, (Battyányfalva), Takáts Irma 
(Tüskeszer), Török Aranka. —Ő.

A „V. T. E. V. E*. muraszombati hölgy
bizottsága által 1905. március 4-én rendezett tánc
estély bevétele 771 K 92 f, kiadása 194 K 8G f, 
tiszta jövedelme 577 K 0G f.

Beküldőitek: Gróf Batthyány Zsigmondné 
100 K, gróf Batthyány Zsigmond, Kladziwa József 
50—50 K, Kladziwa Józsefné 20 K, Bölcs Béla 
10 K, dr. Szilárd Lipót (Tótkeresztur), G K, Gsap- 
lovits Ferenc, Porkoláb Gyula (Battyánd), ifj. Kühár 
István (Mezövár), Balkányi Ernő (Alsólendva), id. 
Most Rudolf, Aczél József 5—5 K, dr. Schick 
Sándor, Simon József, Faschinger Győző, Weiner 
Salamon 4 —4 K, özv. Czipott Rczsöné, Czipott 
József 3—3 K, Vértes Sándor, Surányi Hermin 
L’rdomb, Horváth Lajos (Battyánd), Kolrn Miksa 
(Ottóháza), Fülöp Jánosné, özv. Bors Mihályné 
(Prosznyákfa), Kleinralh József, Szlepecz Iván, 
Eberl nővérek, Lázár Jánosné 2—2 K.

Felülfizetlek: Gróf Batthyány Zsigmond 55 K, 
dr. Skrilecz Mihály 8 K, Balás Béla (Alsólendva), 
Árvái Henrik 5—5 K, dr. Czifrák János 4 K, dr. 
Vratarits Iván, Gáspár Ferenc, Metzker Mátyás, 
Fürst Ödön 3—3 K, dr. Fiikor Márton (Alsólendva), 
Hima Sándor (Tótmorác), dr. Geiger Vilmos, Kacsó 
Ferenc, özv. Berke Miháiyné, Junkuncz Sándor, 
Skerlák László, Ratkol Tivadar, Nemes Mikiós, 
Sinkovich Elek, dr. Sömen Lajos 2—2 K, Czipott 
János (Mártonhely) 1 K 2J f, Láng Ignác (Barkóé), 
Leitner Stefi, Tóth Pál, Billerinann Tivadarné, 
Kardos József, lloyer István, Malacsics József 
1—1 K, Pécsi Elek (Mártonhely) 40 f.

A tombola tárgy adományozók névjegyzéke: 
lfj, Skerlák Lászlóné, Bittermann Tivadarné, Ta
káts R. Istvánné, Sch. Fehér Ilona, Schweinham- 
mer Jánosné, Török Ernöné, Csiszár Jánosné, 
Kacsó Ferencné, Pósfay Pongrácné, Metzker Má
tyás. Schnell Jánosné, Junkuncz Sándorné, Saáry 
Józsefné, Bölcs Béláné, dr. Szilárd Lipótné, Gnoth 
Etelka, Sinkovich Elekné, Nagy Ida, Kolossá Ist
vánné, dr. Vratarits Iván, özv. Horváth Györgyné, 
Kcresztury Káimánné, Simon Józsefné, Sokál Jó
zsefné, Surányi Hermin, Moretzky Simonné, Ascher 
B. és Fia, Olajos Sándorné, Hoyer Istvánné, özv. 
Pintér Mik ósné. Pintér Vilma, Antauer Józsefné, 
Novák Alajosné, Porgesz Adolfné, Fürst A. és Fia, 
Bohrai János, Vértes Etelka, özv. Berke Mihályné, 
Kováts Istvánné, Lazár Jánosné, Fábry Margit 
(Békéscsaba), Megyessy Amália.

Mi az oka a mi gyenge átlag
term éseinknek?

(Vége.)

Az okszerű talaj növelésről, főleg pedig 
a szántásról akarok ez alkalommal nehány 
szót szólani.

Közönségesen azt tartjuk, a szántásnak 
az a célja, hogy a földet a vetőmag be
fogadására alkalmassá tegyük. Azonban ez 
a felfogás nagyon téves, mert ha csupán ez 
volna a szántás célja, akkor elegendő volna 
földjeinket közvetlen a vetés előtt egyszer 
megszántani. Hanem az értelmes és számí
tani tudó gazda nem úgy cselekszik, hanem



megszántja földjét kétszer, néha háromszor 
is, mielőtt elvetné, mert tu d ja : a hány 
szántás, annyi kenyér!

Hogy a szántást tehát nemcsak azért 
végezzük, hogy a magot elvethessük, az az 
előbbiből kiviláglik. Hanem vannak ennél 
fontosabb céljai, nevezetesen:

1. Szántás által első sorban porha
nyóvá teszszük a földet, hogy benne a vetés 
jobban fejlődhessen. És e megszántott föl
det minél huzamosabb ideig hagyjuk a 
levegő, az eső, meleg és a fagy hatása alatt. 
A helyes szántás után tapasztalhatja a gazda, 
hogy a talaj omlósabbá lett, a szántáskor 
keletkezett hantok elmállottak, a talaj szine 
is sötétebbé vált. Szóval beéredett a föld. 
Az ilyen földben az elvetett mag jobban, 
egyenletesebben kel ki, benne a vetés job
ban diszlik, mint az éretlen nyers földben.

Ez pedig onnét van, mert az ilyen, 
tulajdonképen nem az eke, hanem a ter
mészet által megporhanyitott földben a 
növények erősebb gyökeret vernek s a 
gyökérzet is jobban elterjeszkedhetik. Már 
pedig az általánosan ismert dolog, hogy ha 
erőteljes a gyökérzet, a növény is erőtelje
sebben fejlődhetik s csakis az ilyentől vár
hatunk szép és jó  termést.

De hogy földünk ilyen kedvező álla
potba mehessen át, arra —  ismétlem — 
idő kell, legalább is néhány hét s ez az 
egyik oka, hogy az értelmes gazda földjét 
a vetés előtt minél korábban, s lehetőleg 
többször iparkodik megszántam.

*2. A szántásnak további nagyon fon
tos célja, hogy általa a trágyát és egyéh 
trágyázó anyagokat —  a  milyen a tarló —  
a  földbe jutassuk és azzal jól összekever
jük. Hogy pedig a trágya és a tarló köny- 
nyebben elkorhadhasson, idejekorán kell 
azt alászántani, különben nem fogják a 
növények kellőkép kihasználni, pedig tudni 
való, hogy a növény ott fejleszti ki jól 
gyökereit, a hol sok tápszerre akad, vagyis 
a  hol a földben tápszerek vannak. Hogy 
tehát a  növény gyökere mindenütt trágya
szerekre akadhasson, ezeket jól össze kell 
kevernünk a földdel, mi szintén az által 
sikerül legjobban, ha a földet többször 
megszántjuk.

3. A szántás harmadik s nem kevésbbé 
lényeges feladata: a gyomirtás, Szántó
földjeink ugyanis tele vannak különféle 
gyommagvakkal, milyen a vadrepce, pipacs, 
konkoly, búzavirág stb. Ha ezek vetö-szán- 
táskor az etvetett maggal cgyszinre kerül
nek, kikelnek s vetésünk gazos le sz ; ellen
ben, ha a szántó többször van megszántva, 
e gyom magvak nagyrésze vagy ki kel már 
vetés előtt, vagy elpusztul. Ha ki kel, a 
kővetkező szántással a íöld alá fordul s igy 
nem  lesz ártalmas. Tiszta földben nemcsak 
tisztább a termésünk, de nagyobb is kell 
hogy legyen, mert hisz’ a gazos vetésben 
a gyomok sok helyet foglalnak el s a 
miveleti növényeket elnyomják. Ne feled
kezzünk tehát meg soha a tar'ó mielőbbi 
leszántásáról s n e  hagyjuk földjeinket öszszel 
szárítatlanul, mert ezáltal hatalmasan irthat
juk  a gyomokat, a kártékony rovarokat s 
állatokat. Ha a keresztek kint állanának is 
a szántón, igyekezzünk a  tarlót mihamarább 
*2—3 ujnyira lebuktatni, hogy az elhullott 
gyommagvak csekély földtakaró alá jutva, 
mielőbb kikelhessenek s a kővetkező szán
tással, mint trágya anyagok, a földbe ke
rüljenek.

Nagyon sok gazda azt tartja, hogy a 
tarlót azért nem kell feltörni, mert az mint
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legelő szolgál egész a hó leestéig. Az igy 
okoskodó gazdának azt m ondom : hogy 
nincs drágább legelő a tarló legelőnél, igaz 
ugyan, hogy készpénzt nem fizet érte. de 
kell e nagyobb bér annál, melyet fizet az 
elmaradt termésekben ?

A már úgy is tömött földel a legelésző 
állat még jobban összetapossa, összetörni, 
az ilyen talaj teljesen kiszárad s az eke 
csak rögöket fordít fel. Tekintve még azt, 
hogy a gazda az ilyen összetaposott földet 
rendesen csak tavaszszal szokta megszán
tani s igy a  lehető legrosszabb miveletü 
földbe kerül az amúgy is silány vetőmag. 
Várható-e ily munka után á ldás?  Bizony nem. j

Próbáljuk csak meg mi is földjeinket 
helyesebben mivelni és gondozni, ügyeljük 
meg jól az elvetendő mag minőségét, csira
képességét, gondoskodjunk a visszapótlás
ról; megfogjuk látni, hogy a rossz évek 
csak ritkán fognak sújtani, termésünk pedig 
évről-évre emelkedni fog. Mert igazság az, i 
hogy Isten áldása csak jó munkán lehet, 
hanyag, felületes munka az átok csiráját • 
hordozza magában.

Nem sokat mondok, ha azt mondom 
s állítom, hogy gondosabb talajmivclés, 1 
vetés által számos gazda könnyű szerrel 
elérhetné azt, hogy olt, hol eddig 10 mázsa 
gabonája termett, jövőben Ifi mázsát 
arasson.

Szenteli Dezső.
gazdasági szaktanár

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE"

H Í R E K .
— A képviselőválasztás utolsó jelenete. A

muraszombati képviselőválasztó kerület választói 
pártállásra való tekintet nélkül gróf Batthyány 
Zsigmoud a muraszombati kerület országgyűlési 
képviselője tiszteletére f. hó 12-én este 7 órakor 
a Dobrai nagyvendéglöben bankettet rendeznek.
A banketten való részvételre az egész járásból 
s a választók minden társadalmi osztályából szá
mosán jelentkeztek.

— Március 15. Nemzeti nagy ünnepünket ez 
évben is megüli a muraszombati kaszinó, mely 
a dal és zene-egylettel karöltve c napon a Dobrai- 
féle nagyvendéglö dísztermében kegyelclcs emlék
ünnepei rendez. Az ünnepség Sinkovicb Elek, a 
kaszinó elnökének megnyitó beszédével veszi kez
detét, az ünnepi szónok dr. Czifrák János lesz, 
közben a dalárda énekel. Reméljük, hogy c ha
zafias ünnepélyen városunk és vidékünk intelligen- 
t'ája nagy számban fog megjelenni, külsőleg is 
tanujelét adva annak, hogy itt a végvidéken a 
magyarság hatalmas bástyája és hogy a hazafias J 
érzések ápolása legszebb erényei közzé tartozik. 
Az ünnep este 8 órakor kezdődik.

— Holttest az árokban. Vida József posta
kocsis f. Iló 7-cn, midőn Regedébe hajlott, az or
szághatáron túl a postául árkában a sichelsdorfi 
erdő mellett egy asszonyt látott az árokban fe
küdni. A postakocsis leszállva kocsijáról, a fekvő 
asszonyhoz ment, akinek arcára a köténye volt 
borítva. A postakocsis azt hitte, hogy az asszony ! 
elaludt, letakarta ébreszteni, miközben a kötényt 
fellebentette. Megborzadva látta, hogy az asszony 
torka el van vágva s a szörnyű seb következtében 
az asszony már kiszenvedett. Gyorsan kocsijára 
ült, hogy a legközelebbi faluban jelentést tegyen, 
de e közben megérkezett a stájer csendörség egy 
járőre, akik rögtön a nyomozáshoz foglak. Ekkor 
kiderült, hogy az asszony egy határszéli falu egyik 
gazdájának a felesége, akit férje, a korcsmából , 
haza jövel — meggyilkolt és a holttestet az ut 
árkába dobta.

— Felakasztotta magát. Folyó hó 7-én este 
Andorhegy községben Lipics Ádám gazda felesége 
Kercsmár Éva, aki már mint elmebeteg huzamo
sabb ideig gyógykezelés alatt állott, egy örizetlen 1 
pillanatban a konyhában a mestergerendára fel
akasztotta magát s mire észrevették, már halott 
volt. A megejtett orvosrendöri vizsgálat az ön- 
gyilkosságot állapította meg.

Lopás. Dobrai János vendéglős föpincére, 
Lalii!' Alajos, hétfőn este, kevés vendége lévén, 
ngv “j!.-! leié egy asztal mellett ülve elszunnyadt, 
amit eszroveven Krányecz Iván muraszombati 
kocsis, aki az alvó pincér mellett idogált, Lábils 
foksatolt táskájából 4S darab 20 fillérest kiemelt.
A manipulációt azonban az ivóban foglalatoskodó 
inasok észrevették, felköltöllék Lábicsot, aki ha
marosan rendőrt hívott s a tolvaj vendéget letar
tóztatta.

Tömeges magszállitás az államnak. Mak-
falvay Géza földmivclésiigyi államtitkár, Sierbán 
János kir. jószágigazgató kíséretében e napokban 
meglátogatta Mandiner Ödön cs. és kir. udvari 
magkereskedésének Budapest, Bottenbillcr-u. 33. 
sz. alatt levő központi telepét és az állam részére 
nagyobb megrendelést telt lóhere és lucerna mag
ból. Ez alkalommal nagy érdeklődéssel megtekin
tette az ( gesz telepet, hol most a tavasz idején 
140 lohol álló személyzet bonyolítja le a mag 
szétküldésének nagy munkáját.

Tűz. Péntek reggel hajnalban tűz volt 
Muraszombatban. Vereti Elek Kiskanizsa-utcán lakó 
gazda háza gyuladl ki, mire a tűzoltóság meg
érkezett, a rozoga ház zsúpfedelű lángban állott, 
amelynek megmentéséről szó sem lehetett, két 
órai kemény munkába kerüli, még a tüzet loka
lizálták és nagyobb bajnak elejét vették. A tűz 
keletkezésének oka kinyomozható nem volt, a kár, 
miután az épület biztosítva volt — megtérül.

Duhaj legények. F. hó 8-án éjjel Gorcsán 
Iván nemesdi korcsmájában beálliiott Bankó József 
inárlonbelyi legény és egy liter bort kért, mikor 
a korcsmáros a vendég elébe telte az italt, az — 
se szó se beszéd —- földhöz vágta az üveget és 
aztán oly botrányosan viselkedett, hogy a korcs- 
máros kénytelen volt kilessékclni a korcsmából. 
Néhány porc múlva azonban Bankó, Pintarics 
Vince kovács legény társával ismét megjelent és 
egy doronggal az ivóban az összes üvegnemüt 
összetörték, majd az udvaron folytatták a rombo
lást, beverték a ház összes ablakait. A nagy lár
mára több korhely legény jött a korcsmához, fel
buzdulva a Bankóék virtuskodásán, neki estek a 
kerítésnek s azt teljesen összetörték, igy érzékeny 
anyagi kárt okozlak a korcsmárosuak. A csendőr
ség a káros panaszára a duhajkodókai kinyomozta 
és a járásbírósághoz jelentette fel.

Szombatfai gyilkosság. F. hó 3-án jelen
tés érkezett a helybeli járásbírósághoz, hogy a 
szombatfa-kcrcai erdőben egy öreg asszonyt ta
láltak halva, aki minden valószínűség szerint gyil
kosságnak esett áldozatul. A vizsgáló biró a 
boncolást tcljesitö orvossal rögtön kiszállt a hely
színére, ahol megállapították, hogy az asszonyt 
egy súlyos tompa szerszámmal agyonverték, az 
ütések az asszony koponyáját egész péppé törték 
össze. A két napig tartó vizsgálat annyi terhelő 
adatot gyűjtött össze, hogy ennek alapján Vörös 
István szombatfai lakosi letartóztatták. A in g- 
gyilkolt özv. Császár Éva anyósa volt terheltnek, 
aki már több ízben életveszélyesen fenyegette az 
öreg asszonyt, akivel már rég haragba volt. Vizs
gálat közben Vörös iakásáu az ágy alatt egy bal
tát találtak, a fejsze nyelén vérnyomok láthatók, 
később az erdőben a súlyos dorongot is meg
lelték, minden valószínűség szerint ezzel verte 
agyon a gyilkos áldozatát. Megleste, midőn az 
öreg asszony hazafelé ment, előzőleg a baltával 
az erdőben egy hatalmas ágat vágott le s ezzel 
rontott e mit sem sejtő asszonynak, akit miutáu 
az erdő egyik elhagyott részén meggyilkolt, el
vette néhány koronányi pénzét, aztán a holttestet 
ott hagyta. A súlyosan terhelt Vörös Istvánt vizs
gálati fogságba helyezték, a nyomozás pedig, mi
után a vádlott konokid tagad, nagy apparátussal 
folyik tovább.
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Api’ó hirdetések. * 3
Gazdakörünk 2 Kühnc-féle sorvotögépcl kínál 

eladásra, jelentkezhetni az irodában.
Marhasó kapható kilónként 13 fillérért Kardos 

József muraszombati kereskedésében.
3 éves, jó muraközi ménlovat keres a gaz

dakör.

A gazdakör hivatalos helyiségében a gazdák 
egy Ktilnie féle aranka tisztító rosta all rendelke
zésére. A tisztítás dija kilónként 3 fillér.

Vetőmagvakul szívesen szerez be a gazdakör, 
ha ez iránt a titkári hivatalnál elegen jelentkeznek,
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Előterjesztése* a Kisbirtokosok Országos 
Földhitelintézetének, Vas-Z.damegyei taka
rékpénztárnak Bolli Imre elleni végrehajtási 
ügyében az 570 905. tkvi sz. a. kibocsátott 
árverési hirdetményre vonatkozólag.

Végzés.
Kisbirtokosok Országos Földhitelintéze

tével szövetkezve levő Vas-Zalamegyei első 
takarékpénztárnak Both Imre és neje Ingiszi 
Eszter ellen folyamatba tett végrehajtási 
ügyében 570/905. tkvi sz. a. kibocsátott 
árverési hirdetmény és feltételek folyamodó 
kérelmére oda módosíttatnak, hogy a Kis
birtokosok Országos Földhitelintézete bánat
pénz lefizetésének kötelezettsége alól fel
mentetik.

Muraszombatban, a kir. járásbíróság, 
mint tkvi hatóságnál, 1905. inárezius 1.

Or. Schlck, kir. albiró.

A világ legjobb teája az

„ ln d ra - te a “
Csak ezt kérje mindenütt.

In d ra -T e a  Im p o rt C om pa ny , T r ia s t G.

Nagy raktár: F Ü R S T  A. é s  FIÁNÁL, 
M u ra s z o m b a t .
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422/1905. tkv. sz.

Árverési hirdetmény kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság, m::i! !kk\i 

hatóság közhírré teszi, hogy Brúder Cray radTi-'- 
burgi cég végrehajt.!tónak Fiiszár Franciska vég
rehajtást szenvedett elleni 1100 korona tőkeköve
telés és járulékai erejéig és 28 kor. 30 fillér árve
rés kérvényezési költségek kielégítése iránti vég
rehajtási ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint 
tkkvi hatóság területén lévő. a kisszombali 10. sz. 
tjkvben A. + 3. sor. 236/a. hrsz. birtok 154 ko
ronában és II. 1—4. sor. 14/a, 30 b. 56/b/l. és 
211/b. hrsz. birtokra 99b koronában megállapitott 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s arra 
határnapul

1905. évi április hó 17-ik napjának
d. e. 10 órája Kisszombal község búzához kitüze- 
tett azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatla
nok esetleg a kikiáltási áron alul is cladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett 
ingatlan kikiáltási árának 10" «-át, 15 kor. 40 f, 
99 kor. 60 f.

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

A bánatpénzül letett értékpapírokat tartozik 
a vevő az árverés jogerőre emelkedésétől számított 
30 nap alatt a bánatpénzül megállapitott kész
pénzzel kicserélni, minek elmulasztása az árverési 
feltételek 10. pontjában irt jogkövetkezményt vonja 
maga után.

A vevő köteles a vételárt a következő módon 
kiegyenlíteni:

Az árverés jogerőre emelkedésétől számított 
30 nap alatt, a birói árfelosztást (sorrendi tárgya
lást) be nem várva, köteles a vételár 1 a-dát köz
vetlenül a Magyar Földhitelintézetnél (Budapesten, 
Bálvány-utca 7. sz.) lefizetni, az árverés jogerőre 
emelkedésétől számított három hónap alatt tarto
zik a vételár második 1 a-ál, ugyanazon időtől szá-

A vevő a vételár után az árverés napjától 
számítandó 5" ■■ kamatot fizol, moly az egész vé- , 
tel Arra vonatkozólag az utolsó vételár részlet le- I 
rovása alkalmával számítandó ki é‘- fizetendő le.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű- I 
lég megállapitott árverési fel eleiek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Kis- 
szombat község házánál megtekinthetők.

Muraszombatban, a kir. járásbíróság, mint l 
tkkvi hatóságnál, 1905. február 3-án.

Or. Schick, kir. albiró. [
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A természet
kedvelőinek!

Turculi telepünk a kereskedelmi, kerti és dísz
növények jól gondozott és gazdag gyűjteménye.

Erfurti és egyéb m agvaink
a legfrissebbek, a mellett meglepően olcsók és
minden 5 K meghaladó rendelés portómentes.

Legnemesebb rózsafajok
szinpompázö változatban. Köztük több ujdon- 
- v is. Pelargóniák legbee.-esebb fajai. Szamócák. 
Magastörzsii köszméte- < ribizke fák. Több
millió fajtiszta, dús gyökerű gyümölcs- és 

diszfa-csemete.
Minden talajban diszlö téli évelő virágfajok.

Szölökötéshez legalkalmasabb jutafonál és 
egyéb kertészeti különlegességek.

Kertek diszitésc, átalakítása és építése a leg
modernebb ízlés alkalmazásával. Levélbeli meg
rendelésre a legpontosabban szolgáljuk ki 

vevőinket.

Eötvös Lajos és Társai
kereskedelmi kertészete 

Tárcái (Zemplénmegye).

R E T H Y -féle

pemetefű cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kérjünk.
mivel sok haszontalan utánzata van.

~  I doboz 60 fillér. ~
C s a k  R ÉT H Y -felét f o g a d ju n k  el!

Benzinmotorok, Gőzcséplőkészletek, Aratógépek és egyéb Mezőgazdaság*
Gépek legjobb kivitelben kaphatók A Magyar Kir, Államvasutak Gépgyárának.
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Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




