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Honi ipar.
Figyelemreméltó, de sajnos azon tapasz

talat, liogy nálunk az ipar terén a verseny 
a legtöbb esetben távolról sem tisztességes, 
sőt az csúnya versénygéssé fajul: mert az 
iparosok igen nagy része, fájdalom! tjein 
gyártmányai jóságával és jutányos árakkal 
lörekszik magának fölény iséget szerezni, liá
néin a régibb gyárak és ipartelepek, sőt a 
némileg nagyobb műhelyek is egyeduralmat 
követelnek magok részére az újabb ipartele
pekkel s vállalatokkal szemben. Ha tehát uj 
gyárat teremt valaki, mely a korszerű igények 
követeléseinek az által is megfelel, hogy a 
technika legújabb vívmányait- alkalmazza, s 
igy az eddig gyártott iparczikkeknél jobbat 
és jutányosabbat bir előállítani, akkor a 
régibb gyárak, melyek már rég túlhaladott 
berendezéseik által és műhelyeikben, mint
hogy azok nem szerekék föl a legújabb és 
a legjobb technikai eszközökkel, távolról sem 
képesek csak megközelítő jó minőségű és olc-ó 
árukat készíteni, összes erejűket arra fordít
ják. hogy a nálok jobb uj gyár ellen a leg- 
szeinérmetlenebb uton-módon is áskálódjanak.

Ha ily régibb gyárak tulajdonosaiban a 
honszeretet csak legkisebb szikrája égne, 
bizonyára őrülnének, hogy az uj gyár, nem 
kiméivé fáradságot és költséget, azt éri el 
kitűnő és jutányos készítményeivel, amire ők 
képtelenek voltak s lettek volna: kiszorítja 
a nemzetünket szipolyozó külföldi drága, si
lány, sőt gyakorta szerfölött rósz gyártmá
nyokat De minthogy a bonszeretet ily, ren
desen külföldről hozzánk beszakadt s ideig
lenesen letelepedett, magyarul nem értő német 
üzletvezetést gyakorló czégeknél, amelyek ha 
a magyar kenyéren jól megtollasodtak, sietve

vonulnak vissza földjeik közé, ösrneretlen, hát 
öröm helyett kaján irigység szállja meg őket 
az uj gyár sikerei miatt, és latba vetve az 
évek során, míg őket túlszárnyaló verseny
társuk nem volt, szerzett összes befolyást, 
annak révén mindent, távolról sem riadva 
vissza még a legbecstelenebb eszközöktől sem, 
elkövetnek, hogy a fölöttükálló, törekvő, ma
gyar uj gyárat károsítsák, sőt ha birnák 
megsemmisítsék.

így járt a már néhány év előtt létesült 
T a rn ó c z y  G usz táv-féle gazdasági gép
gyár, mely bővíteni akarván működésén, a 
legújabb technikai vívmányok sikerült alkal
mazása és több uj remek találmány fölhasz
nálása által nemcsak bonunk legjobb, hanem 
a legkitűnőbb külföldi gyárak közöl is nagyon 
kiváló tüzfecskendőgyárat rendezett be Mint
hogy Tarnóczy Gusztáv, ki a legszorgalmasabb 
országgyűlési képviselők közé tartozik, beható, 
sikeres tanulmányozás után oly tökéletes- 
rendszerű tüzfecskendőket szabadalmaztatott 
tű/.fecskendő gyárának, melyek napjainkban 
nemcsak az egész országban, hanem Flurópá- 
Imn és Amerikában is a legtökéletesebbek 
s azért mégis a legjutányosabbak, (ezért 
számos külföldi megrendelést is kapott ezen 
tüzfecskendő-gyár), régibb, ódonberendezésü 
azon gyáraink, melyek, úgy mellékesen, tüz
fecskendőket is állítottak össze, azt liiresz- 
telték a kitűnő gyárról, miszerint nem létezik. 
Mikor azután ezen híresztelésük hazugságnak 
bizonyult be, ráfogták az őuet túlszárnyalt 
uj gyárra, liogy vásárolhatók ugyan ott tüz- 
fecskendők, ámde azok külföldi, nagyon silány 
gyártmányok. Midőn pedig az ország minden 
vidékén saját szemeivel győződött meg a 
közönség arról, hogy a Tarnóczy féle tüz- 
fecskendők nemcsak kitűnőek, In nem azok

annyival olcsóbbak más készítményeknél, mi
szerint, azon községek, amelyek Tarnóczy-fele 
tüzfecskendőket vásároltak, 100— 120 frtuyi 
megtakarjtásboz jutottak, daczára, hogy be
szerzett tflzfecskendőik jobbak mint azon el
avult-rendszerű tüzfecskendők, melyeket a 
régibb gyárak utazó-ügynökei törekedtek rá
beszélésük különféle csinjával-biujával nya
kokba akasztani, akkor ily gyárak megveszte
getésekhez is folyamodlak

De ennyi fondorkodás, csel.szövény, aljas 
megvesztegetés sem volt ily czégekuek elég; 
mert mikor mindennek d.czára a „jobb8 és 
„jutányosabb" győz készítményeik fölött, a 
Veleucze aljas bérgyilkosait főibérlőket jól- 
roszul utánozva, egészen indokolatlan pár
bajok utján törekszenek a honi ipar fejlesz
tése körül máris elévülhetetlen nagy érde
meket gyűjtött országgyűlési képviselőt láb 
alól eltenni

Hát bizony ez undorító látvány!
Somogy megye törvényhatósági bizottsá

giinak legu óbb tartott gyűlésén több községi 
képviselő-testület határozata került törvény
hatósági jóváhagyás vegeit tárgyalás alá, a 
bizottság jóváhagyta ugyan a községi hatá
rozatok azon részét, amely szerint tűzoltó- 
eszközök beszerzését elhatározták, de meg
tagadta a, tüzfecskendők beszerzése czéljából 
egyes gyárosokkal kötött szerződések jóvá
hagyását és azon határozatot hozta, hogy 
ezentúl a községek' részére az alispán fog 
nyilvános árlejtés alapján tű zol tószereket be
szerezni.

Ezen határozat hozatalára az nyújtott 
okot, hogy a belügyér arról értesült, miszerint 
némely gyárosok az erre vonatkozó ministeri 
rendeletben meghatározott minőségű fecsken
dőknél silányabbakat adtak el t: községeknek

Anyai szeretet.
Ki ne ismerné aiua kedélyes elbeszélést, me 

Mózes születéséhez fűződik? Ezen esemény eg 
koron gyermeki képzeletünket élénken áthatol 
és későbben is szívesen elmerengtünk azon.

.M«j»le|i- t azonban, hogy ezen emlékezetes 
testámentombeli rajz. olvasása vagy tanulása kö 
ben megfeledkeztünk arról, a mi ezen történetül 
legszebb, legiutgragadóbb : az anyai szereteti 
mely az ó aggodalmaival, reményeivel és áld 
saival szemeink elé állittatik.

^gy izraelita nő ama mozgalmas időben e< 
tiu gyermeket szült. Mig rendszerint az ujszülöt 
nek világra jöttevi-1 :i szülők határtalan örömül 
nek adnak kifejezést, addig itt az aggatyos sz 
retet es kínos fájdalmas érzet lerombolja u szü
őrömet.

A zsarnok király parancsolja: „Minden fii 
gyei inek a vízbe iuiiasztandó !* Ezen született t 
is mar előre a halál martalékául lett kiszemelv 

zon mii mit tesz, az anya? Szerető szivének sí 
ga atatol ösztönöztetve — szorgosan titkon re 

gyermekét, anélkül, hogy tartana a fel fi 
i ey.es o , mely szigoru büntetést vonna maga uta 

Három hónapon át meglehetősen sikerű 
neki a rejtegetés, de « további kísérlettel tm 
hajótörést szenved, átlátja maga is, hogy a le) 
titkosabb óv-tszközök sem kerülhetik ki a lese 
kedok őrködését: Mi most a teeudó ? Az auyi

szeretet találékony! Egy nádból ügyesen font és 
szurokkal beragasztott ládácska lesz, a gyermek 
biztos hajléka, mely a folyam uádai közé helyez
tetik. — Igaz hogy itt uj veszély környékezheti, 
de segély is remélhető, szabadulást hozhat a 
Gondviselés.

Erre számit az anya, hisz a szeretet mindent 
hisz, mindent remél!

Anyai szeretet ! hányszor nem takartad be 
szárnyaiddal azóta millió elhagyatott kisded sa
nyarú sorsát.!

Anyai szeretet, mily sok, mily nehéz akadá
lyokon ülsz le diadalt itt az ég alatt !

Mily hősi tetteknek voltál te már végrehaj
tója a történelem tanúsága szerint ! Mily hatás
teljes erőt adsz a gyenge nőnek!

Küzdelmes napok, viharos éjjelek közepette 
álltái mint a szikla rendületlenül, mint mentora 
az emberiségnek bölcsője mellett!

Vezér- és védcsillugzatod alatt a nehéz gon
dok és suuyaruságok türelme megedzi, megneme- 
siti a kötességet, mely soha sem lankad mentő 
angyali munkájában!

Te viseled a nélkülözések és terhek ezreit 
és mindezeket édes örömest; te lebegsz segítő, 
gyógyító angyalként a beteg nyoszolyája felett, 
te állasz őrt az egészséges, sikamlós pályáján, 
hogy el ne essék!

Legyen bár elismerés vagy giuiykaczaj. hála 
vagy hálátlanság jutái mi béred, erre te nem gon
dolsz, a jót, a dicsőt az istenit egyedül maga 
kedvéért teljesíted gyakran látatlan, titkon, áldá
sosán tiszta öntudatod boldogsága érzetéből l

Az anya-szeretet öliui igához mindig követ
kezetes marad, magát soha meg nem tagadja.

Hány magzat — fiú és leány — a jöveudő- 
ség reménye, mentetett ki általa az erkölcsi rom
lás mély örvényéből! Csaknem veszve voltak már! 
A kísértő rajok teve már sátán kezeit, rabbiliucsbe 
fűzendő az ártatlanság s a becsületérzés tiszta 
öntudatát, « íme! annak a drága jó anyának 
szelíd tekintete s köuybe borult szempillája csen
des mentő révbe iráuyitá az átkos ösvényt!

Hány neiueskeblü, nagyratöró férfin tetézi 
hálás elismeréssel azt a jó anyát, kinek buzdító, 
szerető szavai és intelmei alapították meg auualc 
földi boldogságát., a társadalomban a közbeesni- 
te lest!

Tán már rég porladoznak annak szorgos és 
jótékony kezei a föld hideg hantja alatt, szemük 
sugara megtörött már a halál álmábau, ámde a 
mit mi veitek, a mit vetettek, gazdag gyümölcsö
kéi hoztak : mert a jó magvető önzetlen feláldo
zással véreinek s másoknak teremt anyagi és 
szellemi aratást; s tetteinek jutalma követi őket 
a sirhal műk virányaiu is, hol az áldás s uefelejts 
virágszálait az idők vihara se foimyasztja el !

Oh! bár ily anyákkal találkoznánk szerte a 
hazában, kik becsülettel megfelelnek dicső ne
vüknek s szent kötelmüknek, az Isten adta mag
zatjuk irányában, kiket a d ága haza hasznos 
honpolgáraivá neveltek !

Buldogok vagytok, ti gyermekek, kikuek 
koruk és Ifjúságuk felett ily áldásos Gr-aemelt
virrasztóitok I



és ezek árában a községi elöljáróktól vál
tókat vettek.

Történtek azonban némely községek ré
széről oly bevásárlások, melyek nemcsak 
azért voltak teljesen szabatosak, mert a 
gyáros által szállított fecskendők az előírás
nak teljesen megfelelők, olcsók és a részben 
kötelezvényekben kifizetett vételár után csak 
G°j0 kamat számittatik, hanem az üzlet meg
kötése ellen alakilag sem tehetni kifogást; 
mert elöljárók által kötött szerződések a 
községi képviselő-testületekben tárgyalva és 
jóváhagyva lettek; sőt, hogy az ellenőrzés a 
felsőbb hatósáságok részéről se hiányozzék, 
a községeknek az illető gyárossal, Tarnóczy 
Gusztávval, kötendő üzletet az illető járások 
főszolgabirái ajánlották.

A főszolgabirák tehették ezen ajánlásai
kat; mert Tarnóczy gyártmányait a miniszter 
megvizsgáltatván, teljesen jóknak és meg
felelőknek találta s ezt a törvényhatóságokkal 
tudatta: ennek folytán pedig Somogyinegye 
alispánja a belügyér által is ajánlott Tarnóczy- 
íéle tüzfecskendőket ajánlotta a községeknek; 
s mivel a tüzoltószerek beszerzése sürDős 
volt, a miniszteri rendelet szerint az alisp án 
már négy Ízben sürgette meg a községeket, 
hogy a jó és olcsó Tsrnóczy-féle tüzfrcsken- 
dókét, ahol szükség van, szerezzék be.

Tehát a törvényhatósági bizottság más
hová czélozott és máshová lőtt; mert azt 
akarta elérni, hogy eleget téve a miniszteri 
rendeletnek, lehetetlenné tegye azt, misze
rint a községeket bizonyos gyárosok silány 
áruikkal becsapják és a vételár! rögtön érté
kesíthető váltókban a községektől, ezek nagy 
veszélyére! azonnal fölvegyék; — e helyett 
azonban azt érte el, hogy a községek helyesen 
megkötött szerződéseinek megsemmisítésével 
kárt csinált a községeknek, amelyek olcsó 
áron jóminőségü tűzoltószerelvényeket vásá
roltak, és kárt okozott Tarnóczy gyárosnak is.

A „Somogy" (ezen kormánypárti lap.) 
élesen támadja meg a Tarnóczy-gyárat bizo
nyos érdekszövetkezet javára, mely támadás 
közvetve gyanúsítás a kormány, az alispán 
es az összes közigazgatási tisztviselők ellen, 
mintha azok a Tarnóczy-fele gyártmányokat 
nem tisztességes indokból ajánlanák. Hisszük 
azonban, hogy a „Somogy* gyanúsításai ép- 
ugy nem fognak ártani a kormánynak és 
Somogymegye fölisztviselőinek, miként azok 
nem ártanak Tarnóczynak, kiért hangosan 
beszélnek a már sok helyütt berendezett tűz- 
fecskendők, a melyek sokkal jobbak (és tör
vényes utón szereztettek be) mint a „Somogy" 
áüal dédelgeti „váltós" gyárak fecskendői.

Meg vagyunk győződve, ha az alispánok 
a községek tűzoltó-szerelvényeinek megfelelő 
minőségben való beszerzése czéljából fognak

Boldog azon társadalom, azon haza s azon 
ivadék, melynek fel virágozását és lépteit az öii- 
megtagadó, áldott auyai szeretet vezérli !

1. Napoleou azon' panaszkodott egykor, hogy 
korának nevelő-intézetei semmit sem érnek. „Mik 
hiányoznak az állam területén, hogy a polgárok
nak jobb nevelést adhassunk?" kérdezte a nagy 
férfin, mire azt az egyszerű választ nyerte: „Az 
anyák!“

*
Hogy áll a te dolgod e tekintetben a te 

hékeiakta házadban, szives olvasó?
Kérdezd meg magadat és adj rá megnyug

tató feleletet! N-ből.

Temetőbe.. *
Temetőbe vitted a virágot.
Mit szerelmem kebledre feltűzött;
Tán szerelmed, melyért a világot 
Eu is elhagynám, oda költözött?

Avagy azért szórtad kopár sírra 
Rózsamnak Összeeső költ szirmait,
Mert a sors könyvében megvan írva : 
Udvvirág itt számomra nem vil it ?

Legyen így, vagy úgy, szivem áldozat.
Ám boldogulj, ha lehet, nélkülem, 
Osztályrészed ne legyen kárhozat,
S ne vesszen el érted inas — kívülem!

BRANKOVICS GYÖRGY.
* Mutatvány a „Képes Családi Lapuk1* 25. számából.

a községeknek tüzoltógyárat ajánlani, a vá
lasztás Tarnóczy Gusztáv gyárára fog esni; 
mert már bebizonyított dolog, hogy a közsé
geknek szállított tüzfecskendők közül a Tar- 
uóczy-féle gyártmányok a legjobbak és mind 
aránylag, mind általában a legolcsóbbak.

A községek tűzbiztonsága hozza magával, 
hogy tüzfecskendőkkel s tüzoltószereivenyek- 
kel ügyekezzenek magokat mielőbb ellátni; 
azért igen czéliráuyosan és jogosan csele- 
kesznek. ha a törvényes formák és a köz
ség gazdasági előnyei szemmeltartásával. Tar- 
nóc/.yval kötnek szerződést s tartózkodnak 
azon gyárak ügynökeinek ajánlásait elfogadni, 
a kik ellen a községeket a miniszteri ren
delet óvja DR AJTAY GYÖRGY

* **
Az országban jelenleg működő nagyobb mű

helyek s gyárak, melyek tűzoltó-szerek készíté
sével illetőleg gyártásival foglalkoznak, legutóbbi 
árjegyzékeik szerint, árai következők:

Tűzoltó-sisak: Walser 5 frt, G* ittuer 3 írt 
95 kr., Seltenhofer 4 forint 50 kr.. Tarnóczy 3 
fit 90 kr.

Bőrsapka: W. 1 frt, G. 1 frt 10 kr., 8. 1 Irt 
2o kr.. Tarnóczy 1 frt.

Mászóöv: W. 7 frt, G. 7 frt, 6. 6 frt, T.tr- 
míczy 5 Irt 90 kr.

S z í vattviis-öv; W. 1 frt 50 kr., G. I frt 45® 
kr., S. 1 frt 50 k'r.. Tarnóczy 1 frt. 35 kr.

Mászó balta táskával : W. 4 frt 25 kr.. G. 
4 fit 20 kr., S. 4 frt 40 kr. Taruóc/.y 3 frt.

Szivattyús balta tá 'kával: W. 3 frt, G. 3 fit 
50 kr.. S. 4 frt, Tarnóczy 3 frt.

Mászókötél: VV. 3 frt 50 kr.. G. 3 frt 25 kr., 
S. 3 frt 00 kr., Tarnóczy 3 frt l 1 kr.

Kéthaiigú jelző: W. 3 frt 50 kr, G. 2 frt 50 
kr., 8. 3 fit 50 kr., Tarnóczy 2 frt.

Kender-tömlő: VV. 1 frt 1() kr., G. 1 fit 
20 kr., S. 1 frt lö kr., Tarnóczy 85 kr.

Tömlő-csavarok: W. 5 frt 50 kr., G. 6 frt 
50 kr., 8. G frt, Tarnóczy 5 írt 50 kr

Dugó-létrák: VV. 24 frt, G. 14 frt, S. 3<» frt, 
Tarnóczy 12 frt.

Locomobil-fecskendó : VV. 70 fit. G. 70 frt, 
S. 90 frt, Tarnóczy 60 frt.

Kétkerekű targoucza-fecskeiidö (szivómű nél
kül): VV. 340 frt, (csak 92 mm. s i gy nem számul 
kö/.séguek vásárolnia). G. 300 frt (csak 80 min. 
s igy nem szabad községnek vásárolnia). 8. 500 
Irt (100 mm)., Tarnóczy (100 mm.) 300 frt az ivó- 
művel.

Kétkerekű mozdony-fecskendő: VV. 580 frt, 
G. 650 Irt, 8. 525 frt, Tarnóczy 400 frt.

Négykerekű falusi-fecskendő: VV. G00 fi t, 
G. G75 Irt, 8. G00 frt, Tarnóczy 500 frt.

Négykerekű nagy falusi-fecskendő (2 üléssel): 
VV. 720 frt, G. 800 frt, 8. 675 fit, Tarucczy (4 
Üléssel) 600 frt.

Négykerekű „városi* fecskendő: VV. 800 fit, 
G. 800 frt. S. 725 frt. Tarnóczy 700 frt.

Vizhordó-kocsi: VV. 280 fi t, G. 250 frt, S.
2 j0 frt, Tarnóczy 220 frt.

E/.eii összehasonlító táblázat kézzelfoghatókig 
bizonyít. ho«y a mindenütt legjobbaknak bizonyul' 
Tarnóczy-fele gyártmányok egyúttal a legolc-ób- 
bak. Persze! az szintén kitűnik ezen összehason- 
litó-tablázacból, hogy amig a T.truóczy-féle gyár 
nem létezett, ilynemű bevásárlásoknál a vevőket 
ugyancsak kegyetlenül surczoltak meg.

A tyúkok táplálékának vál
toztatása.

Általánosan elterjedt nézet, hogy a czélszerü 
teiiye»zetuek egyik követelménye a táplálék vál
toztatása.

Mindenesetre helyes nézet, hogy különféle 
táplálék adása korlátolt helyen való tenyésztésnél 
a siker conditio síné (jua iiun-ját képezi.

Nem érthetünk azonban egyet azzal, a mit 
több oldalról hallottunk, hogy a fötaplalékot is 
idöukéut változtatni kell.

Habár egészen helyén vau, sőt szükséges, 
hogy a vegyített puha táplálék kivételével Im ii
den nap lehetőleg különféle változatos eledelt 
kell adui a baromfiaknak, teljesen felesleges, sőt 
káros volna egy bizonyos időre a táplálék nemeit, 
melyeket mintegy étlapszerüieg előre meghatáro
zóit rendben megállapítottunk, b i r t e I e n vál
tozta tai. »

Minden nagyobbszeiü mezei gazdaságnál, a 
hol haszonállatok teuyészietiiek. elfogadott elv, 
hogy lehetőleg egyforma (l i. inni folytonosan 
változtatott) táplálék adandó, s ha mégis a vi
szonyok a rend megváltoztatását igényelnék, ez 
csak lassaukeut, fokozatosan történjék.

E részben e lé g  ta p a szta la ti tárgy  á ll Útm u
ta tóu l e lő ttü n k .

Tapasztaltuk például, hogy a fütápláltíku.ik 
(a szemes táplálékunk) hirtelen kevesebbre véteie 
a tojástermelést csökkenti és a tyúkok — me
lyeket idöukéut meg szoktunk nézni, hogy uyil-

Iván tartsuk — ilyenkor mindig jóval megfogylak 
súly okban.

Különösen észlelhető azonban a főtáplálék 
csökkentésének káros hatása a növekvő csirkék
nél. Ezeknél minden megzavarása az előbbi táp
lálási rendszernek, a fejlődés, növés tetemes hát
rányával jár.

Kivételt az itt említett szabály alól csakis 
rendkívüli körülmények közt leb*t tenni, például 
tömeges megbetegedéseknél, melyeknek okát ne
talán az épen folytatott táplálási rendszernek tu 
lajdonítjuk. x

Hirek és különfélék.
— E lőfizetésre fe lh ívás . A hatodik

évfolyam második felére ezennel előfizetést 
nyitunk és tiszteletteljesen felkérjük lapunk 
i t pártolóit, miszerint ez elojizetést mielőbb 
megújítani és lapunkat becses körükben ter
jeszteni szívesek lennének A  kik pedig még 
előfizetési díjjal hátralékban vannak, ne ter
heltessenek azt kiadóhivatalunkhoz beküldeni. 
Lapunk előfizetési ára:

Egész évre . . 3 f r t  — kr 
Fél évre . . 1 „ 50 „
Negyed' évre . . .  7 ő „

A  nMuraszombat és vidékev 
szerk kiadóhivatala

— liÜ N Z ö iie l-n y ilv á u itá * . Legifjabb gf 
Batthyány Z'igmond es neje ó méltóságaik folyó 
hó lG-án Csellóinkon tartott évzáró vizsgálaton 
az iskolát kegyes megjelenésükkel szerencséltet
ték. — O méltóságaik nemcsak hogy a majd 5 
órán túl tartó vizsgálatot a legnagyobb kitartás
sal végig hallgattak, hanem a szorgalmas és jó- 
magaviselet ü, nemkülönben szegényebb sorsú gyer
mekek közül 36-ot részint pénz-, részint ruhane
művel kegyesek voltak megajándékozni. A ueme.-- 
lelkii'ég «■ szép nyilyaimlásáért fogadjak ö méltó
ságaik a Grófnő és Grót ur egyaránt úgy a szegény 
gyermekek, mint az iskola legmelegebb és leg- 
öszintébb köszöuetét.

— A i uu r a m l » a I  i g a z d . íi 6 U e g y le t
folyó hó 21-én tartott választmányi ülésén Gróf 
Batthyány Zsiga, Kovács Károly, Dr Ivanóczy 
Ferencz, Polláh Ponyrácz és Takács R. István 
urukból egy szőkébb körű bizottságot küldött ki, 
hogy a muraszombati vasút létesítésének eszméjét 
terjeszszék a nagy közönség körében, gyűjtsenek 
concret adatokat, illetve tegyék tanulmányuk tár
gyává : mi a teendő ezen kérdés létesítése érdekében.

r .  I .

— .4 m u r a s z o m b a t i  e a * in o  folyó hó
13-án tartott ülésen kimondotta, hogy tagdijhát- 
■ alékért egyáltalán senkit, inegperelni nem fog, 
hanem a tagdíj-hátralékos tagokat, amennyiben 
fél évi időről tartoznak, fizetésre felhívja és nem
fizetés esetén 14 nap után az egyesületi tagok 
sorából törli s ■y.t, hirlapilag közzéteszi.

. ,4  v id é k i  s a j t ó r ó l  a  v id é k i  s a j 
t ó n a k "  czim alatt a „Vasvármegye11 f. é. 23- 
és 24. szamaiban megjelent, czikksorezatbau lapunk 
ellen kelt támadásra általáuosságban és csak rö
viden óbajtuuk válaszolni. Vegye kezébe czikkirö 
ur kevés kivét,eHel h á r ni e 1 y vidéki hetilapot, 
nem véve ki néhány fővárosit sem, és Ítéljen 
részrehajlatiauul, nem veszik-e igénybe ezek is 
kis* bb-iiagyobb mérvben mindannyian az annyira 
ostorolt segédeszközt, — és gondoljon vissza dr. 
ur ép <• lapok felelős szerkesztőjével ugyanezen 
t,b**ma felett egy Ízben folytatott eszmecserére ; 
— mindenekelőtt azonban tegye kezét szivére és 
vallja be őszintén, v= Ijou szerzett-e a e/.ikk meg
írása előtt, és h o l  magúnak kellő iuforuiácziót? 
Ha nem, úgy kéruók mindenekelőtt alaposan fon
tolóra venni e lapok múltját megjelenésének első 
napjától kezdve egész a jeleuig, nem vesztve 
szem elöl főképen szerkesztőinek bosszabb-rövi- 
debb ideig való működését és leköszönésük okát.

szerezzen magának czikkirö ur kimerítő tu 
domást e lapok szellemi és anyagi támogatásának 
mérvéről s arról, mint keresi fel járásunk tol 1 - 
forgató értelmisége — hasonlag a fogyasztó kö
zönség egy részének ama nem eléggé Ostorozható 
szokásához, hogy (Lii• i ágból ?) iparczikkeit a kül
földről hozatja — irodalmi termékeivel a megye 
és hazának még legkisebb lapját is, s a j á t  láp
ját pétiig hagyta haladni a küzdelem göröngyös 
utján e< legfeljtbb odadob neki közlés végett 
* gyszer-másszor egy, bár szorosai! csakis minket 
érdeklő, de miiidazalt il előzőleg már egy másik 
lajóia iktatott közleményt, rsupa könyörületből, 
hogy — éh halált, ne szenvedjen; — végül pétiig 
győződjön meg lapunk szerkesztő-kiadói irodájá
ban meg számtalan egyéb, itt, tel nem sorolható 
tényről : akkor épen czikkirö ur maga lesz az 
első, ki megczátolja sorait és ha nem is „e lapok 
után Ítéli meg jará-unk műveltségét*, de bitó- 
uyosau kiveszi belőle az intéző körök közönyös
ségének szomorú igazságát.

Muraszombat, 1890 jun. 17.
.1 , Muraszombat es vidéke* 

szerkesztősége.



F.egfelNÖUfo k i t ü n t e t i * .  Chernél házi 
Cberuel Nándornak, a/, őrségi rét. egyházmegye 
gondnokának, az egyház és iskola, valamint a 
közügyek terén szerzett érdemeinek elismeréséül 
ö felsége a királyi tanácsosi czimet díjmentesen 
adományozta. Üdvözöljük !

— I ly  m é n . Fraiick Fülöp siófoki gabona- 
kereskedő folyó hó 18-áu jegyet váltott dr. Mes- 
„ r  Samu bellatiuczi uradalmi orvosunk kedves 
, 8 müveit lelkű leányával, Teréz kisasszonynyal.
liratulálunk !

— V a r lio ll  S u iu lo rn é  koszorús iróuöuk 
,\|só-Leudva hölgyeihez meleg hangú felhívást 
intézett az „ Alső-L ndvai Híradó* -bán, egy jóté
kony nőegylet alakulása érdemében. Örvendetes 
jelenség ez és reméljük, hogy a humánus egylet 
mielőbb meg is alakul.

— Tü'zvé*se. Dióslakon június 7-én esti 7 
i’.rakor kiszilák János ottani Inkris házának teteje 
:> ni eret len okból kigyu'adván. d;.c/.ar.i a gyorsan 
éi ke/ó erélyes Segély nek a zsúppal t< d«1t lakház 
rs melléképület* k teljesen leégt k A kár körül - 
loliil 500 frt. Biztosítva veit. — Vasiakon f. hó
l4-en Berke Miklós ottani lakos háza és gazda
sági épületének tetőzete égett le reggeli 4 és 5 
líra között. A tűz keletkezésének oka ismeretlen. 
Az okozott, kár 200 frt és biztosítva volt.

_  O rszág o s  n é p  szám lálás* . Egy ízben 
már em l í t e t tü k ,  hogy az 1890. évi IX. t. ez. ér
telmében a jövő év első napjaiban hazánkbau or
szágos népszámlálás lesz. Ennek előkészítése végett 
a belügyminiszter most elrendelte, hogy a házak 
számozását az ország összes városaiban és közsé
geiben egészítsék ki, vagy ahol még eddig a 
házak egyáltalában nem voltak számozva, ott a 
számozást szigorúan és pontosan hajtsák végre, 
mert az. egész népszámlálás alapját a házak szá
mozása fogja képezni, amennyiben a házszám fog 
ellenőrzési auyagul szolgálni arra, hogy a nép
számlálásból semmiféle épület és lakója ki nem 
Imgvatott. A számozás kiterjesztendő miudeu egyes 
pusztára, telepre, csárdára, erdei lakra, szóval 
minden néven nevezendő olyan épületre, melybeu 
emberek laknak. A csupán gazdasági, gyári vagy 
ipari czélokra, tehát nem egyszersmind lakásra 
is szolgáló épületeket nem szükséges külön ház- 
számmal ellátni, hanem legfeljebb a hozzájuk 
tartozó házak számának törtjeivel megjelölni. A 
házak számozásának legkésőbb ez évi október hó 
végéig ar- ország valamennyi községeiben fogana
tosítva kell lenuie.

— A j  á l l a m i  I ís /.Iy ím *Io Ií  anyagi hely
zetének javítása tárgyában a Budapesten székelő 
tisztviselő-egyletek küldöttsége Csillag B *iíö ny. 
kúriai biró vezetése alatt YVeckerle pénzügymi
niszternél tisztelgett, élénk sziliekkel vázolva a 
tisztviselők helyzetét. A pénzügyminiszter a kül
döttséget szívesen fogadta s kijelentette, hogy az 
államtisztviselök helyzetének javítását maga ré
széről is sürgős szükségnek tartja s már a jövő 
évi hudget keretén belül gondoskodni fog arról, 
hogy az általános fizetés-felemelés hekövetkezzék.

H i r d e tm é n y .  A batthyányfalvi urada
lom tudtára adja a vásárló közönségnek, hogy a 
múlt. m. kir. kereskedelemügyi miuis/.te ruminak 
29930. sz. alatt kelt engedélye folytán az ottani 
országos vásárokon szedendő helypéuz bárhonnan 
származó áruk- s marhák után ezentúl a követ
kezőkép szedetik he, és pedig : 1 db csirke, tyuk, 
kakas, kappan vagy récze után 1 kr„ 1 Ind, 
pulyka, fogoly és vadrécze után 3 kr., 1 szopós 
malacz után 2 kr., 1 sertés, kecske, juh vagy 
nyúl után 5 kr., 1 szarvasmarha után 10 ki.. 
1 szopós borjú után 5 kr., 1 szopós csikó után 
5 kr.. 1 ló és elválasztott csikó után 10 kr.. egy 
üres kocsi vagy szekér után 5 kr, egy terhelt 
szekér után 10 kr. Pintér, szilás, gerencsér, tu- 
ligás. villás, abrincsos. kocsi-kas áruló, káposztát, 
zöldséget vagy gyümölcsöt, árilhí. pecsenyét sütő, 
házaló, bormérő k minden nemű más portékái 
árusító fizet az általa elfoglalt uyilt, kirakodó 
hely, avagy elfoglalt terület műiden megkezdett 
négyszög méterjétől 3 kit. mindennemű sátor, 
:*vaKy elárusító állvány által elfoglalt terület 
minden megkezdett négyszög méterje után 5 krt, 
vámlormüvészek. panorámás, kötél táuczos, körjá
tékos által naponta 50 kr.. ki nem rakodó és há
ton áruló által pedig 10 kr. lesz a jövőben 
fizetendő.

— Figyelnie#,t«>tón. A szilvának egy torz- 
képződmenye, az úgynevezett táska-betegség (köz- 
oyelv.-n .tökös s/.’lva*). mely egy penészgomba 
(Exoascus pruni) által idéztetik elő, az idén nagy 
mérvben lépett fel szilvásainkban. Ezen betegség 
ellen ez idő szerint — sajnos — tudó-aink még 
hatásos szert nem találtak fel. Hogy azonban jö
vőre legalább újbóli fellépése korlátoztassék, aján
latos az eltorzult szilvát összeszedni és elégetni; 
"untán azonban a peuószgomba spórái a fiatal 
hajtásokon telelnek át. ajáulatos mindazon kis 
hajtások levágása és összeszedése, melyek közelé
ben ezen torzszilvák voltak. — Gazdáink szives 
figyelmébe ajánljuk e jóakaró tanácsot. r. L

— K ip u s z tu l t  kö«*óg. Abaujrnegye Fel- 
fcő-Mislye községben folyó *hó 16-án tűz volt és 
rövid pár óra alatt a 200 ház és melléképületek
ből csak 7 ház maradt meg. A templom földig 
égett, a harangok elolvadtak. A lakósok — kik

közöl néhány életével áldozott, számtalan pedig 
súlyosan meg vau sebesitve — élelem és hajlék 
nélkül vaunak. Nem kevesebb mint 1000, a tüzeset 
által tönkrement ember kiált most kenyérért a 
könyöiületes szivekhez!

— O rv o s sá g  h e ly e t t  k a r b o ls a v .  Nagy- 
Kauizsáu történt, hogy Hegedűs József nagyradai 
illetőségű 26 éves birtokos polgár verekedés miatt 
egy havi fogságra Ítéltetvén, e hó 5-én a nagy
kanizsai fogházban megbetegedett, azonban orvos
ság helyett állítólag egy kanál tiszta karbolsavat 
adtak be a szerencse!lennek, minek következtében 
az életerős legeny pár órai kinos szenvedés után 
meghalt.

— F e l f e d e z e t t  lo lv a jb im d a .  A „B. H “-
hali olvassuk: Gulyás József kis-czelli cseudöf- 
őrmester és Rechmtzt-r Jakab csendőr e hó 15-én 
barom napi nehéz és fárasztó nyomozás után 0.- 
Asszony fa községben jól szervezett és hosszabb 
idő óta grasszáló, 34 lúgból álló tolvajszövi tk' - 
zetet fedezett fel. A szövetkezet tagjai közt te
hetős gazdák is vannak.

— V i l lá m  a k o lo s to r b a n .  Sümegen e 
hó 12-én a délutáni óráiban nagy vihar támadt. 
A villámlás, mennydörgés egymást érte. Egyszerre 
két irtóztató csattaiiás hallatszott: a villám be
ütött a Ferenczrendiek templomába. Bár a tem
plom tornyán villámhárító van, a villáin behatolt 
a templomba s ott nagy pusztítást vitt végbe.

— N em e* e lh a tá r o z á s .  Szabolcsvárme- 
gyében 7 község közbirtokossága adta át gyer- 
mekmeukelyül a községi korcsiuaépiiletet és ki
látás van rá, bögy még 14 község, követve a 
szép példát, szinteu átengedi korcsmáit tanügyi 
czélokra.

Vegyes rövid hirek.
— A m e g y é b ő l.  A szombathelyi pénzügy- 

igazgatósag Heude Fereuez gyakornok-jelöltet a 
szombathelyi adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká 
uevezte ki. — Szalóuakou uj szodavi/.gyár alakult 
és működését a mull heten mar meg is kezdette. 
— Némel-Szeut-Mihályon T«vald Samu szabómes
ter megörült. — Kousz János szechénykuti ill. 
Gyünkön állomásozó csendőr vezetéknevet rRigü- 
czi“-ra változtatta. — A harmadik szombathelyi 
gyógyszertarra az engedélyt — miut Budapestről 
írjak, Braun volt székesfehérvári gyógyszerész 
fogja elnyerni. — Vármegyénk felső vidékén, 
Felsö-Eóiott, Néiiiet-S/.ent-Mihalyoii és Pinkafőn, 
e hó 9-én oly erÓs dér volt, hogy a burgonyát 
és babot teljesen tönkretette. — Tárcsán a tül'do- 
veiidegek szama erősen szaporodik. — Körmend- 
tízombathely között az államosított m. uy. vasúton 
a keresk. miniszternek legutóbb kelt rendelet** 
folytan f. hó 15-től kezdve olcsóbb a meiietdíj 
és pedig 1. osztály 50 kr., II. osztály 40 kr.,
111. osztály 25 kr.

A h a z á b ó l .  Az első kavicsszállitó-vonat 
a Csáktoruya-ukki uj vasúton Csáktornyáról a 
múlt napokban ment Mura-C5zerdah**ly felé. — A 
„B. H.* szerint Zalamegye monográfiájának meg- 
irasaval Nagy Imre foglalkozik. — Szepesváralja- 
ról Írják, hogy ott folyó hó 15-éu éjjel fagy volt, 
nidly különösen a kerti veteméiiyekbeii nagy kárt 
tett. Ugyanekkor a levélíró házánál megtörtént, 
hogy a kamarában elhelyezett, olaj az üvegben 
megfagyott. Az idő másnap sem enyhüli, meg 
oly hideg volt, hogy az emberek téli kabátban 
járták. — Az Alsó-Balatonon a gőzhajó-közlekedés 
f. fiú 12-én vette kezdetét. A „Rohan* csavar- 
gőzös, mely próba-útjait a múlt napok erős viharai 
közt kitünően állotta meg, szintén 12-éu kezdte 
meg útját Füredről Rév-Fülöpre, Badacsonyba és 
Boglárra. — Torontalmegye Ziehytalva község 
képviselő-testű lete elhatározta, hogy a község 
utczáit villámlampákkal fogja világítani. — Bras
sóban egy 13 éves czipésziuas boldogtalan szere
lemből (!j agyonlőtte magat. — Dr. Bezorédy 
Viktor or-z. képviselő a belügyminisztériumhoz 
tanácsossá neveztetett ki. — Kalnoky gróf beteg. 
_ Selmeczbáuyán a napokban borzasztó kegyet
lenséggel mészárolta le egy öreg asszony 3 éves 
kis unokáját. Előbb megcsonkította a kis ártatlant, 
azután térdei közé fogta kis fejecskéjét és konyha
késsel levágta a nyakat. — A kir. knria helyben
hagyta a tábla azon ítéletét, melylyel Kokan 
Jáuost, a 42.000 frtos sikkasztót hét évi fegy- 
házzal sújtotta. — A G dlérthegyen a czitadella 
lebontása után nem Pantheout, hanem csillag
vizsgáló-tornyot fogúik építeni. Ez érdembeu az 
akadémia kebeléből már egy bizottság küldetett 
bi, — Kossuth buga, Ruttkayué, f. hó 19-én este 
llelfy Ignácz orsz. képviselő kíséretében Buda
pestre utazott. — A „ Pápai Hírlap* megszűnt 

_  A k ü l f ö l d r ő l .  A párisi távirda-kou- 
gress/.ua f. hó 17-éli tartott teljes ülésében elha
tározta, hogy a legközelebbi kongresszust 1895-beu 
Budapesten fogja megtartani. — Prágából tav
inak, hogy Otiva Lijos nagyiparos, Miria Valé
ria főherczegnó férjhezmeuetele alkalmából két 
házat ajándékozott, hogy árva és szegény gyer
mekek részére nevelő-intézetet létesitseuek. — A 
lapok azt a hirt közliU, hogy Milán király állan
dóan B dgrádbau szándékozik letelepedni. — Ybbs- 
ből (Alsó-Ausztria) jelentik, hogy az ottani téboly
dából e bó lő én két őrült: Gaismayor J gyárqs

és Hermann Károly tartalékos huszárhadiiagy 
megszökött; utóbbinak ez már a negyedik szökése-
— Kréta szigetén, az apó- koronái lakosság között 
zavargások keletkeztek. — Reicbenberg, Kratzau, 
Tauwald. Frirdland, Tmutenno, Jnngbunzlau és 
Pardubiczből, vulumiut az óriashegyseg északi 
részéből nagy vizárudásokat jelentenek. A neve
zett városokban egyes utcza részek el vaunak 
árasztva, a víz még mindig emelkedik. — Tas- 
kendben ^Oroszország) és Valencziában (Spanyol- 
orság) legutóbb néhány koleraeset fordult • lő. A 
hatóságok azonnal megtették a kellő óviutézkedé- 
seket. — Az mfiuen/a újra kezd fellépni Becsben.
— Londonban a levélliordók és reitdőiök sztráj
kolnak. — Egy szt.-pétervári lap szerint ezentúl 
idegeneknek nem lesz szabud az orosz hadse
regbe lépni.

Nagy evők.
Veszprém megye sok mindenféléről híres. Vau

nak s. ép bányai, daliás legényei, bőbeszédű kor
tesei, uagyivasu kantorai; — de azt még nem 
jegyezte fel egy krónikás sem, hogy ez a nemes 
varmegye dicsekedhetik azzal a nem csekély do
loggal, hogy az ó mesgyéjén termett Magyaror
szág legnagyobb evője.

Egy római katouáról megörökité az irás, hogy 
egy hadjarat alkalmával öt ven társának megette 
a datolyáját vacsorára, a mi nem csekély étvá
gyat tételez fel ugyan, de tekintve, hogy a meuy- 
nyiség tekintetében bővebb adatot nem találunk 
S<*hol, ez a római vitéz valóságos kis Miska volt 
a mi veszprémmegyei emberünkkel szemben, aki 
egy egész, jól kinőtt, öthetes borjut evett meg 
egy ülésen, a kellő bor- és kenyér-adagok elfo
gyasztása mellett.

Palasthy Bódognak hívták a uagyétü hőst és 
végrehajtó volt a szent-gali jarasbau.

Egyszer nagy tarsasagban. aliol pezsgett a jó 
kedv es folyt a jónál jobb bor, valaki azzal az
iiiditványuyal lépett < ló, In>gy a tar saság in in-

köt*;lezze magat valamely rendkívüli
dolognak kivi telére, ami neiucsak uzt a lagzit,
hanem minden egyes tágját emlékezetessé tehesse 
az utókor előtt, vagyis mindenki olyaut tartozik 
elkövetni, amiről meg az unokák is beszeljenek.

Volt erre nagy fejtörés. Mindenki rendkívülit 
akart elkövetni. Az egyik erre, a másik arra vál
lalkozott. Végre megszólalt Palasthy Bódog uram 
is. Nagy leve a csönd, mert tudtak, hogy Bódog 
uram keveset beszel, de ba zárt ajkai szóra nyíl
nak, mindig nagyol mondanak.

Nem csalódlak most sem, mert a végrehajtó 
csakugyan olyan kijelentést tett., mi bámulatra 
es irigységre ragadott mindenkit a társaságban.

Körülbelül ékként nyilatkozott: Tisztelt höl
gyeim es uraim! Ouük elhatároztak, hogy mind
egy ikünk emlékezetes dolgot cselekedjek. Nos, eu 
nem vonom ki magamat a határozat alól. Nagyot 
fogok cselekedni, oly nagyot, amire a társaság
ban senki sem kepes. (Elénk „bulijuk !*-kialtások.) 
igenis, hölgyeim és uraim, meg az unokák is 
irigyelve log|uk elbeszélni ezt a tettet, míg ma
gyar ember el e nemes varmegye virányain. (Za
jos helyeslés.J Most p* dig figyeljetek ide: én 
kötelezem magamat egy ülésén, még pedig három 
óra alatt 1, mondd egy borjút megenni; akár 
pecseuye, akar pörkölt alakjabau, a kellő keuyér 
es bor-porczióval együtt. (Viharos harcz, föl kiál- * 
tusuk: Uhó! ezt szer.tueuk latul!*

Palasthy uramat ezek a kétkedő felkiáltások 
csak meg jobbau ingerelték es ép azért nyomban 
hozzálátott a dologhoz.

Mindenekelőtt borjut kellett szerezni, melyet 
a tarsasag valamelyik tagja készségesen rendel
kezésére bocsájtott a végrehajtónak. Aztán elha
tároztak, hogy Palasthy másuap délben hozzáfog 
az evéshez es hogy addig a társaság legjobb 
szakacsuéja a borjúból pörköltet és pecsenyét ké
szítsen. Palásthy már alig várta a kitűzött időt 
es hogy a rendesnél nagyobb étvágya ne legyen, 
aznap reggel a megszokott reggeliről nem volt 
szabad eiallania.

El is fogyasztotta hüségeseu és mikor a 
községi templom tornyán tizenkettőt elütötte az 
óra, Palasthy uram czamargó uyelvvel ült a terí
tett asztalhoz, a hol a pörkölt és pecsenye illat 
párologva szállt föl a talak mélyéből.

A társaság, mely a rendkívüli látváuyhoz 
összegyűlt, Palasthyva! szemben, távol az asztal
tól foglalt helyet. Mindenkinek meg volt engedve, 
hogy az evőhöz szóljou, de az utóbbi nem volt 
köteles a beszédekre reflektálni.

Es Palásthy uram umu is reflektált a sok 
megjegyésre. Az első falat után csak a borjúnak 
látszott élűi, mindent a mi körülötte törtéül figyel
men kívül hagyott. Csak evett és evett bárom 
hosszú órán át szüntelen, néha-néha egy-egy korty 
borral meg-iuegkouva uyeldekló szerveit és mire 
a toronyóra a harmat elütötte, Palasthy uram 
győzelmes ábrazuttul kelt fel asztala mellől és 
dicsekedve mutatott egy bor^t földi maradványaira, 
amelynek azonban csak, a múzeumban lehetett



volna hasznát venni, mert az már csak egyszerű 
hús- és velő nélküli csontváz, vala.

A társaság tapsolva fogta körül Palást hy 
uramat., a ki azóta nem csak hires férfin, hanem 
legnépszerűbb végrehajtó is Magyarországon. K.

Közgazdaság.
— N záraz l'őzeléh iieU  iz le le s e b b é

ló te le .  Midőn tavaszkor a friss főzelékfélék még 
kevés mennyiségben kaphatók, a gazdaasszonyok
nak nem C'ekély gondot okoz az ételeknek vál
toztatása. Ezen általában csakis a száraz főzelé
kekkel lehet segíteni. Itt azonban az. a, baj, hogy 
igen sok ember, különösen pedig a finnyás cse
lédség csak úgy foghegyen eszi ezeket. Igen sok 
gazdasszouy akként teszi a száraz főzeléket: ba
bot, lencsét és borsót i/.letesebbé. hogy a forraló 
viz.be néháuy darab czukrot tesz, mi által e fő
zelék nemcsak egészen puhára fő, hanem ize is 
oly kellemes gesztenyeszerüséget nyer, hogy a 
legválogatósabb ember is szívesen eszi. Ajánljuk 
e csekélységbe kerülő javitásiuódot háziasszonyai ok 
figyelmébe, annyival inkább, mert a száraz főze
lék eléggé meg nem becsülhető, tápláló voltánál 
fogva megérdemli, hogy úgy a jó magunk, mint 
cselédeink asztalán minél többször forduljon meg.

— A le g y e k n e k  az  i s tá l ló b ó l  v a ló  
k ip i i^ z t i tá s á n a k  le g jo b b  m ó rija . Oly le
gyek, melyek különösen az istállókat szokták el
lepni. nagyon megkinozzák az állatokat s sok 
bajt és kellemetlenséget okoznak. Az enyves vész- 
szók, az állatoknak könnyű takaróval való beta- 
karása, a helyiségek sötéten tartása, az állatok
nak bizonyos folyadékokkal való befecskendezése 
mind keveset használnak a kiuzó legyek ellen. 
Van azonban egy biztos mód. raelylyel ezeket az 
állatkínzókat ki lehet az istállóból irtani Ez ab
ból áll, hogy az istái fiiból, miután az ajtót és 
ablakokat betettük, rovarport szórunk szét. E 
czélra legjobb porfuvót alkalmazni, úgy hogy a 
por az egész helyiségben szétszóródjék. A szét
szórás után 10 perezre kinn gyünk az illető helyi
ségből. Visszatérvén, a földön ezreukint bevernek 
az el kábult legyek. A legtöbb légy azonban né
hány óra muiva ismét magához tér, miért is, 
hogy ezt megakadályozzuk, a földön heverő le
gyeket összesöpörve, azonnal el kell égetni.

— A g y ü m ö lc s fá k  k é rg e s  h ó já t  leg
jobb ez időtájt meghasitani, még pedig a törzs 
hosszában egymástól 2—3 cm. távolságnyi vágá
sokból, hogy ezáltal a inegvénült kéreg szorítása 
alól az idei gyenge s/.áncs felszabadulván, benno 
a nedv szabadabban keringhessen. A hasított kérgü 
gyümölcsfák miként általában tudva van, sokkal 
gyoisabbau nőnek, fejlődnek s határozottan szebb 
gyümölcsöt is teremnek. Ne mulasszuk el e cse
kély munkát.

— H a lv á n y  r é z lá r g y a k  g y o rs  tis /.-
t i tá t tá r u  v a ló  s z e r . Vegyünk vászourongyot, 
mártsuk sósavba, mely minden bádogosnál kéznél 
van s dörzsöljük rneg vele az illető tárgyat. Ez
után vegyünk gyapjú rongyot, mártsuk közön
séges olajba, s azután közönséges vagy bécsi mész- 
porba s dörzsöljük meg vele jól az illető tárgyat. 
Végül száraz vászon-rongyot vagy szarvasbőit 
mártsunk az említett tnészporba s törüljük m-g 
vele jól az illető tárgyat. Végül száraz vászou
rongyot vagy szarvaabört mártsunk az említett 
mészporba s törüljük meg vele a réztárgyat jól, 
mitől vakító fényit lesz.

— S /.á i 'i to l t  b o r s ó n a k  a zöld borsóhoz 
hasonló izt adhatunk, ha hideg vízzel leöntjük s 
éjjel át ezeu hagyjuk állaui. Reggelre leöntjük 
róla a vizet s letakarva meleg helyen hagyjuk 
állaui. Két nap múlva elkezdenek csírázni, mialatt 
a ezukoranyag kifejlődik. Ebben az állapotban 
tűzzük meg, mire édes s a zöld borsóhoz hasonló 
izt kapnak. E mellett még az az előnye is van 
enuek az áztatásnak, hogy borsónk gyorsan puliű 1 
meg a főzés alatt.

— A nyaraló, fiinlőző és utazó közönségnek szol- 
tlálatot vei tenni budapesti levelezőnk, midőn K e r t é s z  
Tódor budapesti, Dorottya-utcza 1. sz. alatti mUipari te
lepének árjegyzékéből idéuyszerü kivonatot közöl olvasó
inkkal és pedig botszék gyalogsétához 2 frt 70 k r. hinta 
agy 4.50 krtól 10 írtig, japáni napernyő 80 kriól 15 írtig,, 
kerti legyezők 10 krtól 3 írtig, szikviz-gép 1 írttól 16 fo
rintig, fagylaltkészitó 5.50 krtól 9.50 krig, eczet- és olaj- 
tartó 1 írttól 10 írtig, saláta-kanál és villa 40 krtól 2 fo
rintig, ctelhoritó 40 krtól 1.50 krig, paradicsom- és gyü
mölcsprés 80 k r , légmentes befőitus üvegek 28—85 ki ig, 
gyümölcskések tuczatja 3—0 írtig, gyors vajkészitő gép
6.50— 15 írtig, kávéfőző gép 4.80 — 10 írtig, palaczkdugók 
10—60 krig, ébresztő óra 5.60 kr., virág-karmatositó 40 
kr., kerti nyiró olló 4 írt, kézi útitáska 4—20 írtig, kézi 
koffer 3—30 írtig, válltáska 3.50—15 írtig, berendezett 
utitekercs 6—15 írtig, borotva-készlet 7 írt. angol borotva 
1.20—3.50 krig, hajfodoritö lámpa vassal 80 kr.. úti- és 
vadászkulacsok 1—5.60 krig, berendezett pinczetok 6.75- 
től 15 írtig, mentő bokszer 1 frt, buldog-revolver 7.50— 
9 50 krig, schweiczi nickcl-remontoir zsebóra 6 —9 írtig, 
utisapka 1 írt, frottier-készülék 1 frt, íürdó-hévmérö 50 
krtól 6 írtig, lapos ivópohár 40 krtól 1 írtig, villanyozó 
készülék 5—10 írtig, különféle guinmiczikkek a legolcsóbb 
árakban, légpárna 4.50 — 10 írtig, angol disznóbőr-nyereg 
15 -30  írtig, kantár 5—8 írtig, zabla 1.8J —2.30 krig, iz
zasztó 2.75- 5 írtig, kengyelszijak 3 3.75 krig, sarkantyú 
felcsatolható 2 frt, rhinocerosbőr-vessző 60 krtól 2.50 krig, 
lóhálók párja 15 frt, lónyiró olló 3.40 kr., lovagló gamásni
4.50— 7.50 krig, kocsilámpa párja 4.50— 15 írtig, guinini- 
köpönyeg 10 — 12 írtig, vadászfegyverek leszállított áron, 
összetolható halászbot 1 — 15 írtig, 12 horog legyekkel 60

krtól 2 'írtig, zseb-napóra iránytűvel 1 írt. kuglizó golyók 
1-2.85 krig, kuglizó bábok készlet 2.50 kr., papír léghajók 
60 krtól 1.50 krig. női kuglizó 5.25 krig. kerti Flobert- 
puska 8—20 írtig, czéltábla kiugró bohöczczal 2—8 írtig, 
lampionok 15 60 krig, dugóhúzó 30 krtól 2 írtig, duga- 
szoló 1.40 kr , kerti gyertyatartó 1 -2.30 krig. teljes tor- 
uakészülék a.50 kr., uj kar izom erősítő 3—12 írtig, hinta 
3—6 írtig, mászókötél 6 írt, trapéz 1 -5  69 krig, kötél 
karikákkal 4.10-4.90 krig, kötélhágcsó 5 7 írtig, torna- 
golyó kik ja 3 frt, tornaczipó 1.30 k r , k'-t vivő-készlet 
23.50 kr., athleta bot 2- 5 írtig, u zó-öv 7 írt, Crnquet- 
jáiék 9—20 írtig, Lawu Tennis-játék 27 6> írtig. lapda- 
dolió játék párja 1.50—6 írtig, gumtni-lapda 15 1.50 krig,
karika-játék. 12 pár 1.60 kr., hotanizáiö szelencze 50 krtól 
2 írtig, háromkerekű veloczipéd tiuknak 8 15 írtig és
még számos olcsó és érdekes tárgyak gazdaasszonyok, 
háztartások, gyermekek, dohányzók és községi elöljáróságom 
számára, kiknek Kertész ur egy tartós rézoldalu dobot 
szijjal 15 írtért és postatáskát 2 kulcscsal 7—12 forintig 
szállít.

-  Tüzfeeskendö-próba. Nincs hasznosabb gép a 
korszerű községi életben mint a jeles tüzfecskendő : mert 
amíg bármelyik más házigép rendesen az egyedül, vagy 
pedig a voltaképi családot szolgálja, a jeles tüzfecskendő 
mindennél inkább védi a községeket, Ez kulcsa annak, 
hogy minden jo, derék hon ff teljes szívből ürül annak, ha 
értesül arról, miszerint hazánkban itt, vagy pedig ott si
került próbát; mert a nem jól működő tüzfecskendók már 
igen gyakorta voltak egyedüli okai rémitó pusztulások 
meg nem gátolhatásának; tűzvész alkalmával albizakodoitá 
tette a tűzoltókat a ludat, hogy van tüzíecskeiidöjók, a 
mely azonban a méltán követelt szolgálatot nem bírta tel
jesíteni. Ez ok miatt loirhatatlanul fontos a tüzíecskeudők 
bevásárlásánál rendkívül elővigyázúnak lenni s csak első
rangú gyárból (tudatukkal ilyen csupán egy van honunk
ban) szerezni be a korszerű tűzvédelem leghalhalósabb 
eszközét. A napokban Kolozsvárott pompásán sikerült kí
sérleteket tettek a Trencsénytéri-park hiúja előtt: két 
tüzfecskendóvel, két bydroforral s két „falusi-fecskendó'1- 
vel. A kísérleteket nagyszámú, előkelő, értelmes közönség 
nézte végig, amely valóban el "volt ragadtatva az említett 
tüzfecskendók rendkívül szabatos és biztos működése által. 
Ezen pompásan sikerült kísérleteken a kolozsvári tüzoltó- 
parancsnokság több tagja szintén jelen volt. Mind a hat 
tüzfecskendő Tarnóczy Gusztáv budapesti tüzfecskendö-gyá- 
ráhan készült; s így voltaké)) biztosra volt vehető, hogy 
kitünően működnek. A kedvezőtlen, nagyon szeles időjárás 
daczára ezen, szinte elpusztíthatatlan (oly erősre vaunak 
készítve) tüztecskeiidök az igen vastag vizsugarat 35 —36 
meterhyi távolságra lövelltek. Nagyszerű eredmény! A 
tüzíecskeudőkön méltán tűnt fel a Tarnoczy-féle szahada- 
lominal ellátott kengyelzár, mely azt teszi lehetővé, hogy 
a teljesen beiszaposodott szelep csak 24 inásodpercz alatt 
is alaposan tisztittassek ki. Ezen pompás gépek, amelyek 
honi gyáriparunk méltó díszére szolgálna*, nemcsak job
baknak bizonyultak be az összes tóobi hazai készítmé
nyeknél, gyártmányoknál, de sót felülmúlják kitűnőségre 
a legkeresettebb külföldi gyártmányokat is. Ila pedig latba 
vetjük azt, hogy ezeu tüzfecskendók ára jelentékenyen 
olcsóbb mint más műhelyek, gyárak Készítményeinek árai, 
valóban nem tudjuk: Tarnóczy Gusztáv országgyűlési kép
viselő szakavatottságát, mely által képesítve vau ily tö
kéletes gyártmányt állítani elő, csodáljuk-e inkáob, vagy 
pedig önzetlen hazatiságát, hogy kitűnő gyártmányainak 
vételárait sokkal olcsóbbra szabta, mint inas műhelyek 
s gyárak.

Irodalom.
— „Nagy-Kauizsa és vidéke* czim alatt Varga La

jos felelős szerkesztése és tulajdona alatt Nagy-Kanizsán 
helyi és megyei érdekű vegyes tartalmú hetilap jelen meg, 
melynek első mutatványszáma fekszik előttünk. Tartalma: 
Prograiniiiuuk. Feladatunk Muraközzel szemben. — 
Nagy-kanizsai ügyek. -  A vármegye házából. — Tolifut
tában. — Különfélék. -  Törvényszéki csarnok. Tan- 
ügy. — Irodalom. — Közgazdaság. — Legújabb. — Szer*, 
üzenet. — Tárcza: Az állatok joga. A lap hetenkint két
szer fog megjelenni es mihelyt a biztosíték.kérdése elin
tézést uyert, politikaivá lesz. Előfizetési á ra : egész évre 
6 frt, félévre 3 frt s negyedévre 1 írt 56 kr.

A „Technológiai Lapok* műszaki és ipari szak- 
folyóirat II. száma a Következő tartalommal jelent meg: 
Az alumínium. Illés Aladártól. — A párisi világkiállítás
ról: Fémuiunkáló gépek. — A kátrány-ipar. Klemp Gusz
távtól. Geometriai közlemények bádogosok számára. — 
(jrünwald Istvántól. — Vegyes közlemények. -  Találmá
nyok leírásának kivonata. - Engedélyezett szabadalmak 
stb. — Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe !

„Jegyzői irálytan* czim alatt Kovács Gábor al- 
bis-i (Biharmegye; községi jegyző előfizetést hirdet egy 
10 ivre terjedő, 120 gyakorlati példával biró és kiváltkép 
községi és körjegyzők, segédjegyzók s vizsgára készülő 
jegyzőgyakornokokuak a helyes fogalmazásra nézve elmé
leti és gyakorlati Útmutatásul szolgáló segédkönyvre. A 
mü augusztus 15-én fog megjelenni és ára ! frt 20 krra 
van szabva. Előfizetési pénzek f. é. juliui 15-ig ifj. líerger 
Sámuel uyoindatulajdoiioilioz iutézendők Nagyváradra. — 
Ajánljuk figyelmébe körjegyzőinknek s azoknak, kik ilye
nek lenni óhajtanak !

A „ l i é p e *  C \ : i l á r i i  L i t p n l i *  szép
iroda lm i és ism eretterjesztő  képes h e tilap  25-ik 
szám a a következő tarta lo m m al jelent nmjr ; 
Egy szép hyéna. Eredeti regény a „Képes Családi Lapok* 
számára, folytatás. Tolnai Lajostól. - Temetőbe . . . Köl
temény. Brankovics Györgytől. — Az öregek egészsége, 
(í. Andre : „l/llygiéne des Vieillards' könyve után Kuthy 
Dezsőtől. — Bölcs Náthán. Elbeszélés, folytatás. Lanka 
Gusztávtól. — Gondolatok. Közli Kondor Lajos. - Mi 
szebb? Költemény, képpel. ~  A sorsüldözött csalad. Re- 
gény az életből. Folytatás és vége. Palotay Ákostól. — 
Babonaság a szalonban. Folytatás. K. B -nicz-ky Irmától. 
Egy anyóka naplójából. Karczola' Mericzay ' Károssá I r 
mától. -  Mindenféle: A hét tükre. Csevegés Metísztótól. 
— Kepeihez. Irodalom. Hymen. Képei: Uj léghajó. A 
reggeli ima. Mi szebb? (költeménynyel.) — Regénymel- 
léklei: A válóperek háza. (h'urreuden Court.) Irta íjiiida. 
Angolból fordiiotta Kainiki M. (129 —144. oldalig. — 
Melléklet: „Hölgyek Lapja* (divatképpel) Ajánljuk !

-  M ‘gjelent és hozzánk is h-leüld‘tét’ : „Franc/, in
neniét kereskedelmi levelező**; irta G o n d o s  Miksa tr., 
a Ganz-féle gépgyár levelezője, Bu lap isten ; 1890. I. és 11 
rész.-- Mig gazdasági viszonyaink kivitelre szorítják gaz
dáinkat. hazánk ethnographiai fekvése, valamint ipari és 
kereskedelmi viszonyai élénk bevitelt szültek, úgy, hogy 
utóbbi idóbeír gazda, termelő es kereskedő egyaránt érezte 
szükséget annak, hogy a külfölddel minél számosabb ösz- 
szeköttetr- -k ;t hozzon leire. Ennek az a következménye, 
hogy » külfölddel való lovb'/ésüuk évnil-évre élénke'bb 
lesz. Valóban hézagpótlónak kell tehát neveznünk a Buda
pesten. Siuger es \\ olfuer bizományábau épen most fenti 
czim alatt megjelent müvet, melynek czélja, hogy mind

azok. akik annak szükségét érzik, magukat a franczia 
vag\ német levelezésben kiképezhessék, esetleg ha már 
az illető nyelvet érti, azt könnyű szerrel megtanulhassák. 
Ára az I. és II. résznek egybe fűzve 3 frt és megrendel
hető akár magánál a szerzőnél Budapesten, II., zárda- 
utcza 24. sz. a .  akár pedig bármely hazai könyvkereskedő 
utján. Az I. lesz tartalm az: Körleveleket, tudakozó 
leveleket, leveleket fizetésről, ajánló és meghitelező leve
leket, folvó-zámlákra vonatkozó leveleket, intő leveleket, 
leveleket bukási ügyekben, sürgönyökre vonatkozó levele
zéseket, karácsonyi s újévi üdvözleteket, folyamodványokat 
es függelékül a gyorsírás alkalmazását a kereskedelmi le
velezésben. — A Íl. rész tartalma: Üzletjcleutések, kínáló 
levelek vagyis ajánlatok és megrendelések, panaszok stb., 
értesítő levelek, szállításra vonatkozó levelek, levelek bi
zományi, szállítási, hajózási s biztosítási ügyekben, vál
tókra vonatkozó levelek, külföldi váltók, értékpapírok és 
pénznemek és végül a statisztika alkalmazása a kereske
delmi levelezésben. Ajánljuk e 4-edrétben nyomtatott és 
268 lapra terjedő müvet a kereskedők figyelmébe.

H u m o r .
Iwkolaiár.saU. Egy gonosztevőt, kit 

t*|i rabláson kaptak rajt, Hold lord ítélős/.éke elé 
vittek. A gonosztevő halaira lett ítélve. A lord
mindjárt felismerte iskolatársát s az ítélet utáll, 
mi.lón a vádlottat kivezették, meg nem állhatta, 
hogy néhány iskolatársa után ne kérdezősködjék. 
„Alt, niyfi'i'd - válaszolt a rabló mély sóhajjal, 
— önt és étig.'inét kivevő már mind-gyiket fel
akasztották ! Mo*t en is megy. k. Mar csak ön 
van hatra, kegy. Inies mylord!*

A nap és éj hossza.

Ju n .
A ina |» A liolri

kel nyug
szik kel nyug

szik
»»«> 4. 2 8. 1 8 30 1 1 28
23 . 4. 2 8. 1 9.35 11.46
Ül. 4- 3 8- 1 10.40 ;r«gg.
ü->. í 4. 3 8 1 10-47 0. 9
2 6 . 4. ‘2 8 1 este 0.2 a
ÜT. 4 4 8. 1 2 . 6 0.47
ÜH. 4. 4 8. 1 3.2J 1. 7

P ia c i-á ra k .
.Muraszombat, jun. 21.
Búza uhu. 8.— 8.10 
Rozs . 7. - 7 30 
Zab. . 7.— 7.30 
Hajdina ti.40 lj.60 
Köles . 4.50 4.60 
Bükköny —.— 
Lóher —.— —.— 
Kukorica, — 5 60 

„ 5.80
Lenmag —.------ .—

Neumann Adolf.

. Vasúti menetrend.
Regedéből Spielfelőliek

indul reggel 4 óra 30 pcrczkor és odaér 6 óra 14 perczk 
délelőtt 10 „ 25 „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 15 „ „ „ 6 „ 03 n

Spielfeldről Hegedébe
indul reggel 7 óra 30 perezkor és ideér 9 óra 12 perczk

délután 2 „ -3 „ „ „ 3 „ 35 „
este 6 „ 45 „ „ „ 8 „ 37 .

___________HIRDETÉSEK.___________
x xx xxxxxxxxxxxxxxx
A  legk ed ve lteb b  és le g e lte r je d 

tebb fővá ros i napilap.

Í M }

HÍRLAP
Szerkesztők és laptulajdonosok : 4 ' m i KAh sí J ó z s e f  és 

K iilio s i J e n ő .
Előfizetési árak: Egy hónapra 1 frt 2 0  kr. 
Egy negyedre 3 frt 50 kr. Félévre 7 frt.

Még jin i i i is  hó fo ly a m á n
megjelenik a „Budapesti Hirlapa-ban S ta n le y  k ö n y v e  

a legújabb afrikai utazásáról:

A LEGSÖTÉTEBB AFRIKÁBAN
melyet az egész müveit magyar közönség nagy érdeklő
déssel vár. Az érdekes mű az összes jogosított könyvki
adásokkal (köztük a magyar jegositott könyvkiadás is, 
egyidejűleg fog megindulni.

.V ju lius elsejével belépő uj előfizetők STANLEY 
KÖNYVÉNEK addig megjelent részét INGYEN kap
ják  nieir.

A „Budapesti ilirlap - az egész fürdő-évad ala tt 
előfizetőinek kívánságára a lapot bárhová utánuk küldi 
még akkor is, ha a nyáron á t többször változtatnak 
tartózkodási helyet.

Az előfizetési összeg legezélszerübben postautalvá
nyon küldhető következő cziraen: 511. 3—2

Budapesti Hírlap kiadóhivatala Buda
pesten, kalap-utcza 16. sz.

xxxxxx x x xx x xx x xx x x
Nyomatott í4rflT>Kouin M árt gym-s* a jtó jár Mnrusionab.it.
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