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A „Muraszombati gazdasági fiók-egylet" s a „Muraszombati dal- és zene-egylet" hivatalos közlönye.
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E l ő f i z e t é s i  á r :
Égésit évre 3 'rt. Félévre 1 frt őO kr. Negyedévre kr. 

Egyes szám ára 10 kr
Klőtlzetési pénzek és reclaiuntiók a kiadóhivatalhoz 

((iriinliaiiin Márk) intézeiidők.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos:

GRtTNBAUM MÁRK.

Kéziratok, levelek s egyéb szeskesztóségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkint 6 kr. Bélyegdij 30 kr. 

N yllttér petitsora 20 kr.

Gazdasági állapotunk.
Minden rendezett, háztartásban Szo

kás az év végén mérleget csinálni és 
összehasonlítást eszközölni a jövedelem 
és kiadás között, hogy kiszámítható 
legyen a nye r e ség ,  mely rugója, nem
tője és végczélja is egyszersmind az 
üzleti vállalkozásnak.

Magyarország gazdasági élete ebben 
a mérlegben tükrözik vissza, mely annál 
jobb ké]>et mutat, mennél nagyobb nye
reség összeget tüntet elő a számok 
tömkelegéből.

Es e tekintetben csak egy pillantást 
kell vetnünk egyes iparvállalatok vagy 
üzlettelepek könyveibe és tisztán áll 
előttünk a kép. Azért kívánatos, hogy 
az ii/.leti könyvek minél pontosabban 
vezettessenek és hogy lelkiismeretesen 
feljegyeztessenek az egyes tételek. .

Ezt a lelkiismeretességet és ii/.leti ] 
őszinteséget, fájdalom ! igen gyakran 
nélkülöznünk kell főleg oly vállalatok- j 
nál, melyek részvénytökén alapulnak. 
It ta mellékczélokra sandító speluiláozió 
sokszor szépíteni igyekszik a legsötétebb 
helyzetet és takargatni iparkodik a leg- 
sajgóhb sebhelyet.

Pedig ez nem csak hiba, de bűn 
is azért, mert a nagyközönség félre
vezetését ezélozza, mely aztán drágán 
szokta megfizetni vakbizalmát.

A fővárosban csak kevés olyan vál-

i lalat van, mely ily szemérmetlen eszkö- 
| /.ükkel takargatná szégyenét és a lefolyt 
1 iizletév előreláthatólag jobb mérleget 
i fog feltüntetni a tavalyinál. A magyar 

értékpapírok jobbára emelkednek nem
csak számban, hanem tökében, erőben 
és befolyásban és ez a jele annak, hogy 
kereskedelmünk haladt és hogy iparunk 
fejlődött.

Uj bankok létesültek, melyek a keres
kedelem élénkítésére uj tőkéket hoztak 
forgalomba. De az uj bankalapítások 
mellett a régiek gyarapodtak vagyon
ban és tekintélyben. A p e s t i  hazai  
e l ső t a k a r é k p é n z t á r ,  a budapesti 
bankegyesület, a budapesti kereskedelmi 
és iparbank fölemelték részvénytőkéjü
ket, a mi mindenesetre nyereség, mert 
alaptőkéjük ez által szaporodott.

A ma g y a r  ál t . aJános  h i t e l 
bank  is lényeges tőkeszaporodásra telt 
szert részvénytőkéjének 1A millióra való 
felemelésével. Az évi osztaléka még most 
nem állapítható meg, de valószínű, hogy 
nagyobb lesz, mint tavaly.

Hasonló virágzásnak örvend a pesti 
magyar kereskedelmi bank is, melynek 
szerencséje példabeszéddé vált. Az ádáz 
harcz, melyet némely spekulánsok ez 
intézet ellen folytatnak, rendesen a 
bank győzelmével végződik, sőt az a csa
pás, melyet nemrég különböző hirlelé- 
sekkel Lenczy  igazgató ellen akartak

Fővárosi tárczalevél.
Nem rezeg h levél a tán, nem ringatja a sz.él 

a lomb fiú* ágail; nincs pázsit, hol a természet 
virányain gyönyörködjék szemünk; elköltözött a 
lélek, mely földi Ödönünket élteté: elköltözött 
avagy c-ak **l«lndi ?

Nem szed virágot a lányka, ki ártatlan ke
zekkel szokta naponként megrabolni a dús ter
mészetet. ha gondtalan játékitól kifáradva tépi 
liliomát a kertnek ; nőm szól a dal. mit rigó) és 
csalogány versengve csattog, üdvözölve csendes 
éji álmuk után a kelő természetet s vígan ugrán
dozva zengik hála dalukat az Alkotónak, az alko
tás nagy szerűségének ; nem pázsiton a szabad ter
mészet ölén s a derült ég leplének óvó hatalma 
alatt enyeleg szerelő és kedves, hol nyilatkozásaik 
bájos szózatát, csak önmaguk S a Teremtő hallják ; 
nincs mezei elet s arató dal: csak a virány altató 
dalát és az elköltöző élet fájdalmas-bús visszhang
ját kapja el néha az elkésett őszi szellő s elsiratja 
a még el nem feledett gyönyöröket, ha békés la
kunk ablakán olykor-olykor felsivit.

Asszony fajok apró álmai kormos Mikulás 
arany ajándékáról, örökzöld ágak villogó csecse
becséiről és újév virradatra vart meglepetesro 
szét se foszlottak s egy hetyke, n.okány udvarlo: 
Carueval herczeg máris kiváncsi negeddel vagy 
gda; milyen lesz a báli ruha?

Báli ruha! . . . .
El»ő bál! 17 év epedése, sejtelme, vágya; 17 

év reményé, ábrándja és óhajtása most változik 
valóvá ; idegcsiklandó. lábemelő zene; 'llatterhes 
kábulat os báli levegő; fajbóditó. észbontó zűrzavar ; 
andalit*) ruhamorgás, balk. elmorajló nesz és köz
ből egy ifjú átkarolja a sohasem érintett derekat, 
magához szorítja az eddig elrejtett keblet s a 
szédületes keringésben édesebbé válik az éfat, 
fűszert kapott a lét. öntudatot kapott a leánysziv.

Első bál! A fiatal leányoknak ugyanaz, mint 
a színházban a premiere; tetszik vagy nem tet
szik! A kis dolgozó szobából kilépni abba a nagy, 
szédítő terembe, a hol a csillár ezer lángjától, az 
ambraillattól elkábul a szív, a hol ezer ifjú nézi 
az eddig elrejtett ibolyát !

Aztán a diszkrét ruha helyett dekoletirozolt 
derék, zene mellett átvirrasztani egy éjt . . . hogy 
is ne ábrándoznék az ezeregyéji tündérálomról a 
leány lelke ?

Első bál ! mintha goiuolygó gondolatok 
furakodnának a kis leányagyba ; mikor átsimulja 
a lenge derék e leány derekát, azt. hiszi ezer szem 
tapadt reá. ö babouázta meg az ifjúságot, ő volt 
kívánatossá minden férfi előtt. Mint mikor az ifjú 
először gyújt szabadon szivarra, szabad a vásár, 
szabad udvaroltatui magának, szabad magát bá- 
multatni, szabad tetszelegni, sőt szabad hódítani 
is. Azt mondják, hogy Carueval herczeg Hymen 
ó fafaégéuek közvetítője; ma már nem az!

Ritka ismeretség vezet, a báli tere in hői az oltár 
elé, mert az a világ, araikor anyák a lányukat 
beuiutatui vitték, lejárt, ma már a ruhákat viszik

intézni, szintén lepattant a jól megvér
tezett bankról és érzékenyen megsebzé 
magukat a támadókat.

A biztosító társaságok között még 
mindig a régi vezér jár elől vagyonban 
és tekintélyben. A ma gya r  ál t .  biz
t o s i t ó  t á r s a s á g  első helyet foglal 
el a biztosítás terén. A közönség bizalma 
csak feléje fordul és az intézet e biza
lom melegében izmosodik és kiterjeszti 
hatáskörét, messze földekre.

Az iparvállalatok közül főleg a 
S c h 1 i c k- ős (í a n z-gyára k emelkednek 
ki nagy magaslatig a többi iparválla
latok fölött. E két részvénytársaság 
üzletei az európai piaczokon is számot 
tevő tényezők, bent az országban pedig 
a legelsők közt elsők.

A malomipar, melyre különösen ná
lunk nagy súlyt kell fektetni, a lefolyt 
esztendőben szintén kielégítő eredményt 
mutathat fel. V annak olyan gőzmalmok, 
melyeknek ii/.leti kimutatása a tavalyi
nál kétszeres jövedelmet tüntet fel ; 
ámde ez örvendetes jelenség értékéből 
igen sokat von le az a tény, hogy 
viszont vannak oly gőzmalmok is, me
lyek fájdalom, nemcsak hogy nem vol
tak képesek megtartani magukat a 
tavalyi nívón, de határozottan alásü- 
lyedtek. Anniit években főleg a pes t i  
he n g e r ma l o m - t á r s a s á g  mutatott 
nagy hanyatlást, a mi már azért is

bemutatni s a fényes ruhák rossz, hatást tesznek 
az ifjakra !

Más világ járta hajdan Budapesten ; az, egye
tem is lejárta magát; jogászbál, orvosbál, bölcsész- 
bál, technikusbál nyugdíjba helyeztettek, mintha 
lőre vált volna az, ifjak pezsgő véréből, s mahol
nap vén csoutuak bálja, arauylakodaluiasok bálja 
és tarfajüek bálja lesz, napirenden, illetve éji
renden.

Bedig milyen szép volté rendszer!
Jogászhálon paragrafus szerint bemutatták a 

leányzót, orvosbálon kerestek kuruz.slót a szive- 
bajára, bölcsész.bálnn bölcsen férjet kerestek s a 
technikusbál a menyecskék bálja volt. Ma azouban 
minden évben más bál. Tiszavirág életűek. Az ember 
azt sem tudja, a feleségét vagy a lányát vigye-e 
oda? Nincs jellemük, irányok a báloknak, esak 
egy: tánezoijatok, hogy deticz.it ne legyen.

8 ha aztán reggel elmúlt az, álom, össze- 
gubanesosodott a levetett ruhafoszlány, abból a 
karcsú idomokat rejlő borítékból egy idomtalan 
kelme-halmaz, válik; ha egy éj ábrándja bele- 
z.sugOI’odik a sz,éttépett csipkébe, meg a lefestett 
fodorba, akkor áiuiatag kedélylyel kérdezi a 17 
éves az első bal után : Ez. tehát az, a rég óhajtott, 
álmodott tündérkép? Ez. a szédület, ez az izgalom, 
ez, a bágyadtság? Nincsen semmi nyoma, serarai 
emléke ? 8 ez. az. A férfiak nem mennek bálba 
komoly szándékkal, nekik ez is — muri — s ezért 
a leány nem távozik a bálteremből, mint hajdan 
— egy férfi emlékével ; s ezért nem vezet a báli 
ösmeretseg az. oltár elé.

S mégis, mintha a táueziuelodiák közepette



sajnálatos, mert lisztiparunk kompro- 
mitálására vezet a külföld előtt.

Ezek körülbelül a kilátások, és 
ebből megítélheti az olvasó, hogy a 
gyarapodásnak tulajdonképen csak egy 
feltétele van : a czéltudatos munka, mely 
mindenütt megtenni gyümölcsét.

A  v ilág  végén.
C*ak most hihetjük el igazán, hogy mennyire 

igazak van azoknak, kik azt mondják, hogy Mura
szombaton túl már be van ueszkázva a világ ol
dala, midőn a közlekedési akadályok miatt egy 
fővárosi lapot, amely kileuczedikén adatik postára, 
csak 15-én kaphatunk kézhez!

A legutóbbi rendkívüli időjárás ugyan a vas
úti Összeköttetéssel biró helyek forgalmára is 
visszahatással volt, de mi az a pár órai késedelem 
a mi 7 — 8 napi elszigetelteégünkhez képest.

És lehet-e reményünk, hogy ezeu ázsiai ál
lapotunk változik s talán ha nem is a közeli, de 
egy meghatározott jövőben a világ forgalmával 
összeköttetésbe lépve, egy vasúti kapcsolat révén 
magunkat a polgáriasait vidékek érdektársává 
<|iiaIifikálhatjuk ? Alaktalan hiú ábráod !

Csak pár hónapja kezdett e tárgyban a gaz
dasági egyesület egy igen egészséges mozgalmat, 
kijelelve azon irányt, amelyen az adott viszonyok 
között egyedül volna lehetséges a jeget megtörni. 
HZ A-tól a B-ig eljut ui, s máris a patres pátriáé arra 
az axiómára lyukadtak ki, hogy : .inkább semmi, 
mint kevés!* Pedig annak a sokunk, t. i. a más
fél millió forint építési tőkét igénylő muraszom
bat—gyanafalvai vasúti összeköttetésnek kivibet- 
lenségéről már 8 év előtt meggyőződést szerzett 
mindenki, ak’nek az akkor megindított mozgal
makban rész- volt, pedig akkor egy a mai vármegye 
áldozatkészségével versenyző főur 40 ezer forint 
ajándékkal állott a mozgalom élén, s a járásban 
oly nagy volt az érdeklődés, amiuöt többé nehezen 
* egy bukott vállalat érdekébeu semmi esetre sem 
lehet felkelteni.

Nézzünk csak pár évvel vissza és azt látjuk, 
hogy ugyanazon egyének, akik ma a gazdasági 
egyesület muraszombat—alsó-lendvai propozic/.ió- 
jára „pereat“-ot kiáltanak : fennen hirdették, hogy 
Muraszombatot Gyanafalvával nem lehet összekötni 
az építési költség óriási nagysága miatt, Regedé
vel össze nem kapcsolható a magyar kormány ré
széről előtérbe tolt nemzetgazdasági aggályok miatt, 
de mert a vasutat nem nélkülözhetjük, ki fogjuk 
építeni Alsó-Lendva felé. Hol van abban a követ
kezetesség. kérem, bogy ma, midőn egy egyesület 
helyezkedik ugyanezen álláspontra, akkor azzal 
minden áron ,matt*-ot akarnak mondatni ?

Oda jutottunk ezzel, hogy be kell látnia min
denkinek, miszerint aki a gazdasági egyesület ál
tal kezdeményezett alsó-Iendva —muraszombati 
vasúti összeköttetésnek a muraszombat—gyanafal
vai összeköttetést szembe állitja, az elérte azt, 
hogy sem egyik, sem másik nem létesül.

Miért? egyszerű az oka.
Mer* a muraszombat—alsó-lendvai tervtől 

elvonja az érdeklődők kishitübb részét s ekként 
azokat, kik bár erős meggyőződéssel megállanak 
a kiindulási ponton, működésűkben megbénítja s 
emellett a muraszombat—gyanafalvai összeköttetés 
óriási akadályait legyőzni uem képes.

Kősziklákkal csak a titánok dobálódzunak, 
törpék még kavicsokkal is főbe üthetik magukat.

Ha nem Vasvánnegyében terveztetik ez a 
másfél milliós vállalat, hanem a közeli szomszé
dok valamelyikében, a hol tudnak a központban 
egyenlően lelkesedni a vármegye bármely elrejtett 
zugáért; — ha például Zalamegyében terveznek 
ilyesmit, a hol az intéző körök át tudják érteni 
mit, akart a törvényhozás akkor, midőn a helyi 
érdekli vasutak építése czéljából pótadó kivetését 
engedte meg és ezen czélra 600 ezer forintot vet
tek kölcsön; — ha Veszprém- vagy Tolnában 
történik, a hol egy bizonyos, a központ érdekeit, 
felölelő irányra 200—200 ezer forintot szavaznak

ezer apró szivecske dobbanását hallanám, amint 
örömmel sóhajtják a hálózó leányok : itt a farsang!

Épen uj év napján történt (s ez természetes), 
hogy egy sxenirevaló leánykának boldog uj évet, 
kívánva ezt felelte:

— Kívánjon inkább boldog farsangot, !
Egy másik első éves (a farsangot számítva) 

leányka meg azt beszélte, hegy neki a legkedve
sebb karác'Onyta az volt, hogy megengedték az 
idén már a bálozás}..

Csak rajta! Üdvözöljük őt hát! A leányok 
vél nies reményekkel, h menyecskék szent kegye
lettel ! kezdjék el a vig életet, de gondoljanak 
rnár előre a hamvazó szerdára; kezdjék el a ruha
varrást, de ne feledkezzenek meg a tank formá
járól sem, és ha önöknek ugv tetszik, akkor mi 
együtt fogjuk átfarsrtngolni az idei farsangot.

Rövid lesz a farsang, annál jobb mutatást 
kívánok önöknek hölgyeim. .LAJOS.*

meg s emellett kimondják, hogy bármerre a vár
megye területén létesítendő helyi érdekű vasutat 
kész a megye kilométerenként 3000 forinttal se
gélyezni, úgy rövidlátó ember az. a ki meg nem 
hajol a megye első tisztviselője éí képviselőjének 
azon érvelése előtt, hogy a vármegye joggal 
megvárhatja minden tagjától, miszerint annak 
szivével, a megye központjával leendő szorosabb 
kapcsolatot keresse, a ki egy vasúti vonalat létj- 
siteni akar: de akkor, midőn az a gyermekei 
8zeretetét hangoztató családapa fekete kenyérbeu 
is szűkölködteti az egyiket csak azért, hogy a 
másiknak több kalacs jusson, — midőn az a szo
ros kapcsolatot intouáló vármegye legielebb ezer 
forintot kész áldozni kilómét* renkint. s ekként az 
egész járást 42 kilométer bosszúságban szelő vonal 
költségeinél 42 ezer forint erejéig helyezi befo
lyását kilátásba, holott az említett szomszédok 
hasonló körülmények között 100 ezrektől sem 
riadnak vissza, akkor megmosolygásra méltó ideá
lista az, a ki azt hiszi, miszerint egy vármegyei 
vonal létesítése esetén Vasmegye az érdekeltséget 
akár erkölcsileg, akár anyagilag oly mérvű támo
gatásban fogja részesíteni, mely azon vármegyei 
vonal, vagyis muraszombat—gyanafalvai irány rop
pant kiadásaival csak némileg is arányba!] álljon.

Végre is azt a segélyt, amit a törvény kor
látái között kérni jogunk vau, uem kérjük ajándék 
cziniéu, miután a törvényhatóság törvéuyadta jo
gánál fogva pótadót vethet reánk és 140 ez^r frt 
egyenes évi adónk talán elegendő liypotbekául 
szolgálna egy amortizacziouális kölc-öu törlesz
téséhez.

De hát az eszme a távol provincián és nem 
a központban termett ki is kívánhatja, hogy azzal 
komolyabban foglalkozzanak!

Külömben minden éremnek két oldala van ; 
csak éreztesse velünk a központ minél kirívóbban 
fenbatóságának nyomasztó jeleit, legalább ezzel 
egyenes arányban fog terjedni közöttünk azon 
napról-napra inkább gyökeret verő meggyőződés, 
miszerint a muraszombati járásnak Zalavármegyé- 
hez csatolása reánk nézve életkérdés, és hogy en- 
uek a küszöbön levő megyei adminisztráczió életbe 
léptetése alkalmával leendő keresztülvitelét úgy 
egyéui. mint közérdekeink egyaránt parancsolják.

A mesterséges trágyafélékröl.
(Vége.)

A foszfoi sav tarral inu trágyafélék közül fő
leg három jöhet minálunk figyelembe: a csont
liszt, a szuperfoszfát és a Thoinas-salnk.

A csontliszt a könnyű homoktalajok leg
megfelelőbb foszfortrágyája, a miért is a ho
moki szőlőkre van kiváló jelentősege. A Tho- 
mas-salak a m észszegény, humuszgazdag 
talajokon szolgáltat legjobb eredményt, de 
mert a legjobb szőlő talaja nem bővelkedik 
humuszban, azt vélem, a Thomas-salak a szőlő
ben nem fog oly jelentőségre szert tenni, mint 
a szántóföldön. Minden egyéb esetekben lég- 
czélszerűbb leend szuperfoszfátot, alkalmazni, 
különösen akkor, ha csak kísérletről van szó, 
mert e trágya-féle hatása a legbiztosabb s 
általa leghamarabb tudjuk meg, kiván-e a 
szőlő műtrágyát vagy nem.

A szőlősgazdára igen fontos kérdés az. 
hogy mennyi trágyát, használjon föl holdan
ként. Ez irán t tesznek legtöbb kérdési, de 
erre a kérdésre legbajosnbb is a feleletet, 
megadni. Vannak ugyan agrikultur-kémikusok, 
akik még mai nap is azt állítják, hogy a szőlő 
trágyázására szükséges i lágya m e n n y i s é g é t  
könnyen kiszámíthatjuk, ha tudjuk, hogy vala
mely adott területről mennyi tápanyagot vi 
szülik ki. Vagyis lia elemzés utján meghatá
rozzuk, mennyi nitrogén, foszfor és kálium 
került ki a szőlő talajából a fürtökben és 
venyigékben, tudjuk azt is. hogy mennyivel 
kell trágyáznunk, mert annyit kell vissza
pótolnunk, a mennyit kiviszüuk Nagyon meg
járnák a szőlősgazdák, ha ezen tanácsot kö
vetnék. Eltekintve attól, hogy ezen theoriát 
ma már agrikultur-kémikusok nagyrésze is 
hibásnak tartja, minden eszméleti fejtegetések 
nélkül is reá jöhetünk ezen állítás helytelen
ségére.

Minél több tápanyag van a talajban, annál 
bővebben terem a szőlő, minél kevesebb a 
táplálék, annál kevesebbet. Az első esetben 
sokkal több nitrogént., foszfort és káliumot 
vonunk ki, mint az utóbbiban, tehát ha azt 
kellene visszapótolnunk, a mit belőle kivo
nunk, akkor a jó ta la jt erősebben kellene 
megtrágyázuuiik, mint a gyengét, holott a 
gyakorlatban épen az ellenkezőjét teszik és 
pedig nagyon helyesen. A bőven termő talajt

vagy épen nem, vagy csak gyengén trágyáz
zák, a gyenge talajt pedig erősen, hogy jó 
erőbe hozzák. Azt a theoriát, hogy azt kell 
\isszapótclni, a mit kivittünk, a praxis em
berei soha se tartották helyesnek, ma már az 
elmélet emberei is belátják helytelenségét. A 
trágyázási elmélet mai napság a rra  tanít, hogy 
a kultúrnövények alá első sorban nem azon 
tápanyagokkal kell trágyázni, a mely termé
sükben a legnagyobb mennyiségben van meg, 
illetve a melyből a legnagyobb mennyiségre 
van szükségük, hanem azon tápanyaggal, me
lyet specifikus tulajdonságaiknál fogva a leg
nehezebben tudnak felvenni a rendelkezésükre 
álló készletből.

Ila meg akarjuk tudni, hogy jövedelmező 
leend-e a szőlő trágyázása mesterséges trá
gyafélékkel, akkor ne a növény vagy a talaj 
elemeztetéséhez folyamodjunk, hanem tegyünk 
trágyázási kísérletet.; ez ugyan fáradságosabb, 
de az egyedüli biztosan czéllioz vezető eljárás. 
Mérjünk ki a szőlőben hat 3— 400 négyszög- 
öles parczellákat vályog és anyagralajou, az 
első, harmadik és ötödik parczellát trágyázzuk 
meg nitrogénual és foszforsavval vagy esetleg 
csakis foszfortrágyával, a másodikat, negyedi
ket, hatodikat hagyjuk trágyázatlanul, a trá 
gyázott. és trágyázatlan parczellák terméseinek 
összehasonlításából meg fogjuk tudni czél- 
szerü-e a mesterséges trágya alkalmazása vagy 
nem. — Homoktalajon káliumtrágyával is te
gyünk kísérletet, ez esetben a kísérlet terve
zete leend: 1. és 4 Ik nitrogén és foszforsav, 
2 és 5. nitrogén, foszforsav és kálium. 3. és
6. trágyázatlan.

A kisérlttre veendő mennyiséget illető
leg, bajos megbatározott számokat mondani, 
mert a szőlő mesterséges trágyázásával kevés 
megbízható kísérlet, té te tett Annyi azonban 
biztosra mondható, hogy a szóló holdankint 
nagyobb mennyis.gii műtrágyát, kíván, mint 
a legtöbb szántóföldi nőve i >

A Rajna vnb kén azt, ; apasztalták, hogy 
ha a szőlőt, minden harmadik évben holdan
kint 350 q i>lá Műtrágyával megtrágyázzák, 
az azon kívül adott mesterséges trágya még 
mindig fokozza a termést, sőt még akkor 
jövedeline/ő a mesterséges trágya alkalma
zása, ha 350 q.-nál több istállótrágya hasz
náltatok fel.

Wagner azt magyarázza, bogy a szőlő 
diszlésére megkivántatik, miszerint ne csak a 
felső, hanem a mélyebb rétegek is sok táp
lálékot tartalmazzanak, a mi csak bőséges 
trágyázással érhető el Mellesleg megjegyezve, 
W agner kiszámította, hogy 350 q. istá lló 
trágyában a szőlő még egyszer annyi táp
anyagot kap. mint a mennyi a fürtökben és 
venyigében elvitetik.

Ezek előrebocsátása után kisérlettételre 
a következő mennyiséget hozom javasla tba:

1 — 3 q  cbilisaiétromot, vagy 0 75 — 2-25
q. kénsavas a in m o ii i a k o t, 150 — 3 q 16 
százalékos szuperfuszfatot, vagy 3— 6 q Tlio- 
mas-salakot, illet ve 2 — 4 q csont lisztet és 
0 75— 1 50 q kénsavas káliumot.

Arra nézve, hogy mikor használjunk a 
nitrogénből, foszforsavból többet, a mélyebb 
fekvésű, nyirkos, humuszdústalaju szőlőkben, 
a hol a szőlő erősen bajt fába, a nitrogénből 
kevesebbet, a foszforból többet veszünk. Ha 
a szőlő nagyon buján bajt, a nitrogén egé
szen elhagyható, mert különben a vesszők 
nem érnek be

Minél gyengébb a szőlő hajtása, annál 
több nitrogént és kevesebb foszforsavat *»dunk. 
S/.áraz homoktalajon sok foszforsavat ne a d 
junk, mert különben ideje előtt beszünteti a 
szőlő tenyészetét.

A trágyázás idejére vonatkozólag meg 
jegyzem, hogy a s/uperfoszfatot, kénsavas 
ammóniákat.cbilisaiétromot és kénsavas káliu
mot kora tavaszszal, a Tbomas-salakot,csont 
lisztet, klorkáliumot p d i g  őszszel legczél- 
szerübb elhinteni. — A chilisalétromot és a 
kénsavas ammóniákét egyszerűen bekapáljuk, 
a többi trágy.ifélel azonban czélszerűbb elásni.

Magyar óvár, 1890. dtez. hó.
CSERHÁTI SÁNDOR. **. tanár.



Hirek és különfélék.
— M ély  részvé te t k e lte t t  vá ro 

sunkban ama liir, hogy szerete tt grófunk, 
Szápáry Géza főudvarmester ő nagynieltórága, 
úgyszintén az ifjú Pál gróf súlyos betegségben 
szenvedtek. Annál nagyobb örömmel értesü
lünk, hogy a veszélyen inár túl vannak, süt 
ü nagyméltésága már u szabad levegőt is, — 
melytől egy hónapon át távol ta rta to tt, — 
élvezheti naponkint egy félórára. Őszinte szív
ből óhajtjuk, hogy az Ég tartson távol ez u| 
í vben minden bajt ó nagyméltésága és kedves 
esaládjától 1 r. I.
______ A muraszombati lu-l iin-amlnii a foljil Istit.
p>Ih‘» sem mi helvpetiz sem fog szedetni ügyelnie/.- 
teljük tehát a kiixöiiséget. hogy ezután mimlpii szerdán 
szabadon e* helypénz nélkül hozhatják piaczrn niiinleti- 
iifinii eladásra szitut tárgyaikat. -- Ezt határozta a 
község képviselö-testiilete a január hó 17-én tarlót! 
közgyűlésén.

— Va* v á rm e g y e  a lis |> á n ja  és tisztikara 
ti Duuántiili Köztit ivelődési Egyesület ezé íjaira 
Szombathelyen, 1891. évi február hó 7 én a vár
megyeház nagytermében és mellék lt»|yÍMégfihen 
tanczvigalniat tart. Belépti dij szemftlyeiikint 3 
fit. Jegyek előre válthatók a központban a vár- 
m* gyei kiadónál, a járási székhelyeken a főszolga- 
hiró és polgármester uraknál, a tánczvigalom 
estéjén a pénztárnál. Kezdete esti 9 órakor. Felül- 
ti eté>ek a köz,ez.él javára köszönettel fogadtatnak 
**s liirlapilag nyngtatványoztatnak.

— F iu m e  kormányzója, Z'clty Ágost gróf e 
hó 3-án Fiúméból Alsó-Lendvára utazott s jelen
leg pár napot tölt Zala megyében, azután ismét 
visszatér Fíuinéba.

— A* i |» a r lia ló » á g i m e g h íz o t ta k  vá
lasztása szokatlan részvét mellett, f. bő 11-én d. 
ii. 2 órakor a következő eredménynyel ment. a 
muraszombati városházban végbe; Az iparlajstro- 
műk ellenőrzésére Kolossá József és Antaner József 
-  az ipariskolák látogatására Grünb i mii Mark 

éi Sommer Mór s a műh-lyek iiiegvizsgálására 
ifj. Marits János, Czipótb Miklós. Gum iár Mihály, 
1 *.»vIÍnyek István. Skrilecz István és Neumann 
Miksa lettek megválasztva, a kik maguk kebeléből 
elnökül Grünbaum Márk nyomd.iszt szemelték ki. 
ÍV alkalommal meg lett állapítva, hogy a jövőben 
a műhelyeket m< gvizsgálóknak mindenkor egy- 
egv rendőr lesz rendelkezésükre-bocsátva

.4 m iii '» v z o m h a li  iz r .  h it  k ö zség  
f. hó 12-én tartotta tisztújító közgyűlését a városház 
termében, amikor a szép számban megjelent bük. 
tagok Ambrus Sfíndort választottak meg ►jgyhan- 
gulag a hitközség fejének. A fiatal elnök igen 
szép beszédben köszönte meg a bizalmat és kije
lentett**, miszerint figyelemmel lesz a hitközség 
minden igényeire, de amellett első sorban oda fog 
hatni, mikép a magyar szellem a hitközség kebe
lében mindinkább fejlesztessék. Miután a választ
mány is több fiatal erővel lett kiegészítve, van 
remény, hogy az alapos orvoslást igénylő községi 
ügyek ezután kedvező elintézést uyerendenek.

— A v ö rlie iiy  úgy látszik ismét elkezd vá- 
ro-unkban járványosán fellépni. Azért jónak látjuk 
közönségünket figyelmeztetni, miszerint tartsák 
vissza gyermekeiket a lehetőségig attól, hogy közel 
menjenek ilyen betegekhez, akiknek pedig több 
gyermeke közül egyik ilyen bajban szenved, távo
lítsa el a többieket a háztól mindaddig, mig a 
beteg fel nem lábad, mert a ragadós betegség a 
kellő vigyázat elmulasztása esetén könnyen meg- 
foszthatbenntioket egyikmásik kedves magzatunktól.

— H a lá lo z á s .  Henberger Simon polgár
társunknak 2‘ i éves, általánosan kedvelt Gyula 
fiacskája folyó hó t 1-én vörbeiiyben meghalt. 
Fogadjak a szülők meleg részvétünk kifejezését !

— TisztitluM M lik e l a  h a t a t !  Ez a kí
vánság hangzik minden utazó ajkáról és ey. érdem
ben érkezik hozzánk — az utak járhat lansága 
miatt — számlábul panasz. Ezekbő/ csak a leg
utóbbit kifogva, ii-in tudjuk eléggé szivére kötni 
minden egyes házigazdának, miszerint ti.sztittassa 
el háza előtt a havat, hogy így a feldülés által
keletkező szerencsétlenségeknek -leje vétessék. _
Nagyon csodálatos, hogy megengedi az illetékes 
hatóság a háztulajdonosoknak, hogy ezek a havat 
a járdák két oldaláról, de még házaik tetejéről 
is, az aniiigy is keskeny közlekedési útra hányják 
és igv az egyes kocsikat, is megakadályozzák a 
továbbhaladásban, hátha még ki kell nekik térniük 
egy érkező kocsi elől !? Olyankor aztán uolens- 
volens bukfenczet csinál mindakettő, minek az 
idéu számtahiuszur voltunk tanúi és ami többször 
kellemetlen következményeket is vont maga után. 
Legközelebb járásunk egy előkelő tagja járt igy 
és ekkor bizony nem lakosságunk rendszeretetének, 
hanem csak az Isten irgalma- és a kocsis lélek
jelenlétének és ügyességének volt köszönhető, hogy 
a járművön ülők kocsistól-lovastul nagyobb sze
rencsétlenségnek nem lettek áldozatai, a minek 
különben a jelen viszonyok között Muraszombatban 
koc9Í/(í bárki is ki van téve. Reméljük, hogy pol
gártársaink — a történt számos baleseten okulva, 
elherdálják nemcsak az udvarukból, de házuk

előtt, is a havat; meglátják; a csekély fáradság 
meghozza a jutalmat. Felhívjuk rá az illetékes 
körök figy-lmét! _ _

— Uj I a liu ró li p é n / .( á r .  Kottori község 
(Zalám.) előjárósága elhatározta, miszerint 81.000 
forint alaptőkével, mely összeget a község az ál
lamtól regále-megváltas fejében kapott, „Kottori-i 
községi takarékpénztár* ez ég alatt a mezőgaz
daság és kis-ipar emelése czéljábói takarékpénztári 
állít. Alapszabályai jóváhagyás végett mar a mer 
gyei hatósághoz fel i8 terjesztettek.

— H a l ó rá n  á l  egy  jó g i á l) iá n . Ibislyén 
közelében a zajló Vág mentén járók a hatalmas 
jégtáblák egyikén egy embert pillantottak meg. ki 
megdermedve a hidegtől, segítségért kiabált. Si
került, a jégtáblát nehéz munka után feltartóztatni 
s a félig megfagyott embert megmenteni. Miután 
sok dörzsölésre magához tért, elbeszélte, hogy Tepla 
alatt a befagyott folyón állva, jeget, vágott.. Egy
szerre < gy - rős áramlás megrppe-ztette a jeget, s 
ót a jégtáblával együtt magával ragadta Hat. órát, 
töltött a szegény ember a zajló folyó közepén.

Ifiuhlógy i I K o sság . Mura S eut-Miirton-
ban Rosenberg Gyula kereskedőt e hó 6-áll meg
ölték. A gyilkosok éjjel fél tizenkettőkor hatoltak 
be a Rosenberg boltjába, pénzt kerestek s miután 
nem találtak, bementek a hálószobába s ott fel
törtek az íróasztal fiókját. Valószínűleg erre a 
zajra riadt töl Rosenberg. kinek ágya az íróasztal 
mellett volt. A rablók rögtön agyonlőtték. A 
gyilkosokat Torday csendőrtiszt Vezetése alatt \ 
harminc/, csendőr keresi. Azt állapították meg, hogy 
250 frt hiányzik a pénztárból.

Nyilvános számadás. Barköcz községben egy is
meretlen siketnéma nőt csavargás miatt letartóztattak és 
eltolonczolás végett a szolgálóról hivatalba szállítottak he. 
Illetőségének kinyomozásáig itt letartóztatva van. Ezen 
mintegy 50 éves, rongyokba csak hiányosan beburkolt 
és beteges nő könyörületre indította a szolgálóról hivatal 
személyzetét, kik is némi felruházása czéljábói gyűjtést 
rögtönöztek, a következő eredménynyel ; Koblenczer Ignácz 
40 kr. Kirchlechner 30 kr Pavlits Francziska 30 kr. Egy 
ismeretlen 20 kr. Pintér Miklósné 50 kr. K. 40 kr. Dr <J. 
40 kr. Sz 50 kr. ? 20 kr. Koblenczer Adolf 20 kr. Krau-z 
Mária 30 kr. N Ni. 30 kr. Bedics 20 kr. Fasching János 
20 kr. Sohár Flórián 10 kr. Török 50 kr. Skerlák 20 kr. 
Buzethy János 10 kr. N. N. 20 kr. fs. N 20 kr. K. K. 
10 kr. N. N. 50 kr N. N. 20 kr. A. 20 kr. A. 20 kr.
M. 20 kr (Jz. 20 kr. Köhler 20 kr. Spitzer 20 kr. A F. 
20 kr. X. 20 kr. N. N, 20 kr. B. 20 kr. Jónás 10 kr. Gráf 
Lajos 10 kr. Ni Ni. 30 kr. Schiller Mári 20 kr. Werner 
József 20 kr. Mentsik Ede 30 kr. Malacsics József 10 kr.
N. N. 20 kr. Slehich 20 kr. Ilirschl Adolf 30 kr. Neumait 
Vitinosné 3(1 kr. Schönheit 20 kr. N. 20 kr. Postl János 
40 kr. Barbarics Iván 5 kr. N. 10 kr Takács 20 kr. Vil- 
jecz 20 kr. Ilalbarth Ii nrik 20 kr. Kolossá József 20 kr. 
Skiilecz István 20 kr. Faschinger József 20 kr. Csacsino- 
vics 20 kr. Falusi 10 kr. Mayerboffer Ede 10 kr. Mayer- 
botb-r József 10 kr. Iladkohl 10 kr Fischer Miksa 10 kr. 
Polák József 20 kr. Olajos Sándor 2(1 kr. Olvashatlau név 
20 kr. Koltay 10 kr. Olvashatlau i óv 10 kr. Győrtfv B -la 
Irt kr. Víijecz 10 kr. Összesen 14 frt 75 kr., mely a sze
rencsétlen siketnéma beteg nő részére meleg ruházat és 
lábbeli beszerzésére Kühár Ferencz közig, fogházőruek 
átadatott. Az emberbaráti adakozóknak a szerencsétlen nő 
nevében köszönetét mondanak a gyűjtést rendezők

Vegyes rövid hírek.
— A m e g y é b ő l. Szombathelyen a bejelen

tési hivatal január hó 1-én megkezdte működését.
— Windisch Ignác/, és Wiudisch József pörgőiini 
lakosok a magyar aliain kötelékéből kilépni óhaj
tanak. -  Körmend népessége 5442. Szaporodás az 
1880-iki népszámlálással szemben 582 lélek. 
Vasvár Szeut-Mihályfa és Zsidólöld községekkel 
egyesítve lett. — A szombathelyi torna-egylet 
tegnap táuczvigalmat tartott, az ottani nóegylet, 
pedig thea-estélylyel egybekötött vigalmat rendez 
február l ére. — Varga Lajos nagykanizsai ügy
védnek Seress Imre , Dunántúl* szerkesztője elleni 
sajtótárgyalása ez év ápril 3-án lesz. — Szombat
helyen a kisebb gyermekek közt a vörheny és 
kanyaró-járvány még most sem szűnt meg, miért 
is a polgármester az elemi iskoláknak és óvodák
nak zarvatartását f. hó 20-ig meghosszabbította.

A h a z á b ó l.  Ferencz Ferdmánd főherczeguél
f. hó 11-én Sopronban a megye és város küldött
sége tisztelgett Ert/.terházy Pál berczeg. főispán 
vezetése alatt. A főherczeg nagy szívességgel fo
gadta a küldöttséget és annak mindegyik tagjával 
beszélt. — A budapesti ügyvédi kamarának 812 
helybeli és 8fi vidéki tagja van. — Papán Vueskics 
István 20 éves gyógyszerész-szolga agyonlőtte 
magát. — Csáktornyán Lábas Péter tamtóképző- 
intézeti hallgató gyógyíthatatlan betegség miatt 
agyonlőtte magát. — A budapesti zsidóhitközség 
kö'zönő-iratot küldött a londoni lordmayorhoz az 
orosz zsidók érdekében tett lépéseiéit. — Vesz
prémben egy parasztasszony öt hídja befagyott a 
Séd vizébe. 24 órát töltöttek igy s úgy kellett 
valamennyit a jégből ki vagdalni, de mégis élve 
maradt valamennyi.

— A k ü l lő id r ő l .  Vilmos német császár 
hatodik fiának keresztelője e hó 26-ára van ki
tűzve. Az újszülött lierc/.i g keresztszülői egyike 
Ferenc/. József király lesz. Alsó-Chaber (Cseh
ország) község ha Iámban aranybányát fedeztek fel. 
Állítólag igen gazdag arauytartalma van s emel
lett platinát is talállak benn*-. — Mihálovich 
József zágrábi érgek-bibornok a halállal küzd. — 
Chicagóban >-gy óriási terjedelmű pályaudvart nyi
tottak, mely 3 és tel acre földterületet foglal el.
— Bécs népessége a legújabb adatok szerint 
809.443 lakója vunt a szaporodás tehát lQ4.(i$7

lélek. Berlinnek van 1 575.485 lakója, a növekvés 
tehát 453.100. — Báró Rotlisckild Gusztáv a 
tőzsdén kétszáz millió frankot vesztett. — A bé
csiek a házaló kereskedés beszüntetését kérik. — 
A piacenzai székesegyház sekrestyéjébe tolvajok 
behatoltak és mintegy 300 000 lírát érő drága
ságot vittek el.

Közgazdaság.
A z  arad i m agya r  á lla m i érem.

— Irta: VAY KÁROLY gróf. -
I.

A kiállítások rendkívül nagy, előnyös befolyása a 
különféle találmányok megbirálására ösinert dolog. A ki
állításokon tízezrek, sőt néha milliók szemlélik meg a 
közhasznú találmányokat, melyeknek többé-kevesbé kitűnő 
volta fölött a kiállítás bíráló-bizottsága dönt. Ez okból 
rendkívül fontos az érdem jutalmazására és a közérdek 
szolgálására, hogy ezen birálú-bizottság becsületes, szak
értő, elfogulatlan egyénekből álljon : mert ellenkező eset
ben a hozott bírálat kepes vajmi nagy, jelentékeny kárt 
okozni nemcsak a méltatlanul mellőzött gyártmány kiállí
tójának, illetőleg gyárosának, hanem, s ez még sajnosabb ! 
még nagyobb kárt okozui a közügyeknek : a jobb, a kitű
nőid) rovására, a kevésbé jó, sót talán a selejtes gyárt
mány lévén kitüntetve.

Minden jó hazad tehát elégedettséggel vesz tudomást 
arról, ha a kiállítások birálo-bizottságai a legjobbat, a 
legkiválóbbat tüntetik ki a megfelelő jutalommal !

Önkénytelenül ez jutott eszembe, midőn a nemrég 
nagy eredményivel befejezett aradi kiállítás bíráló-bizott
ságainak működését, jutalomkiosztásait olvastam. Szeren
csés kiállítás! melynek bíráló-bizottságai megfeleltek a 
hozzájuk méltán fűzött várakozásoknak. Kiváltkép áll ez 
a-/on bíráló bizottságról, mely a korszerű találmányok 
egyik legesleghasznosabbja fölött volt hivatva szakértői 
bírálatot mondani; értein, a tüzoltószerek fölött.

Az aradi kiállítás bíráló-bizottsága a magyarországi 
tüzoltószerek közölt 1 arnoczy Gusztáv országgyűlési kép
viselő nagyszerű lüztecskeadü-gyárának remik gyártmá
nyait nemcsak a legkitünőbbneu találta és nyilvánította 
ki, hanem az összes magyarországi gyártmányok között 
egyedül azokat Ítélte meg oly kiválo-minóségUeknek, a 
melyek tökéletesen méltók a legnagyobb kitüntetés : az 
állami ezüst-nagy-érem odaítélésére.

Az aradi kiállítás hirálo-hizottsága a valódi érdemet 
jutalmazván a legfőbb kitüntetéssel, annak bírálata ország
szerte, sőt a külföld illető szakköreiben is a legjobb be
nyomást tette. És ez vajmi természetes; mert a Tarnóczy- 
fele szabadalmazott tüzfecskendők <-s mastéle tüzoltószerek 
már s/.éj>eu terjednek honunkban, sőt a külföldön is : azok 
levélt a legegyszerűbb- és legszilárdabb-szerkezetüek, tehát 
legalkalmasabb arra, hogy még avatatlan kezek is elbán
hassanak velők, ami megbecsülhetetlen nagy előnyük, 
különöset! ott, ahol niucs rendes tűzoltóság, — s mindennek 
daczára a legjutuuyosahbak.

Vagy ki gondolta volna még csak pár év előtt is, 
hogy lesz oly szerkezet, a mely, ha tűz alkalmával a viz 
tisziátlansága folytán megakad, fél perez alatt, mint az 
ajtó, kinyitható, kitisztítható s ismét elzárható. Ezt a 
legvakmeróbb kepzelet sem bátorkodott elgondolni, látván, 
Eurójia leghíresebb gyárosai is csak olyan gépeket állí
tottak elő, a melyeknek kitisztítása szakértőt s jó félórát 
követelt; úgy, hogy ha a gép tűz alkalmából: szalmával, 
falevéllel, homokkal bedugult, úgy az rendeseit ugyanazon 
tűznél nem volt többé használható. Ezen óriási hátrány 
miatt rendkívül sok talu pusztult el !

A tüzteoskeudö-gyárosok leginkább csupán a városi 
\ iszonyokat tartották szem előtt; persze a városokban 
rendes tűzoltóság és tiszta viz (legtöbb esetben vízveze
téki) fölött rendelkeznek. — 8 igy, ha valami, úgy ezeu 
gyönyörű találmány érdemelte meg a szabadalmat; mert 
nagy, lesújtó károsodástól menti meg az emberiséget.

Igaz, hogy a Tarnóczy-gy árnak még mindig nagy, 
nehéz küzdelmet kell kiáltania, a régi gyárak úgy a 
hogyan szerzett hírnevéhez fűzött előítéletekkel s ezeu 
gyárait s műhelyek nagyszámú ügynökével, akik semmi 
alkalmat sem mulasztanak el, miszerint a nálok jobb és 
olcsó gépeket szállító gyárnak s igy rájok nézve veszélyes 
versenytársokuak árthassanak. Hiszen audacter calumuiare, 
semper alkuid haeret; s igy adnál nagyobb az illető Jury 
érdeme, hogy felülemelkedett a régi ezégek nagyfokú elő
ítéletes vevőinek befolyása főié s tárgyilagosan bírálta 
meg az előtte fekvő tárgyakat.

Évszázadunk önmagához méltó befejezést fog ünne
pelni. A tizenkiicnczedik évszázad mérhetetlenül többet 
mulathat föl a közhasznú találmányok mezejéu, miut az 
összes évezredek, a melyek a világ teremtése óta lepörög
tek. A tizcnkilenczedik évszázad ezer meg ezer közhasznú 
találmánya között a legfontosabbak a gőz használata 
gépek hajtására (kiváltkép a gőzhajóknál és a vasutaknál); 
a különféle varrógépek ; a távirda ; a telefon ; a vegyészeti 
találmányok; a villám fölhasználása ; a tüdővész gyógyítása 
és a tűzoltó-szerek nagymérvű tökéletesítése, gyárakban 
történő előállítása.

Vannak az emberi társadalomban közhasznú fog
lalkozások és olyanok, melyek talán közvetve használnak 
ugyan egybeu-tnásban az emberiségnek, noha közvetlenül 
nem ; vannak azután olyucmü foglalkozások is, a melyek 
valóban nem mozdítják elő az emberiség javát.

A közhasznú foglalkozások legfontosabbjai közé 
tartoznak : oly szereket állítani elő, a melyek által az 
emberi munka termékeit miudenekfölütt a tűzvész pusz
títása elöl kell igyekeznünk megvédeni; tehát a tüzoltó
szerek tökéletesitöi, gyártói az emberiség legnagyobb 
jótevői közé tartoznak, ha gyártmányaikat megfelelő 
áron engedik át a közönségnek, hogy ez által is elősegítsék 
azok beszerezhetőségét. Persze! az említett foltét valódi 
próbaköve az illető tüzfecskendó-gyáros önzetlenségének, 
hazatiasságának, einberszeretetéuek; mert gyártmányai el- 
árusitásánál tűnik az ki, vájjon megelégszik-e az öt méltán 
megillető polgári keresettel vagy pedig oly, szerfölött 
drága vételárakat szab tüzfecskendőiuck, hogy s z i n t e  
n y ú z z a  a r á s z o r u l t  k ö z s é g e k e t , * )

Irodalom.
„Fém ipar“  czim alatt Fekete Adolf, az „Általános

Országos Értesítő* kőnyomatú lap szerkesztője, a kiuek

•) Örvendünk, hogy méltán ünnepelt kör. gazdag ági iró- 
társunk lendülete■« tollából közölhetjük ezen pompás, közérdekű 
csikket. A .szerző azon főúri család jeles tagja, méh) már igen 
számos tehetséget ajándékozott, nemzet Hűknek. Xagy atyja: Vág 
Ahrahám gróf, marmarosi főispán, a „ Magg a r Tudományos 
Akadémia“ egyik főnlapilója dO/HJO forinttal (Széchenyi István 
gró] telte az első, a nevezett főur pedig rögtön azután a má
sodik alapitcáin/t) ; első unokanővére pedig Csákg Albin gróf 
vallás-cs közoktatás-ügy ér nagy tehetségű, szeUemdtls neje.

A sztrky



irodalmi köre olvasóink előtt sem ismeretlen, minthogy 
lapunk hasábjain Fekete tollából már nem egy Ügyes czikk 
vagy tárcza jelent meg — pár hó óca szaklapot ad ki. A 
szaklap kiterjed minden tudnivalóra a fémipar terén és hó 
illusztrácziókkal van ellátva. Leírásokat és ábrás rajzokat 
közöl a gépipar terén előforduló újításokról és találmá
nyokról is. A vas- és fém áru k heti árfolyamát szintén 
henne találjuk a lapban és igy a „F é m i p a r t “ különösen 
ajánljuk a vaskereskedők és fémiparosok ügyeimébe. Mint
hogy a „Fémipar" szakszeri! leírásokon kívül képeket is 
közöl a fémipar mindeu mozzanatáról, a lapot a budapesti 
bádogos-, lakatos- és kovács-ipartestületek hivatalos orga- 
nornukká választották. A „Fémipart" mint egyedüli számba- 
vehető e fajta magyar szakközlönyt melegen ajánljuk ipa
rosaink ügyeimébe. A „Fémipar" elöüzetési ára : egész évre 
6 frt, félévre 3 frt. Szerkesztőség és kiadóhivatala: Buda
pest, VI. kér., Gyár-utcza 13. szám alatt van, hova az 
elöüzetési pénzek küldendők.

— A „K épest C'wal&di Lapok** f. évi 
második számában Rudnyánszky Gyulától „Iro
dalmi dolgok" czim alatt- egy igen érdekes c/.ikk- 
sorozatot kezd közölni, amely irodalmi viszonyainkat 
és bajainkat a tárgyilagosság szempontjából tár
gyalja s az alaptalan vádakat kimutatva, a valódi 
okokat felderíti s az olcsó könyveket sürgeti.

— A „Mátyás Diák** czimü illusztrált fővárosi élczlap 
in már negyedik évfolyamába lépett és miuden "számával 
nagyobb tért foglal el a közönség tetszésében. Legutóbbi 
számai határozott emelkedést mutatnak, s úgy karrikaturái, 
mint pompás mulattató szövege tekintetében páratlanul áll. 
Karácsonyi számát, amely 80,000 példányban jelent meg, 
a közönség teljesen szétkapkodta, úgy, hogy második ki
adást kellett belőle nyomatni, amely már szintén fogytán 
van, de azért még megszerezhető. A „Mátyás Diák", mely 
lietenkint 8 nagy oldalon jelen meg, oly olcsó, hogy bárki 
megrendelheti. Egy negyedévre csak egy forint Szolgálatot 
vélünk tenni olvasóinknak, midőn a „Mátyás Diák“-ot 
ügyelmükbe ajánljuk és megjegyezzük, hogy a lap kiadó
hivatala (Budapest, Sark&ntyus utcza 3. sz■) bárkinek is 
készséggel küld mutatványszámot.

— A leg ú ja b b  k or tö r té n e te  czim 
nlaf.t niejíjile-it, Marczali Henrik nagyszabású 
munkájának füzetes kiadásából Révai testvérek 
(Budapesten. IV., Váczi-ntcza I .  SZ. )  megküldték 
nekünk a 8. és 9 füzeteket. Ha már eddigelé is 
folyton fokozódó érdeklődéssel lapoztuk e jeles 
munka korábbi füzeteit, most az érdeklődéshez él
vezet is járul, mert hazánk történetéröl és nem
zetünk beleidének azon korszakáról vau benne szó, 
mely előkészítője lett a szabadság utáni vágy vi
lágokat megrázó kitörésének, az elnyomott szabad
ság romjain épült önbizalomnak és végre anuak 
az igazi nemzeti öntudatnak és ezzel együtt az 
igazi alkotmányosságnak, melyért ma irigykedve 
néznek ránk oly népek is, a hol talán a „forra
dalom" szele hamarább döntött trónokat, de a hol 
a romok még ma is feltámadást váró eszmék

hantjait képezik. Marczali szakavatott kézzel mutat 
rá mindarra, a mi kiváltkép az l82ö —1836. idő
közben oly gyökeres átalakítást idézett elő, liony 
a régi állapotokba való visszatérés egys/.er « min
denkorra lehetleiiné vált. Szépit-fik a dolgot akár
hogy, de lii őszinték a ka lünk 1—iiiii, be kell is
mernünk, hogy bizony nagyon elmaradóit-k vol
tunk még akkor, a midőn Európa többi nemzetei 
már gyors lépésekkel tőitek előre. A de ii gyan
úi a k az 1825-iki országgyűlés ideje képezi havink j 
történelmében azt a nevezetes fordít n pontot, a i 
midőn Ausztriában komolyan lozdt- k gondolkozni : 
arról, miféle módokhoz kell nyúlni M gyaio*>zág- 
gaI szemben, a hol úgy latszik, a régi rendszernek 
már nincs foganatja. És e gondolkodás aztán te
remtett uj rendszert, melynek hogy mi lett a 
következménye, azt 23 évvel később tudtuk meg. 
A mint látjuk tehát, a most előttünk fekvő két 
füzet rendkívül érdekes anyaggal gyarapítja az 
előbbi füzetek tartalmát, és nem tudjuk eléggé 
ajánlani, hogy Marczali könyvét mindenki meg
szerezze, a ki oly történelmi munka birtokába 
akar jutni, mely tudományos alapja dacz.ára a 
legvonzóbb modorban van megírva és mely helyen
ként ép oly érdökfes/.itó, mint a leg-z-bb regény 
és melynek unalmas része nincs sehol sem Marczali 
könyve nélkülözhetetlen kiegészítője minden világ
történelemnek és már csak azért is könnyű módon 
megszerezhető, mert 30 kros füzetekben jelenik meg

Szerkesztői üzenetek.
T. Kiiliár István urnák Mezővár. Köszönjük Az. 

181)1 évfolyam egész idejére bevezettük. -  lek. Klitzuer 
Károly urnák Kadein. Folyó év július végéig előjegyeztük 
— Tek Casiuo és tek. Knjdos Károly urnák Bellatincz. 
főtiszt. Czipott Rezső ev. lelkész nrnak Battyánd. tek.Obál 
Mihály körjegyző urnák Vas-Hidegkut és tek. Ziskó György 
urnák Bodóhegv. Az 1891. junius végéig szóié elöüzetési 
köszönjük. — i ’ek. Moesáry János ur BeUatincz. tk. Hu- 
nyady Nándor tanító ur Kóhida, t. Szintez Iván urnák 
(vállfáivá és t. Sparas Ferenc/ vendéglős urnák Köhida. 
Az első negyedre Küldött összeget köszön ttel nyugtázzuk.

HIRDETÉSEK.

3áv Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hígy a szombat11<■ Iyi 
kir. ügyészség végrehajtat ónak R a j n á i '  Férni ez 
végrehajtást szenvedő elinni 47 Irt, 68 kr. tók<-

| kövei-lég és járu lékai irá n ti  végrehajtási ügyében 
a szom bathely: k ir. törvényszék (a m uraszom bati 
k ir. járásb íróság) terü letén  lévő Szarvasiak köz
h írb en  f» kvő, a szarvaslaki 40. sz. tjkvben 235. 
In.sZ. sz. a. felvett 31. Iia/.«zámu ingatlanbó l Ri- 
possa Ferenc/.el ille tő  352 f r t  l»»*C>értékű t* le 
részére az árverést 352 írtban ezennel m egállap í
to tt  k ik iá ltási árban e lrendelte  és hogy a  fennebb 
m egjelölt ingatlan  IS IM . é v i  IV D m  á r  Ü4»-án 
d. e. 9  ó rakor a szarvaslaki kftzaégbiró házátlát 
m eg tartandó  nyilvános á rvetésen  a m egáiinpito tl 
kik iáltási áron alól is e iadn tu i fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának l 'V á t  készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t. ez 42. §-ábau jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi nov. hő 1 -én 3333. sz. a. 
kelt. ig. m«n. rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadék
képes éitékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX tcz. 170 §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előlegen elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt, átszőIgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál 1890. november 27-eu.

KOVÁCS, kir. aljhiró.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x
m e g h í v ó .

A délvasmegyei takarékpénztár
r é s z v ény t á r s a s á g

Muraszombatban, 189/. évifebr. hó -/-éti d. u. 2 órakor 
h í in t<*/.<* 1 liiv . liel.vi*éK<‘lM*ii

Vl-ik rendes évi közgyűlést
tart,

melyre a t. részvénytulajdonosok tisztelettel meghivatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése.
*2 A zárszámadás és mérleg felülvizsgálása, a nyeremény

nek felosztása.
3 Az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése.
■t. A kimaradó választmányi tagok helyett ajak választása. 
5. Esetleg beadandó indítványok.

A t részvényesek figyelmessé tétetnek, miként a 
közgyűlésre részvényeiket az alapszabályok 73. $-a értel
mében magukkal hozni szíveskedjenek.

Kelt Muraszombatban, 1891. január hó 14-én.

M E G H Í V Ó .
A ti I  IC A *  /  O ti K A T I  T  A 14 A K E K  ■» K I  /  T  % It

S  RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT 3S
1891. évi február hó 2-án délután 2 órakor Muraszombatban, az intézet helyiségében

fogja megtartani.
m e l y r e  a t.  ez.  r é  s i  v é  n j  e  s  e  k

tisztelettel megliivatnnk, figyelmeztetve, miként a közgyűlésre részvényeiket — illetve meghatalmazást — magukkal hozni szíveskedjenek.

A  közgyű lés  tá r g y a  :
1. A közgyűlés tartamára elnök-, jegyző- és a jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag választása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése a mérleg előterjesztése és az osztalék megállapítása.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak 1890 évről adandó végleges felmentése.
5. Az alapszabályok 82. §-a értelmében 6 nagy választmányi tag választása
6. Esetleges indítványok tárgyalása s elintézése. DCDI/C IH 7 C c r  *

Kelt Muraszombaton, január 10-én 1891. D u n K t JUZotr, IQB.ZQ3.tO.

A muraszombati takarékpénztár 1890. évi mérlege.
i/u

szám V a g y o n Osztrák értékű I S ]  ■ T e h e r
Osztrák értékű

fr t kr. frt. kr.

1 Pénzkészlet 1890. deczember 3 1 - é n .................... 6316 71 1 Részvénytöke ........................................ 30000 —
2 Kezeseit kö lcsön ............................................................. 273927 65 2 Felek betétei és k a m a ta i .................... 541711.34 \ 

• 1491659 l 556627 1 93
3
4

Jelzálog- „ .........................

Jelzálog- „ a kórház-alapból..............................
130970

2170
93 1 3 Tartalék-alap és k a m a ta .................... 17530.58 i 

503.98 X 18034 56

Vftltó 3 havi : 57018.50 | 129871
610

78
74

4 Különleges tartalék-alap és kamata . 6975 11

6
......................... 6 havi : 72853.28 I

L e l t á r ............................................................. 5 Kórház-alap és kamata, mint betét 5070.35 | 
145.38 \ 5215 73

7 Várandó k a m a t ............................................................. 1963 08 6 Átmeneti k a m a to k .............................. 6752! 27

8 Takarékpénztáraknál elhelyezett betét,ok< ,H n • H*uu0 ' j
J kamatban: 2«>0.4a| 86656 45 7 Fizetendő tőke-kamat adó . . . . 1576 09

9 Megtérítendő jövedelmi a d ó ........................................ 49 57 8 1 iszta nyeremény a részvénytöke (>"/« kamata 1800 írttal 7362 i 22

10 „ vá ltó-óvás-d ij......................................... 7 -

Összesen : 1632543 91 < )sszesen: í 632543i 91

Pénztári forgalom : Egy millió hétszázkilenczvenhatezer hétszáz három forint.

Nyomatott Grüubauiu Mark gyorssajtóján Muraszombat-
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