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Az uj árudijszabás.
Az osztrák sógorok nagyon zokon 

veszik a magyar kereskedelmi minisz
tertől, hogy a magyar ipart és keres
kedelmet ki akarja emelni az eddigi 
stagnaczióból. Félnek, hogy Magyar- 
ország, mely eddig olyan pompás kun
csaftnak bizonyult, a magyar ipar fej
lődése következtében otthon szerzi majd 
be szükségleteit, melyekről eddig a 
lajtántnli sógorok élelmessége gondos
kodott. Persze, hogy elég drágán fizettük 
meg ezt a gondviselést, de azért nem 
zúgolódtunk és a jó sógorok meg voltak 
elégedve a jámbor magyar szomszéddal, 
a ki vagyonának felét bécsi és brünni 
gyárosok zsebeibe vándoroltatta.

Most végre a magyar kormány kí
sérletet tett az eddigi gyámsági viszony
tól való szabadulásra.

Ba r os s  Gábor közgazdasági poli
tikája: minél élénkebb ipart teremteni 
Magyarországon, hogy a nemzet minél 
kevesebb ssiikségletet legyen kénytelen 
külföldön fedezni.

Hogy ezt az állapotot megteremtse, 
mindenek előtt arra kellett tekintenie, 
hogy a magyar ipart az osztrák ver
senyétől megóvja. Es miután a közös 
vámterület mellett ez rendes adóztatási 
utón el nem érhető, a lángeszű miniszter 
úgy segített a bajon, hogy a magyar 
államvasut összes vonalain uj árudijt

szabott, mely o l c s ó s á g r a  nézve  
messze  f ö l ü l múl j a  az osztrákok 
vasúti tarifáját.

Az osztrák ipari gyártmányok tehát 
az osztrák vasutak magasabb szállítási 
dija következtében tetemesen drágábbak, 
mint a magyarok és a fogyasztó közön
ség ennélfogva természetszerűleg oda 
fordul, a hol olcsóbban jut az árukhoz.

Ily körülmények közt nagyon való
színű, hogy a magyar ipar, tekintve, 
hogy olcsóbb gyártmányai nagyobb ke
resletet biztosítanak számára, idővel 
teljesen ki fogja szorítani az osztrák 
ipart nemcsak Magyarországból, hanem 

! győzelmes versenyre kelhet vele a kül- 
1 földön is, mert szállítási tarifájának 
' olcsósága által a magyar áruk oly elő

nyökben részesülnek, melyek az ár 
kiszabásánál lényeges szerepet játsz
hatnak. *

Szóval a magyar áruk olcsóbbak 
lehetnek az osztrák áruknál a nélkül, 
hogy minőség tekintetőben különbség 
lenne köztük.

Es ez az a pont, mely a Lajtán túl 
akkora riadalmat keltett, és a mely 
az ottani kereskedelmi és iparköröket 
arra indítja, hogy minden erejükkel oda 
hassanak, hogy a magyar kereskedelmi 
miniszter uj árutarifáját megváltoztassa, 
és hogy azt ismét az osztrák vasutak 
szállítási díja magaslatáig felsrófolja.

I S ! ® 5
Kerekes Ilona.

I rta  Krepelka Imre.
A uagytiszleletü Kerekes Péter tanár urnái 

nagy háborgása valsi délutánonként a diákoknak. 
Mát hiszen nem is a mai gyorslábú kor diákuiról 
van szó, hanem arról a szép időről, mikor baju
szos, n. gy .'Z ikállu daliák vágták hónuk alá a 
Ciceiót. s citáltak virágzó distichonokat Virgilius 
oposából.

Ebben az időben vala Kerekes Péter a latin 
tudományok buzgó gyomlálója, kit is ijedelmen 
félelemmel vvének körül a betűket, gyűlölő dis- 
eipulu-'ok.

Kegyetlen ember is volt. ijesztő történeteket 
rebesgettek az ő praxisából, mit leginkább az 
bizonyita, hogy még a collegák előtt is nagy 
tiszteletben állott. Hanem az iskolán kívül áldott 
jó kedve volt tekiutetességéuek s uera egyszer 
segített a vigadó diákoknak a kancsó fenekét 
tekintgetni. Ez a jó szive eugedte meg azt is, 
hogy a fiatalok délutánonként hozzájárul hassanak 
egy kis praelectio miatt.

Összejöttek oda a kis diákok, a kokárdán 
tisztelendő jelöltek, az examenre készülő juratusok 
h egyhangú mormogásuk betolté a classikusan 
bútorozott szobákat.

Hanem, ha azt mondanám, hogy a gördülő 
dythrambok és uyakatekert körmoudatok voltak 
azok, melyek magukhoz vonták a szorgalmas

discipulii'okat, bát akkor olyan valamit állítanék, 
mit a változó idők változó szokásai egyetértőleg 
megczáfolnak. Mert bát kérem, a diák diák marad 
mindig.

Az volt a dologban, hogy a nagy tiszteletű 
ur kertjében a legszebb rózsa virágzott : a legszebb 
leány. Valóságos játéka a sorsnak, hogy azt a 
raKy°tfó szemű, piros ajkú leány! ide küldte a 
penészes, nagy dolgokat mondó könyvek mellé, 
hogy egy kis életet leheljen, egy kis vigságot 
teremtsen közöttük.

Hanem ’iszeu mindenki hallott már ifjú, szép 
leányokról, kik ábrándoznak, merengve szövik 
maguk körül a szerelem fátyolát, történeteket, 
keresnek a csillagok éji útjában — de arról még 
nem szól a krónika, hogy a piros ajkak folyékony 
latin mondatokat idéztek volna s a ragyogó sze
mek egész nap a csúnya, megfakult betűket vizs
gálták volna.

Kerekes Ilona pedig ilyen volt.. M ír kicsi 
korában könnyedén pörgette a mondatok circnius 
vitiosusait s bátran szavalta a nevető é.s gúnyoló 
Horatius költeményeit. Azután ő javította ki a 
diákok extemporáléit s uagy phh-gmával pingálta 
alá a megillető calculusokat. Azonban a délutáni 
leczkeóraival valóságos áldása volt a diákoknak. 
Oda jöttek azok nehéz feladataikkal, érthetetlen
problémáikkal............ a lány aztán megcsinálta
mindegyiknek szépen, hibátlanul, megmagyarázta 
a nehéz helyeket, leírta a nehéz mondatszer ke?e- 
teket, hogy olyan érthetőkké lettek azok, mint 
maga a pompázó természet.

Büszkén kiáltott fel ilyenkor Kerekes Péter 
nagytiszteletü ur, levette a pápaszeiuót az orráról

Nem hisszük, hogy Baross ezt tenné, 
ily kapituláczié nem volna méltó az ő 
nevéhez, se múltjához. Nem hihetjük, 
hogy Baross annyira megfeledkezzék* 
hivatásáról, hogy csak egy pillanatra 
is habozhatna a legközelebbi teendők 
iránt.

Mi meg vagyunk győződve, hogy 
nem fog engedni az osztrák követelé
seknek, melyek nemcsak igazságtalanok, 
de egyúttal mélyen sértik a magyar 
állam önrendelkezési jogát is, melyet a 
bécsi és brünni gyárosok jajgatásai miatt 
feladni bizonyára nem fogunk.

A hegyközségek jövő szerepe.
A hegyrendőrségi intézmény köztudomás 

szerint nem valami uj dolog, sőt nagyon is 
régi s bizonyos mérvben egészen patriarchalis 
intézményeink közé tartozik. Az intézmény 
rendszerint egy-egy úgynevezett hegyközségre 
kiterjedő hatáskörrel bír s egy hegybíró és 
hegyközségi tanácsnok vezetése alá helyezte
tik, kiket a hegyközségbeli termelők, szabad 
megegyezéssel választanak. A hegybíró és 
tanácsosok e minőségükben felesketett tisz t
viselők, úgy alárendelt közegeik: a hegy
pásztorok is felesketett közegek, következőleg 
a hegyrendőrség egy egészen rendszeres ható
ságot képez.

Ez intézmény vagy legalább valamely 
korcsa hazánk több vidékén tényleg még 
ináig is fennáll ugyan, de reladatának ma 
már csak ritka  esetben felel meg.

Termelő közönségünk nagyobb része épen 
úgy, mint fensőbb rendőri, illetve közigazga-

s azzal hadonászott a levegőben : Valde bene ! — 
Milyen leány . . . milyen Cicero ! — No fráterek, 
most szóljatok . . . nem is érdemes, hogy nadrá
got huzzatok magatokra, mikor ilyen fehérszemély 
praelectióz nektek !“

Hanem ’iszen háladatosak is voltak a diákok. 
Csak úgy virított reggeleukint Ilona ablaka a sok 
virágtól, esteleukint meg andalgó dalokat játszot
tak az ablaka alatt busongó dallammal.

Ez már aztán olyan dolog volt, mit nem 
csinálhatott utánuk a leány.

Különösen a Benedek Marczi volt, ki a leg
édesebb, legbájosabb dalokat fuvolázta s a leg- 
viritóbb rózsákat tette az ablakra. Szép, magas 
szál legéoy volt, büszke homlokkal, ábrándos sze
mekkel. Pedig hát rósz diák volt ő kelme. Ó ér
tette meg legkésőbb a kisasszony magyarázatait, 
pedig ő volt a legelső, ki délutáuoukiut a portába 
tette a lábát.

Mert hát kérem, olyan szép szemekért érde- 
demes rossz diáknak lenni ! . . . Nem is hallotta 
ő a gördülékeny mondatokat, csak a piros ajkat 
uézte, mely azokat kiejtette, csak a mosolygó 
szemeket látta, melyek rá néztek szelíden, biztatóan. 
És m ikor azekat elnézte, elfelejtett minden tudo
mányt a földön, csak azt az '•gyet nem, mit 
fáradsággal magyarázott épen neki Ilona . . .  a 
„Liber amorum*-ot!

Hát hiszen azt már könnyű megérteni! Csak 
azt kell hallgatni, hogy mit beszél a szív. csak 
arra kell vigyázni, hogy a hangtalan érzelem is 
tudjon annyit, oly szépen, oly édesen beszélni, 
mint ahogy abbau a könyvben áll . . .

Hanem úgy volt a dolog, hogy Benedek



tási hatóságaink úgy látszik, hogy a hegyrend
őri intézmény ezen haldoklásával nem valami 
sokat törődnek, sőt egészen természetesnek 
találják azt, pedig ez nagy baj, mert az újabb 
viszonyoknak megfelelő alakitás mellett tu la j
donképen csak most kezdődne valódi szere
pek; az újabb viszonyoknak megfelelő alkal
mazás, illetve átalakítás mellett mondom; mert 
mig régen a hegyrendőrségek csaknek kizárólag 
önkormányzati intézmények voltak, addig a 
jelenben első sorban végrehajtó hatóságoknak 
kellene leuniök.

De hát ugyan mi lehet a szóbanforgó 
intézményre várakozó ezen állítólagos fontos 
szerep ?

Senki sem tagadhatja, hogy egyébb sze
replő tényezőkkel együtt szőlőszetünk és bo
rászatunk reorganizácziója érdekében kormá
nyunk is végre minden jót Ígérő tevékeny
séget kezdett, de mindenki érzi azt is, hogy 
az eredmény nem felel meg e tevékenység 
mérvének, de sőt, hogy akár hányszor a leg
jobb intencziók is a gyakorlati kivitel alkal
mával teljesen hatástalanoknak bizonyulnak, 
vagy néha egyenest hátrányos eredményekre 
vezetnek.

S vájjon m' lehet oka e körülménynek ? !
Semmi más, mint hogy a magas földmive- 

lési minisztérium ez idő szerint az egyes 
pontokon sem elegendő s megfelelő tájékoz- 
'a tó , sem elegendő ellenőrző s végrehajtó 
közeggel, illetve hatósággal nem rendelkezik. 
Ilyenek nélkül pedig a legjobb akarattal 
vezetett s a leghatalmasabb intézmény is 
csak csonka te s t; egy fej egy testen, de mely 
testnek kezei s lábai hiányzanak, az ilyen 
fej pedig gondolkozni ugyan tudhat, de kivinni 
csak vajmi keveset és vajmi tökéletlenül foghat.

Ennek folytán mulhatlauul szükséges, 
hogy a kormánynak, mint az állategészség, 
állattenyésztés és erdészet terén már vannak, 
úgy a szőlőművelési és borászati érdekek 
ügyében kifejtett működésében és szolgálatára 
megfelelő külközegek, illetve hatóságok léte- 
sittessenek.

Sokan, kik szintén érzik e helyzet ter- 
mészetellenességét, azon véleményben vannak, 
hogy az újabban oly melegen és általánosan 
felkarolt szövetkezeti eszme alkalmas lesz 
ezen kérdésnek megoldására i s ; de ha jól 
szemébe nézünk e szövetkezetek várható mű
ködésének, könnyen meggyőződést szerezhe
tünk, hogy biz ezt ezzel megoldani nem lehet. 
Nem pedig’ azért, mert népünk a szövetke
zésektől idegenkedése miatt, ha csak a szö
vetkezésre törvényesen nem kényszerittetnék, 
mit megtenni alig lehet, a szóban forgó 
szőlészeti szövetkezeteknek számbavehető erő
ben és életre valóan létesfllése csak aránylag

kevés községben remélhető, úgy, hogy oly 
szerves egészet, milyenre a minisztériumnak 
az egész országra kiható működésében támasz
kodnia kell, soha sem képezhet; s mert má
sodszor e szövetkezetek nem is lesznek ható
sági jellegűek, a minisztérium által törvé
nyesen befolyásolhatok, az önrendelkezési 
jogok teljes respektálása mellett is mégis a 
közérdek megkívánta határig ennek rendel
kezése a la tt is állók, hanem c^ak magán 
természetű olyféle testületek, mint a jelen
legi gazdasági egyletek, melyekre pedig — 
tisztelet a kivételeknek — a földmivelési 
minisztérium ez időszerűit a l»,güdvösebb 
gazdasági intézkedésnél is a legtöbbször ab- 
solute nem támaszkodhatik.

Nem akarom én ezzel azt mondani, hogy 
a szövetkezetek egyébként is feleslegesek. 
Isten mentsen ! minden intézmény jó és szük
séges, mely szőlészetünknek és borászatunk
nak bármely irányban is hasznára lehe t; sőt 
hol létesülnek, mint fogyasztási és értékesí
tési, majd hitelszövetkezeti s közös érdek- 
képviseleti s végre szakértelem terjesztő intéz
ményeket ellenkezőleg nagyra becsülöm ma
gam is: csak azt állítom, hogy ezek csupán 
priváttermészetü testületek lévén, a miniszté
rium külközegeinek és végrehajtó hatóságának 
tisztét betölteni nem alkalmasak. Ezen czélok 
szolgálatára egészen különös, törvényesen szer
vezett s a minisztériummal hatósági össze
köttetésbe hozott közegek kellenek,ezek pedig 
csak a kor kívánalmainak megfelelőleg újra 
szervezett hegyközségek, illetve hegyrendőrség 
lehet, mint a mely magukból az érdekelt 
birtokosokból alkotva, a magas kormánynak 
bizonyára leghivatottabb tanácsadóit, a helyi 
érdekeknek pedig legjobb gondozóit s képvise
lőit képeznék.

M ert egy ily hegyközségnek nemcsak az 
utak jókarban tartására  s határkövekre fel
ügyelni feladata, mint azt sokan talán gon
dolják, de a határukban szaporítandó fajták 
megállapítása, a szüretelési rendnek és eljá
rásnak megszabása, a vándortanitói slb. tan
folyamokra vonatkozó előintézkedések megté
tele, a kereskedői részről jövő megkeresések 
elintézése, ;i vétel és eladási ügyletek tekin
tetében szükséges felvilágosítások beszerzése 
és megadása, a gomba stb. betegségek leküz
désére vonatkozó intézkedések végrehajtása s 
kivitelének ellenőrzése, a rendeleteknek kellő 
kihirdetése és foganatosítása s általában a 
szőlészettel és borászattal kapcsolatos bármi
féle közérdekű, illetve hegyközségi adminiszt
ratív teendőnek végzése, sőt esetleg még köz
ségi minta-anyaszőlőtelepeknek létesítése és 
fentartása is okvetlen az ő jogkörét, de egy
ben kötelességét is kell, hogy képezze.

Látható ezekből, hogy biz ennek elég oly 
dolga volna, melyet végezni kellene, de mely
nek legnagyobb részét ez időszerűit legfeljebb 
papíron — vagy még azon sem —  végzik 
s hogy egy ily szervezetben, különösen ha 
hegybírója még lehetőleg szakképzett egyén 
is lenne —  mit nagyobb hegyközségekre egész 
méltányosan kőtelezővé is lehetne tenni — s 
ha még egész hegyvidékek hegyközségei egy
mással is szerves kapcsolatba hozatnának, 
hogy az egész hegyvidéket érdeklő kérdéseket 
ismét közmegegyezéssel intézzék el maguk 
között: egy szerves testületet nyernénk, mely- 
lyel szőlőszeti és borászati haladásunk összes 
administrativ, de sok egyéb hiányait is egy 
csapással meg lehetne szüntetni.

M int ilyet, legyen szabad tehát a hegy
községek szervezésének ezen felvetett kérdését 
ügy a termelőközönségnek, mint az illetékes 
intéző köröknek jóakaró figyelmébe ajánlani.

---------  B
Észrevételek

e lapok 4. számában Pintér Géza ügyvéd által beküldött 
nyílt levélre.

Szorosan a tárgyhoz kiváltok szólaui, mert 
n-ni akarom, hogy a végén üres f- csegéseni miatt 
a közönségtől bocsánatot kérni kényszerüljek.

Mindenek előtt azt kell megjegyeznem, hogy 
a nyilvános intézmények s azok szereplői tartoz
nak elviselni a nyilvános bírálatot; azoknak éle
téből vett tények nyilvános mérlegelése nem .szem
rehányás és kíméletlen kifukadás,* hanem minden 
polgár alkotmányos joga, igen sokszor — köte
lessége.

Már pedig a levélíró által megtámadott. „A 
világ végén* cziinü czikkben ily tények lettek 
megbírálva.

Tény az, hogy a most első sorban is feltét
lenül a gyanafalvai vasút irányt pártoló és az 
előkészítő bizottság által proponált alsó-lendvai 
összeköttetést csak esetleg elfogadó érdekeltség 
nagy része az utóbbi években a regedei-, illetőleg 
muraszombat — alsó-lendvai összeköttetés feltétlen 
hive volt és csak most tolta előtérbe a rég elfe
ledett, gyanafalvai tervet, midőn a bizottság az 
alsó-lendvai propoziczióval fellépett.

Hogy több példát ne említsek, maga a leve
lező volt annak idejéu egy a boldogult Eruuszt 
Sándor elnöklete alatt „pro itegede és contra 
Gyanafalva* szervezkedett mozgalomnak a lelke, 
az értekezlet jegyzője. — — No, de ez még ak
kor volt!

Hozhatnék fel több példát is, melyek igazol
nák. hogy a „következetlenség1* vádja indokolt.

Iga/,, hogy az értekezlet vagylagos határozata 
értelmében kipuhatolandó volna, váljon a járás 
nagyobb része melyik irányt pártolja, a gyana- 
falvait vagy az alsó-lendvait? de a megyei alispán 
ur végül utasította a főszolgabírót, hogy ügyeljen 
arra, miszerint a községek által hozandó hozzájáru
lási nyilatkozatban kifejezés adassék annak, hogy 
a segélyt csak annyiban ajáulja meg, amenynyibeu 
az építendő vasút Vas vármegye területét szeli át.

Ez az utasítás, a szomszéd vármegyével való 
solidáris működésnek már eleve szárnyát szegte, 
S az alsó-lendvai tervet tönkre tette.

Marczi addig gyakorlá magát a latin nyelvi tudo
mányok e gyakorlati ágában, inig egyszer csak 
nagy botrányba keveredett. Olyan valami volt az, 
a miért még a tanára sem tartotta szükségtelen
nek a gyors conferentiázást. Egy délután csak 
oda czitálták a nagytekintélyű sedes elébe.

Kerekes Péter nagytiszteletü urat bízták meg 
érdemei miatt az előlüléssel. A többi munkásai a 
tudománynak letelepedtek a zöld asztal körül. 
Jobbról a mathezis rettegett professora, szemben 
vitatkozó társával a poezis előadójával, a túlsó 
oldalon a természettudományok nagytekintélyű 
férfin, szorgalmasan szíván kitágult tüdejébe az 
oxigéut és bydrogént.

Nemsokára bevezették a vádlottat.
Benedek Marczi ott állt a tekintetes tanári 

kar előtt, lesütött homlokkal, szomorúan . . .
Kerekes professzor ur végig jártatta egyszer 

szemét az arczáu, aztán virágzó latin classikus- 
sággal előadá a nagy vádat.

Mert hát Benedek Marczi azért állt itt, bün
tetését várva, mivelhogy azzal gyanúsították, mi- 
képen leányt akart volna szép szerével elemelni 
a pelyhes fészekből, az apai házból. Vaunak tanuk 
is . . . kik látták, a mint Marczi megfujta furu
lyáját . . .. egyszerre csak meguyilt a kapu, piros 
kis csizmák kopogtak az utón. apró lábacskák 
futottak végig az utczáu oda, hol az a dal szólt 
lágyan, búsan, hívogatva. A csillagok is elhall
gatták oda fenn, az alvó természet meg felébredt 
újra csak azért, hogy hallja azt a szerelmes nótát, 
milyeu szépet csak a daloló madarak énekelnek 
szereteti párjuknak. Valami szerelmes legény tán 
meg ;s tanulta, el is dalolta . . . hogy most már 
éneklik mindannyian, mikor még azt sem tudják, 
hogy dauolta azokat először . . .

Ez már nagy vád volt.
Kerekes ur össze is húzza homlokát, mikor 

Marczi azt feleli rá csendesen, szilárdan : igaz . . .
„No ha igaz, akkor Írja domine spectabilis, 

hogy Benedek Marczi kenyér és viz-fogságra Ítél
tetik, azonkívül meghagyatik neki, hogy többé a 
nemes város utczáin ne mutatkozzék. . .*

Hanem most jön a rés maxi ma.
Ki volt az a fehérszemélyiség, a ki végig 

kopogott, piros csizmáival az utczán ? — Ez is 
megtudandó . . .  a becsület kívánja. . . .

Azonban Marczi hallgatott és megtagadott 
minden választ.

Kerekes ur sok kérés után kijővén pklegmá- 
jából. morogva moudá :

„No jó . . . ba nem tudatik meg, akkor a 
város becsülete kívánja, hogy te megbélyegeztessél, 
a városból elküldéssé!, a világi hatalomnak ki
szolgáltassál . . . örök szégyenre. . . .“

Dr! alighogy ezt a fenyegetést, kimondja a 
nagytiszteletü ur, csak kinyílik a terem ajtaja s 
berohan rajta borzas fővel, könnyező arczczal saját 
méltudományu leánya: Kerekes Ilonka. Csak oda 
fut Marczihoz,átöleli gyenge két karjával, csókolja 
piruló arczát, simogatja fekete baját s úgy sug
dossa a fülébe :

„Hát te elszenvednéd éu értem mindezt • . . 
ezt a sok gyalázatot, csak azért, hogy megments 
engemet. De én nem félek . . .  é-i kimondom a mit 
kivannak : ón voltam a Marczival azon este.*
♦ De már erre Kerekes ur leejtette kezéből a 
tollat, a mathezis professzora összetörte a pápa
szemét, csak a poezis tanítója mosolygott szelíden, 
csak az motyogott magában titkos örömmel.

De ’iszeii el is hallgatták ám a dolgot, Maga 
Kerekes ur hirdette nagy buzgalommal, hogy egy 
8zó sem igaz a vádból, hogy a Marczinál nincs 
derekabb diák a világon. Csak akkor dörmögött
komoran, mikor a colle 
nyosan: „No, mit mond 
könyve ?*

A kis H..
A kis Gyula hol van ?
Járt-e már ma erre ? 
Szóljatok, szóljatok !
Fáj az anya lelke.

A kis Gyula hol van?
— KöuyU ül a szemekben — 
Nem hallja a kérdést,
S nincs a ki feleljen.

A kis Gyula alszik 
Jól megvetett ágyba' ;
I)e oda nem jut el 
A szülék sírása.

A kis Gyula alszik,
Álmodik jól, mélyen ; 
Testvérei várják 
A játszók körében.

Gyuláuak szárnya nőtt, 
Messze repült innen . . . .  
Messze . . .  a távolba . . 
Megnyilt neki a menny.

Gyulának szárnya nőtt,
A szögbaja lengő.
Mily örömest, édes 
Uivja a teremtő.

gák a fülébe súgták gu- 
a „Liber amorum*-ok

......Gyula.
Gyula dalol, játszik 
S kaczag oly édesen,
Angyal pajtásai 
Szeretik az égben.

Gyula dalol, játszik, 
Tündököl az arcza,
Az élet nem hívja 
Embert ölő barezba.

De nektek, jó szülék 
Koporsóban fekszik :
— Holtan — kiterítve,
A lelke uincsen itt.

Ajaka mosolyog,
Kedves, mint volt régen.
De nektek — halva vau 
Megtört fény szemében.

Sugarával a uap 
Jó meleget áraszt,
— A kis Gyula halva — 
Enyhül majd a bánat.

Keresitek egyre,
Kérdezitek sírva :
A kis Gyula hol van ?
— Ott nyugszik n sírba.

KAÜNITZ LAJOS.



Ami a kilonaéterenkinti 1000 frtot illeti, ez
Vasvármugye alispánjának az értekezleten tett 
nyilatkozatán ulapul, ez ugyhiszem elég illetékes 
forrás; ugyanezen irányban a szum-zéd megyék 
eljárását levelező is ismeri a hírlapokból

Tollái ez is tény.
A Zalaniegyéhez csatlakozás eszméje nem itt 

és most lön először felvetve; az már a múlt évi 
szeptember hóban gróf Szápáry Géza őnagyméltó- 
- I.ra közben jötte mellett tartott vasúti értekezleten 
s/óba hozatott s ugyanazon tőur ál tál a legmele- 
I gébben üdvözöltetett; méltó/.tassék elolvasni a 
. Vasvármegye" deczember 7-iki számát, a hol 
K. A. (véleményem szerint egy vármegyei nótá
iul i tás) igy nyilatkozik: „a muraszombati vasút 
létesítése és támogatása nagy éidekét képezi Vas* 
vármegyének is, mely a küszöbön álló megyei 
szervezés alkalmával a kérdésben levő nagy járási 
területet csak a kiépítendő va«ut által tarthatja 
meg fenhatósága alatt.“

Amennyiben ezúttal én felszínre hoztam, in- 
feiiczióm a nyílt levél Írója szerint is a közjóra 
irányul, mert azt hiszem, hogy ha járásunk Zala
niegyéhez tartoznék, a vasúti összeköttetése bizto
sabban létesülhetne.

Hogy valók azok, a miket levelező Vasvár- 
megye atyáskodó mivolta mellett felhozott, azt 
nem vonom kétségbe, de a példák legalább is 
.nagyfokú rövidlátásáról tanúskodnak. — Mert 
ii legutóbbi időben létesített csendlaki és veleméri 
vicziuális utakat nem a központnak, hanem Csorna 
Jenő szolgabiró ügybuzgalma mellett a saját köz
munka-erőnk egy része felhasználásának köszön
hetjük ; — mert inig a járási kórházat a megye 
évi s-'gélyben részesíti, s járásunkban állatorvosi 
állást rendszeresített: addig az ebadóból pár száz 
forinttal többet beszéd a járás közönségén, mint a 
mit e czimeken reánk ruház; — mert mig a ma
gyar nyelvben előmenetelt tanúsító tanítókat ju
talomban részesíti, addig — eltekintve attól, hogy 
ezt, gyakorolja minden idegen nyelvű vidéken -  
a községi ipar-iskola szervezése előtt a járásban 
az ipartörvény alapján beszedett, közel 1000 frt 
pénzbírságot tisztán szombathelyi ipariskolai czélra 
fordítja, s mi hogy fenntarthassuk az ipariskolát, 
évi 2 száztóli pótadót fizetni kényteleiiittetüuk.

Ennyit helyreigazításul s ezzel végeztem.

Hírek és különfélék.
f  A m a g y a r  k a t o l i k u s  vgy h á z  fe je  

S im o r  JáuoM  berczegprimás múlt hó 23-án, 
pénteken reggel fél nyolc/, órakor élte 78. évében 
örökre lehunyta szemét. Hagyatéka készpénzben és 
értékpapírokban több mint, e g y  milliót, a fundns 
instruktns körülbelül másfél milliót képvisel. Lelki 
iidveért a szombathelyi székesegyházban nagy rek
viem tartatott. Hidassy Kornél püspök mondta a 
gyászmisét. A templom zsúfolásig meg volt töltve. 
Megjelentek a városi és megyei tisztviselők, élükön 
az alispánnal, az ott államásozó huszár ezred 
tisztikara, stb.

— .Heg]iivá*>. A muraszombati gazd. fiók- 
egyb t választmánya folyó évi február hó 4-éu 
délután 3 órától a casinó nagytermében ülést 
tart, melyre a m. t. választmányi tag urak tisz
telettel meghivatnak. Tárgyak: 1. A számvizsgáló 
bizottság jelentése az l89d. évi zárszámadásról.
2. Az 1891. évi költség-előirányzat megállapítása.
3. Jelentés a muraszombati vasutíigy állásáról.
4. A .Muraszombat és Vidéke* czimü hetilap át
vétele ügyében teendő intézkedések. 5. Szőlésze
tünk érdekében teendő újabb intézkedések, fi. Két 
fontos miniszteri rendelet ismertetése. 7. Titkári 
és pénztári jelentés. 8. Az évi közgyűlés ideje-, 
helyének s tárgysorozatának megállapítása. 9. In
dítványok. Muraszombat, 1891. január hó 28-án.

Elnöki megbízásból:
TAKÁCS R. ISTVÁN,

titkár.
— M eg y én k  fő v á ro s a  h z o m b a th e l )

az utolsó doceniuroban 2800 fővel, vagyis 21%-al 
növekedett. S mig 1847-beu lakosainak a száma 
4317, tíz évre rá 5853 s 1870-ben 7561 volt; 
e száll! 1881-ben 10.820-ra, illetve két község 
bekebelezésével l3.225-re emelkedett, jelenleg a 
népessége már Ifi 025 főből áll.

— A d u n á n t ú l i  k ö z m ű v e lő d é n ! eg y e 
s ü le t  a múlt héten megkezdte működését. Az alap
szabályokat a belügyminiszter kívánságához képest 
kipótolták. A taggyüjtő-ivek szétküldése azonban 
már megkezdődött s egyelőre tízezer ilyen iv fog 
szétküldetni a Dunántúl iutelligencziájáb .z.

— T ö r ö k  t l r n ő  kir. közjegyző a napokban 
tartotta esküvőjét özv. Audaiits Gyuláné szül. 
Olaszi Róza urbölgygyel, u széplelkü és fényes te
hetségű volt állami tanítónővel. — Az egyházi 
szertartást szűk családi körben és a hivatalos ta
nuk dr. Czipott Zoltán járási orvos, Maradics 
István adóhivatali ellenőr, Olajos Sándor ügyvéd 
jelenlétében Derzsi Károly budapesti tudós unitá
rius lelkész tartotta, kinek emelkedett szellemű 
imája és egyházi beszéde mély hatással volt az 
összes jelenlevőkre. — Kísérje szerencse az uj 
pár jövőjét!

— H a lá lo z á s .  Kuzmits József vizleudvai 
korcsmáról A múlt héten Szembatbelyeu meghalt.

Holtteste a családi sírboltban leendő elhelyezés 
végett Vizlendvára száll itta tolt. A boldogokban 
járásunk egy általánosan tisztelt polgárt vészit. 
Béke hamvaira!

— Kgy k u n k  k u k á s a .  A békés-csabai nép
banknál nagy sikkasztásnak jöttek a múlt hét 
folyamán nyomára. Nem kevesebb mint 4—500.000 
forintra rúg a hiányzó összeg. Eddig már több 
elfogadás történt. Ez elől kibúvandó, a bank fő
könyv* lője és a főpénztáron öngyilkosságot követett 
el, utóbbi sikerrel. Számos család jutott koldus
botra a csalárd kezelés által, melyet, a nevezett 
bauknál már 1870. óta űztek, a bank maga pedig 
liquidálui kényszerült.

— A házowNág reg én y e , Tolstoi Leónak 
e legújabb érdekes regényét, mely a „Kreutzer 
Souáta* czimü regény elveivel és irányával hom
lok egyeuest ellenkezik, a mennyiben a férjet és 
a feleséget a maga valódi önfeláldozó nemessé
gében mutatja be: a .Képes Családi Lapok* leg
közelebbi számában kezdi közölni. .A házasság 
regényét* Braukovics György, a .Képes Családi 
Lapok* szerkesztője fordítja magyarra Az érdekes 
regényre ezennel felhívjuk olvasóink figyelmét.

— S ok  egy e m b er iü l. Az angol .Jog
tudományi hírlap* kuriosum gyanánt a következő 
hirdetést hozza egy amerikai lapból: .Gites Roger 
sebész, egyházfi, stb Romtorban (Essex) tisz
telettel tudatja a féi fi és női közönséggel, hogy 
fogaikat kihúzza, tyúkszemeiket kivágja, köpülyöz 
s fejenkiut egy penuyért orvosságot, ad. Ezenkívül 
árul koma-pálinkát, szijkenő olajat, magára vál
lalja a hölgyek körmeit egész éveu át rendben 
tartani. Fiatal hölgyek és urak megtanulhatják tőié 
a bedörzsölés művészetét, valamint a nyelvtanilag 
tiszta nyelvet igen rövid idő alatt., helyes kiejtéssel 
és zsoltárénekléssel együtt. Tanit. dorombot, gitárt, 
oboát. A polka, skót, keringő és más tánezokat 
házhoz járva is alaposan tanítja Árul mindenféle 
papirt, irkákat, viaszt, levélbélyeget, gyufát, bur
gonyát, különféle zöldséget; gyümölcsöt is, miut 
kétszersült, vereshagyma, fogpiszkáló, olaj, bádog- 
áruk, és egyéb élelmiszer, osztrigát, almákat, és 
sört, nemkülönben selyem és atlaszszöveteket, min
denféle gyógyszert, u. m. viaszbabákat, borotfát, 
kakukórákat és fristojást- — U. i. Felolvasásokat 
is tart a földrajzból.*

Vegyes rövid hírek.
A m eg y éb ő l. Főispán ur ó méltósága Hor

váth Sándor árvaszéki pénztárost árvaszéki főköny-
velővé :i evezte ki. — Lutter Zsigmond muraszom-
háti ill. neudatíi lakos a m. állam kötelékéből
kilépett. — Szóinbatliely város tanácsa elhatározta
liugj a város a járdát tavaszszal tovább fogja
fejleazteni s a jövő évbeu építendő járdák túlnyomó 
része aszfalt burkolattal fog elláttatui. — A him
lőoltás az egész vármegye területén befejezve lett.
— Vasvárinegye területén mindössze 263 elme
beteg, bárgyú és hülye van, kik részint a roko
nok, részint a községek által kellő gondozásban 
részesülnek.

A barnából. A királyi pár a jövő kedden 
hosszabb tartózkodásra Budapestre jöu. Február
10-re nagy udvari ünnepély vau tervben. — Jan. 
30-án. mint Rudolf trónörökös halálának évfor
dulóján, d e .  10 órakor a budapest-józsefvárosi 
és tabáni bölcsődékben a korouaberczeg lelki 
üdvéért szent misék tartattak. — A magyar állam
vasutak — miut értesülünk — csupán napszám
ban 280 ezer forintot költöttek eddig arra, hogy 
vonalaikat megtisztítsák á hótól. — Mauthuer 
Ödön budapesti magkereskedó, a magkereskedés 
és mezőgazdaság terén szerzett érdemeiért a Fereuc- 
József-rend lovagkeresztjével lett megjutalmazva.
— Az . Alsó-Lendvai Híradó" megszüut. — Pápán 
az elmúlt évbeu 29 bét éven alól levő gyermek 
balt meg, kik orvosi segélyben nem részesültek. 
A gondatlan szülők ellen megindították a kibágási 
eljárást. — Budapest összes népessége nem — 
miut a több laptársunkkal mi is hoztuk — 466.000, 
hanem 506.000 leiekből áll, részletesen pedig mind
össze 240.912 férfi és 253,749 nő számoltatott 
Össze. A nők száma eszerint ezen népszámlálásban 
12,837-el felülmúlja a férfiak számát.

A k ü l f ö ld r ő l .  Mint Becsből táviratozzak, 
Ferenc/. Ferdinánd osztrák estei főberczeg az eddigi 
intézkedések szerint, föltéve, hogy a közlekedési 
viszonyok Oroszországban kedvezők lesznek, február
4- vagy 5-éu indul tiznapi tartózkodásra S'.ent- 
Pétervárra. — A bécsi reichsratb m. hó 25-én 
feloszlattatott és azonnal uj választások rendel
tettek el. Az uj választások márcziusbau lesznek 
s az uj birodalmi gyűlés áprilisban ül össze. — 
A kaledouiui vasnt, mentén levő Calderhank vasúti 
pályaházat m. hó 26-án tűzvész pusztította el. — 
A halotthamvasztás hívei Stuttgartban mozgalmat 
iuditottak nieg arra nézve, hogy engedtessék meg 
nekik a halotthamvasztás és ezzel kapcsolatban 
egy hamvasztó kemeueze építése. — A bukareszti 
magyar segély-egyesület a múlt szombaton fényes 
bált rendezett. — New-Yorkbiu és környékén 
múlt szombaton rettenetes vihar pusztított. A vasúti 
forgalmat be kellett szüntetni, a táviró, telefon és 
villamos világítás drótjait a vihar széttépte. Órá
kon át telles sötétség uralkodott. A kár csak

New-Yorkban több millió dollár. — Moszkvában 
az ottani Puskin-szinbáz egészen leégett. — A 
párjs-londoni telefont február elején lógják meg
nyitni. Öt pereznyi beszéd ára 10 frank lesz.

A törvény nevében.
Fiatal éveimben nagyon vig legény voltam, 

és a vármegyében nem volt olyan czéczó. melytől 
elmaradtam volna. Persze, hogy a sok mulatságra 
csakhamar ráment kis vagyonon], és mire meg- 
férfiasodtam, a híremnél csak adósságaim voltak 
nagyobbak. Kis birtokom a törvény nevében dobra 
került, én meg elmentem a fővárosba szerencsét 
próbálni. Miután régi ismerőseim és barátaim 
mind húzódtak tőlem, kénytelen voltam uj isme
retséget kötni és a legelső kínálkozó alkalmat 
felba sználtam. hogy disztagnak lépjek be egy kül
városi asztaltársaságba, mely a luurizások terén 
szerzett érdemeim elismeréséül csakhamar elnökül 
megválasztott.

Egy este épen a vacsorához gyülekeztünk, 
mikor vendéglősünk a röstelkedés fátyolozott 
hangján azt az örömhírt közié, hogy legnagyobb 
sajnálatára ma nem lesz vacsora, mert a felesége 
lebetegedett és — h á r o m  egészséges utódnak 
adott életet.

Eu ezt a háromszoros örvendetes eseményt 
azonnal hivatalosan tudattam az asztaltársaság 
többi tagjaival és rendkívüli ülést hívtam össze a 
további intézkedések megbeszélésére.

Egy kefekötő tagtársuuk, a kinek az álmos
könyvek literaturájában nagy jártassága volt, ki
merítő indokolás után azt az indítványt tette, 
hogy a legközelebbi búzáson tegyünk bárom 
számot a lutriba és a nyereséget a vendéglős 
három ujdonsziilött gyermekének fel ruha/,tatásár a 
fordítsuk.

Nekem rendkívül megtetszett, az eszme és 
minthogy egy kicsit babonás is voltam, majdnem 
biztosra fogtam, hogy a három számot eltaláljuk. 
Nagy kedvem kerekedett, külön is megrakni n 
szerencsés számokat, mert hát mi tagadás benne, 
magamnak is már jól esett volna egy jó uj téli 
kabát, uem is szólván a kalapomról, mely g/.iute 
áhítozott már a kiérdemelt nyugalom után.

A kefekötő látnoki indítványa csakugyan 
meghozta a kiváut sikert, mert nemcsak az asztal
társaság, hanem éu is szép összeget nyertem a 
lutrin. Első dolgom volt eltitkolni a váratlan 
szerencsét, hogy kedves cziniboráimat ne tegyem 
ki a sárga irigység gyötrelmeinek, és kerestem 
ürügyet az asztaltársasági elnökségről való lemon
dásra.

A nyert pénz szép kis összeg volt, melyből 
észszerű beosztás mellett egy szál ember hosszú 
ideig gond nélkül eléldegélhetett. Feltettem ma
gamban, hogy visszavonulok a zajos élettől és 
boldog nyugalomban élek valamely félreeső ut- 
czábau, a hol szerény munka mellett zavartalanul 
folynak az egyforma napok............

Azonban miuél jobbau kerestem a nyugalmat, 
annál jobban került. A háznépek előtt már tuiud- 
járt az első hetekben feltűnt visszavouultságom 
és valahányszor jönni vagy menni láttak, azonnal 
összedugták fejeiket, hogy titokzatosan suttogja
nak. Én nem törődtem a dologgal és ártatlansá
gom tudatában a gyertyagyújtás után azounal jól 
befüggöuyöztem ablakaimat.

Egy reggel beállít hozzám, a szokásos kopo
gás nélkül, a házmester kíséretében két ismeretlen 
ur. A házmester baljóslatú tekintete rosszat sej
tetett velem, mire éu meghökkenve néztem a 
jövevények elé.

— A törvény nevében — szólt az egyik, zord 
hangon kék ezédulát tartva orrom elé.

— Uram, válaszolék a nyugodt lelkiismeret 
biztonságával, — ez az irat nem nek6iu szól. Én 
lágymányosi Manyossy Márton vagyok, a ki már 
öt éve nem kaptam a postával semmit, sem éu 
nem bíztam meg a postát, hogy másnak szállítson 
valamit.

— Majd kitudódik, — viszouzá kétkedőleg a 
hármas küldöttség szónoka; csak tessék velünk 
jönni a főkapitánysághoz.

Mikor láttam, hogy ellenvetéseim a gyanút 
csak növelik, elmentem a két detektivvel a rend
őrséghez, hol egy órai kihallgatás után megtud
tam, hogy rendes életmódom és csöndes magavi
seletéin a háznépben azt a gyanút ébresztette, 
hogy a „poszkiszli* eltüntetésében bűnrészes va
gyok, és siettek följelentést tenni ellenem a tő- 
kapitányságnál, mely már betek óta rendőri fel
ügyelet alatt tartotta minden léptemet.

A sajuos félreértés felderítése után feltettem 
magamban, hogy nyugalmam biztosítása czéljából 
ezentúl mégis csak bemártom magamat egy kissé 
a mások dolgába is és mikor pár uap múlva a 
házmesterué heves szóharezot vivott egy lakó 
szakácsnéjával, én meuteti az udvar közepén ter
mettem, és hogy csillapítólag hassak, majd a sza
kácsáénak, majd a házmesternének adtam igazat. 
Azonban az éu dicséretes igyekezetemnek daczára 
ők egyre jobbau uekiwelegedtek, a röpke szavak



súlyos tettekké változtak át és a két ellenfél vérző 
orral é9 tépett bajjal hagyta el a harcz roszul 
kövezett mezejét.

A dolog a törvényszék elé került és mind a 
ketten rám hivatkoztak; az egyiknek mentő, a 
másiknak pedig terhelő tanúja lettem.

Nyugalmam megint hosszú időre fel volt 
dúlva. Összesen 8-szor lettem megidézve : három
szor a rendőrségre, kétszer a vizsgáló biró elé és 
ugyancsak háromszor a végtárgyalásra, melytől a 
midőn másodszor elmaradtam, a törvény nevében 
ötven forintnyi bírságot vetettek ki rám. a mit 
tüstént ki is fizettem, mert különben a két vere
kedő fél között utoljára én kerültem volna a 
dutyiba.

Amint igy a törvény rendje fölött tűnődve, 
hazafelé tartottam, véletlenül belebotlottam egy 
zsinórba, melyen egy velem szembe jövő ur kis 
ölebét sétálni vezette.

— Maga egy vén teve! — röffent rám az 
ebtulajdonos oly arczkifejezéssel, mely még a sza
vánál is százszorta érthetőbb volt.

No most — gondolám — van végre nekem 
is alkalmam a törvény nevében követelni é9 siet
tem panaszt emelni a járásbiróságuál becsületsér
tés miatt.

Az ebtulajdonos a tárgyaláson megjelent és 
a bíróság előtt ismételte szavait. Én győzelmes 
pillantást vetettem a bíróra, aki azonban a vád
lottat legnagyobb meglepetésemre fölmentette, 
mert miként az indokolásban nagy tudományos
sággal kifejté, „az inkriminált kifejezés egy oly 
állatnak neve, mely tekintve az illető vidék kö
rülményességeit, úgy utászati, mint táplálkozási 
szempontokból a bennszülöttek hasznára lévén, 
mint a rósz tulajdonságok jelölésére alkalmatlan 
elnevezés, törvényeink értelmében a sértés fogal
mát meg nem állapíthatja. A mi pedig a vén 
szót illeti, tekintve, miszerint panaszos születési 
bizonyítványa, valamint saját vallomása szerint is 
az ötvenedik életévet ép e hónapban átlépte, és 
az emberi kor véges voltánál fogva az öregség, 
illetve vénség ez évszámokhoz közeli esztendőkben 
kezdődik, a vén szónak sértési szándékkali jelen
tőségétől a bíróságnak eltekinteni és a vádlottat 
az ellene emelt becsületsértési vád alól felmenteni 
kellett."

Nem apelláltam: hanem feltettem magamban, 
hogy visszatérek az éu asztaltársaságomhoz és ke
resem a borban az — igazságot.

Közgazdaság.
A  sónak é le ttan i és gyógyhatása .

Irta Kovács Dénes.
A sónak, helyesebben : konyhasónak haszná

lata háztartásunkban a táplálkozást illetőleg oly 
közönséges, hogy a legtöbb ember keveset törődni 
látszik ennek okáról. Hogy azonban ez gyógy
szerül is szolgálhat, az a legtöbb laicus előtt 
ismeretlen dolog; ugyanazért nem vélünk feles
leges dolgot cselekedni, ha e közhasználatú szer
rel ismertetőleg foglalkozunk.

A só, mely köztudomásúlag chlornatriumból 
áll, táplálékaink legtermészetesebb és leguélkülöz- 
h**tetlenebb fűszere, mely nélkül ezeket kellően 
elkészíteni és élvezni nem lehet. Egy felnőtt ember 
testében körülbelül 107* font különféle ásvány 
van, melynek főtömegét 8' * font vilisavas mész 
képezi s a többi maradéknak nagyobb fele só. 
Miután tehát az emberi testben tekintélyes számot 
ad a só, ennek pótlását, nem szabad figyelmen 
kívül hagyni. A mint a só a gyomorba jut, azon
nal megkezdi vegyi működését, melynél fogva a 
táplálék fehérnye és Z9ir részeit föloldja és ezek
nek felszívódását előmozdítja. E fehérnye és zsir- 
részeket a vérben kellő folyékonyságu állapotban 
tartja s igy előmozdítja az anyagcserét. Megaka
dályozza a lymphák megsürüsödését, a mirigyek
ben a vérpangást, viditólag hat a lelkiállapotra, 
előmozdítja a tiszta gondolkozást s elűzi a kedély 
nyomott állapotát.

A só fönt érintett vegyi elemeinél fogva kevés 
szereppel bir az organismusban, de annál fonto
sabb szerep jutott neki azon sajátságánál fogva, 
hogy el tud terjedni a viz likacsaiba anélkül, hogy 
növekednék általa, de igenis növekedik a viz súlya, 
vagyis tehát ez esetben fajsulya; s a sónak ép 
e sajátságán alapszik az oly nagy élettani fon
tossága, hogy nélküle képzelhetni sem lehet a 
szerves élet fejlődését.

Az állati és növényi test ugyauis — mint 
tudjuk — mintegy 70—80%-nyi sulyrész vízből 
áll; ha tehát e nagy víztömeg súlyát emelhetjük 
a nélkül, hogy terjedelme is növekednék, képzel
hetni, hogy mily nagy változásokat idézhetünk 
elő a szervezetben. A test egyes részeinek ellen
súlyozása és igy fejlődhetése csakis a só jelen
lététől van feltételezve; ha só nem tartalmaztalik 
az állatok eledelében, azok táplálbatása egyszerűen 
megszűnik.

Egy egyszerű kísérlet által igen szépen fel
tüntethetjük a só hatását, hogy t. i. mit mi-vel 
az az organismusban. Veszünk pl. egy kitört fe
nekű palaczkot, s azt szájánál jó erősen bekötjük 
valami vékony állati hártyával, mint pl. hal-vagy 
ökörhólyaggal, de oly erősen, hogy a levegő sem

hatolhasson át rajta; ha belefuvuuk az illető 
edénybe (miről úgy győződhetünk meg. ha a próba 
alatt viz alá tartjuk a pal.iczk bekötött száját, * 
ha nem jön ki a vízből légbuborék, akkor elég 
jól végeztük a bekötést) s e bekötött szájú pa
laczkot közönséges vízzel, de a melyet egy kis 
karmiunal pirosra festettünk, sziliig megtöltve 
beállítjuk egy nagyobb edénybe, melyet azonban 
már a saturálásra telitett s kékre fa-t.-t.t sóoldat
tal, vagyis sós vízzel töltünk meg. Ügyeljünk arra. 
hogy a viz színe lehetőleg magasan álljon mind
két edényben, vagyis, hogy a palac/.k szabadon 
lebegjen a sós víztömegben.

Egy ideig tisztán kivehető a két edényben 
levő különböző szinü és fajsúlyú folyadék határ
vonala, t. i. középen a piros viz, köröskörül pedig 
a kék sós viz. Nehány óra nuiha azonban a tiszta 
határvonal kezd mindinkább elttim dezni, inig 
végre mindkét edényben egyforma szinti folyadék 
lesz, s ha ekkor megkóstoljuk a palac/.k tartal
mát, azt fogjuk találni, hogy az is ép oly sós 
izüvé lett. mint a külső, nagyobb edényben levő vizé.

A két különböző hzíiiü. izti és fajsúlyú folya
dék tehát a palaczk szájára kötött hártyán át 
kicserélődött.

Ilyen az élet, ily ellenállhatatlan erővel át
törnek bármely válaszfalon keresztül is i termé
szetszerű változások!

Ez történik az állati testben is. A sóval te 
litett eledel vagyis gyomortartalom, mint nehezebb 
vagyis a bevett só miatt nagyobb fajsúlyú folya
dék lassankint, behatol a sejtekbe azok falain át, 
mivel az azokban már előbb létezett folyadék 
sótartalma különböző vegyi átalakulásokra leköt
tetett, s igy azok sótalauokká lettek.

A só a víznek kölcsönzött újabb fajsulynál 
fogva adja meg annak azt a képességet., hegy ez 
a benne feloldva levő tápanyagokkal együtt be
hatol a sejtekbe s áthatol a sejtszövetekeu.

Ebből érthető tehát meg, hogy miért kell 
megsózni az ételt vagy legalább só.iyalást engedni 
állatainknak, és hogy miért van az, hogy néha,
p. o. télben sósabban, máskor pedig kevésbé só.-an 
kívánjuk az ételt. E tekintetben, t. i. a sózás mér
tékére nézve csakis az ösztön lehet a legjobb ta
nácsadó s sem állatainktól, sem embertársainktól 
ue sajnáljuk a sót, hogy annyit vehessenek be 
ebből, amennyi épen tetszik nekik.

Állataink s növényeink kellő sózása alapfelté
tele azok kellő gyarapodhatásának.

Vannak azonban esetek, amidőn az erősebb 
sóélvezet nincs megengedve. Sápkórosok és oly 
személyek, kiknek abnormis, vizenyős, kevésbbé 
plasztikus vérük van, a sót csak mérsékelten él
vezzék, mert a fönt mondottak alapján belátható, 
hogy ha nagyobb mennyiségben élvezik a sót, 
vérük még jobban fog meghigulni; ellenben sürti 
vérüek, vértolulásban szenvedők s renyhe kivála- 
mitó képességgel biró egyéuek bátran élvezhetik 
a természetüknek megfelelő nagyobb mennyiségű 
sóadagot, mint egészségüket előmozdító szert.

Sok régi gyakorlott orvos ajánlotta már, hogy 
emésztési gyengeségek esetén a gyenge sóoldatot 
kell alkalmaznunk, egy pár kanállal vevéu be eb
ből minden ebéd előtt. A fej meghűlése vagyis az 
ugyuevezett nátha esetén pedig a tenyerünkből 
az orrba szíván fel ugyaue sóoldatból, ez egyszerű 
és biztos gyógymód leend e kellemetlen baj ellen. 
Gyakran a legerősebb katarrhális állapotot is si
került már megszüntetni ez egyszerű szernek reg
gel éi este való alkalmazása által, melynél csak 
arra kell ügyelni, hogy az oldat mérséke mindig 
egyeulő, t. i. oly meleg legyen, mint a frissen 
fejt tej. Torokfájásoknál a toroknak só-oldattal 
való gargalizálása igen sok esetben csodás gyógy
hatásúnak mutatkozott, sőt tapasztalat szerint né
melyeknél a haj kihullását is sikerült megakadá
lyozni a fejnek ily só-oldattal való mosogatása 
által.

„THE URESIIAM4* életbiztosító-társaság London
ban. E társulat évi jelentése, mely az 1890. juuius 80-án 
befejezett 42-ik ílzletévről szól, és a részvényesek 1890. 
deczember hó 16-án tartott rendes közgyűlése elé terjesz
tetett, rendelkezésünkre áll váll, következő főpontjait kö
zöljük. Az elmúlt év eredménye rendkívül kedvezőnek 
mondható. A társulathoz az utolsó év alatt 0078 biztosítási 
ajánlat nyujtatott be 55.985,275.— frk értékben, melyek 
közül elfogadtatott 5764 drb 47.19-4,725 frk biztosítási 
összeggel és erről a megfelelő számú kötvúuy ki is állít
tatott. A díjbevétel, a visszbiztositási dijak levonása után 
15.500,911 frk 77 cts -ra rúg, a miben az 1.770,692 frk 60 
cts.-ot tevő első évi dijak bennfoglaltatnak. A kairatszámla 
mérlege 4 588,487 frk 40 cts.-ot tesz, miáltal a társaság 
évi jövedelme — a díjbevétel hozzászámitásával — 20.084,349 
frk 17 cts.-ra emelkedett. A társaság az elmúlt év folya
mában 8.706,667 frk 81 cts.-ot utalványozott oly követe
lések folytán, melyek életbiztosítási kötvényekből eredtek. 
Lejárt biztosítási és vegyes biztosítások stb. fejében fize
tett a társaság 1 927,233 frk 75 cts.-ot, kötvények vissza
váltására 1.426,338 frk 75 cts.-nyi összeget fordított. A 
biztosítási és járadék-alapok 5.789,558 frk 13 cts -al gyara
podtak. Az összes cselekvő vagyon az üzletév végével 
111.610,613 frk 54 cts.-ra rúgott. T ő k e b e f e k t e t é s e k :  
2.460,317 frk 40 cts. a brit kormány értékeiben, 539,819 
frk 79 cts. az indiai és gyarmati kormányok értékeiben, 
14.995,488 frk 23 cts. idegen államok értékpapírjaiban, 
1.734,190 frk 10 cts. vasúti részvények, elsőbbségek és 
garantáltak, 52.410,338 frk 33 cts. vasúti és egyéb kölcsün- 
kötvényekben 16.619,240 frk 73 cts. a társaság ingatlanai
ban, melyekben a társaság bécsi és budapesti házai ben- 
foglaltatnak, 8097,063 frk 86 cts jelzálogban és Különböző 
értékekben 14.753,255 frk 10 cts.

Az évi jelentés részletesebb adatai a budapesti fiók
igazgatóságnál kaphatók, a hol egyúttal ajánlatok élet
biztosításokra benyújtandók.

Irodalom.
Niucsen a magyar családoknak olyan gazdag könyv

tára, melyben annyi szellemi szórakozást találhatna a 
család minden tagja, mint a mennyit a „Képes Családi 
Lapok" válogatott közleményei nyújtanak. Niucsen a családi 
életnek s a gondosan vezetett magyar vendégszerető ház
nak olyan kérdése, melylyel e lap melléklete a „Nő a 
házban" szakavatottan ne foglalkoznék. A „Képes Családi 
Lapok" előfizetési ára a „Nő a házban" czimü divat-mel
léklettel együtt egész évre 6 frt, félévre 3 fit, negyedévre 
1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona- 
utcza 20. sz ), nuljhez az előfizetések legczélszerübbeu 
postautalványon intézendők, kívánatra bárkinek ingye" «s 
bérmentve szolgál mutatványszámokkal. — A 4. szám tar
talma : Kétszer kettő négy. regény, a „Képes Családi La
pok" számára irta Jókai Mór; folytatás. Hópelyhek, köl
temény Váradi Antaltól Irodalmi dolgok, irta Kodnyánszky 
Gyula. Hasonló hasonlóval, elbeszélés vége. Beniczkyné- 
Bajza Lenkétől. A csel, elbeszélés, folytatás báró Horváth 
Miklóstól. Tüdő-tornászat,egészségügyi csevegés Szendrőitől. 
Oh jer ölembe, költemény Lanka Gusztávtól. Silvya, regény, 
folytatás Tábori Róberttól. Mindenféle. A hét tükre, Me- 
fisztótól. Képeinkhez. Irodalom és művészet Ilymeu.

— „Zeuevilág“  czimmel a múlt hó folyamán Sztoja- 
novits Jenó szerkesztéseben s dr. Ambrozovits Dezső fö- 
munkatárssága mellett, a fővárosban zenészeti szakközlöny 
indult meg, melynek hetedik száma is már előttünk íek- 
szik. Ez a szám is, épp úgy, mint a többi, rendkívül érde
kes és változatos tartalommal lép a közönség elé A lap 
hozza Zichy Géza gróf, a nemzeti színház és az opera uj 
intendánsának jól sikerült arczképét és életrajzát hoz egy 
aktuális csikket az országos dalárszövetsógról, az’ Egyházi 
zenéről, Berlioz Egy zeneművész életéből czimü szimfóni
ájának ismertetését, hoz egy tárczát Beethoven Holdvilág 
szonátájának eredetéről s ezenkívül számos apró közle
ményt. Ebhez a sz,.mlioz egy gyönyörű kivitelű zenemel
léklet is vau csatolva (egy részlet Sztojanovits Csárdás 
hallétjéből, melyet az operaházban óriási sikerrel adnak i 
A „Zenevilág", mely minden kedden jelenik meg, kiváló 
gondot fordít az aktualitásokra s mindig teljes tárgyila
gossággal szói hozzá a fontosabb napi zenei kérdésekhez 
Előfizetési árak: egy évre 6 frt, félévre 3 frt, negyed évre 
1 frt 50 kr. Az előfizetések Budapestre, hajós-u;cza 7-ik 
szám küldendők. A jelesen szerkesztett s zenei életünk
ben hézagpótló lapot olvasóink figyelmébe ajánljuk.

A „Szárnyasaink“ czimü illusztrált baromfi tenyész
tési szaklapot, melyet úgy a földmivelési, mint a közokt. 
miniszter megrendelése czéljából az összes tanintézetek 
figyelmébe ajánlott, s a hazai és külföldi gazdasági kiállí
tásokon „gyakorlati s helyes irányáért" a legnagyobb ki
tüntetésekben lészesült, melegen ajánljuk az érdeklődők 
figyelmébe. A lap Parthay Géza szerkesztésében bavonkint 
2-szer jelenik meg. Előfizetési ára egy évre 4 frt, mely 
összeg negyedéves összegekben is elfogadtatik a kiadó- 
hivatal által : Budapesten, üllői ut 25. szám.

A családi életben sokszor merülnek fel olyau kér
dések, melyek csak hosszú utáukérdezösködés után oldat
nak meg. Ennek elejét veendő, utalunk olyan jeles irodalmi 
vállalatra, mely a családi nevelés, egészségügy, háztartás 
és gazdálkodás köréből egy-egy éven át szakemberek tol
lából eredő csikkekben száz meg száz apró közlemény
ben — reczeptekbeu irányt és tanácsot ad, melyeknek 
bárki is jó hasznát veheti, s nem lesz kénytelen egyik
másik kérdésben ide-oda kapkodni Ez a specziális irodalmi 
vállalat, a rövid idő alatt közkedveltségnek örvendő „Házi 
Közlöny", melyet a IV. évfolyam alkalmából ismételten 
minden háztartással és gazdálkodással biró csalálapénak, 
de főleg családanyának a legmelegebben ajánlunk, mert a 
mit e kitűnő lapban olvasnak, annak a háztartás körében 
gyakorlati értéke és becse van. Ez valódi házi barát, kit 
szívesen kellene fogadni minden családban. -  Megjelenik 
Aradon, Záray Ödön avatott szerkesztőségében s előfizetési 
ára egy évre 3 frt, A ki e közhasznú füzetes folyóirat 
iránt érdeklődik, kérjen mutatványszámot, melyből bővebb 
tájékozást nyerhet.

Szerkesztői üzenetek.
Ns. Rliorer László urnák Szombathely. Az 1891. év 

decz- mber végéig szóló előfizetési dijat köszönettel nyug 
tűzzük. T. Kölni Lipót vendéglős urnák Szentbíbnr 
Előfizetése már múlt év október végén járt le, miért is a 
küldött ’ , évi előfizetési dijat hátraléka fedezése után csak 
január hó folyamára jegyezhettük be.

A nap és éj hossza. P i a c i - á r a k .
Muraszoiiili.it, jan. 30 
Búza u j 7.50 7 60 
liozs uj 6 60 6.75 
Zab ni 6 50 6.60 
Hajdina 6 70 6.90 
Köles 6.50 6 80

Ja n
A nap 1 h o ld  |

kel nyug
szik kel n>ug' szik

7 38 1.40 S.13 6.21
2 6 . 7 37 4.48 8.44 7.21 Bükköny 5.50 6 —
27. 7 36 4.50; 9.15 8 21 Lólier 42 — 44.—
2 H. : 7.33 4 r, 2 10 -  9 22 Kukorica 6 50 6 60
2 0 . 1 7.32 4.53 10.24 10.22i
«©. 7.31 4.55 10.38 11.22 Lenmag 11.50 12.—
31. 7 30 4.56 10.56 Ejfut .Veit in au ii Adolf.

HIRDETÉSEK.

Vendéglősök figyelmébe!
N agy-B arkóczon

a 2 szoba , konyha, kamra, 2 istálló é* gozditsági
épületből áliö 75 ik szánni ház, mely eddig ven-
d é g  1 ő ü 1 szolgált, és d o h á n y t ő z s d é v a 1
ts bir, a hozzátartozó konyhakert és 1 hold bel-

telekkel együtt előnyös feltételek mellett
a z o n n a l  h ó rltv ad a  m ló

és tetszés szerint b á r m e l y  n a p o n  átvehető.
Tudakozódhatni .Hál* J ú l i a  vendéglősuőnél 

(354) Nagy-Barkóczon. (3 — 1)

Nyomatott Orftnbaaro Márk gyorssajtóján Muraszombat.
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