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E l ő f i z e t é s i  A r :
Kif-sr. évre 3 frt. Félévre I frt 50 kr — A gazd. íiók- 

pgylet tagjainak : eaész évre 2 frt, félévre 1 frt 
Egyes szám ára 10 kr.

Kloflzetéai pénzek és reelnmatiók a kiadóhivatalhoz

Szerkeszti és kiadja :
A m uraszom bati gazd. fiók -egy le t.

A szerkesztésért felelős:
TAKÁCS li. ISTVÁN, e. titkár.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési d íj; 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkint ti kr. Hélyegdij 30 kr. 

N yilttér petitsora 25 kr.

Ne szóljon az újabb, hazai törté
nelem egyébről, csak vésse emlékébe 
minden magyar a márczius 15-két!

Hiszen ez volt alapünnepe és meg- 
pecsételése a nemzeti magyar állam 
alapköve letételének.

Epén a tavasz küszöbén állunk ! 
Lomb, fii s virág fakad, íbslödik és 
szemet-lelket tölt el várva-várt örömmel.

Ez a sokat tépett, szaggatott, szen
vedett magyar, hányszor volt idegen 
saját otthonában ! ?

Karával védte, vérével festette egy
kor Kánaánná vált hazáját tatár és tö
rök hadak ellen és nem nyert érte 
elismerést sem.

Jöttek idők, még nyelvét is ki akar
ták irtani a honfoglaló és fentartó ma
gyar elemnek : hiába volt minden tö
rekvés ! „El a magyarok Istene !“ „El 
magyar, áll Buda még !“

Egy nagy nemzet a szolgaság nyűge 
alá helyezte, érezte karját a bilincsek

ben; öntudatára ébredett, hogy a sza
badlevegő arany szabadság képmása.

Ónként, szivvel-lélekkel rombolta 
le a folyton fel-feltünedező lángész a már 
tarthatatlanná vált ósdi válaszfalakat. 
Kezdték hirdetni, hogy a szegény job
bágy is magyar ; hogy a 800 ezernyi 
nemes nem védi meg e szegény hazát 
ellenségei ellenében, a kik, mint ten
ger a sziklát, aláásni és hullámaival 
elborítani törekszenek a hazát.

Magyarrá kell tenni e hazát és az 
alkotmány sáiiczaiba be kell venni a 
milliókat.

A kinek semmije sincs, az mit vé
delmezzen ?

Forrongott a világ itthon és a nagy
világban.

A lelkes franczia nemzet kezdette 
a nagy átalakítási munkát; Becs meg
értette az idők szellemét és mindenütt 
vér folyt a nemzet és a hatalom közti 
küzdelemben.

Csak a magyar maradt meg ősidők 
által megedzett, koronás királya iránti 
hűségében. Átalakult modern állammá 
— és pedig nem a véres csatamezőn, 
hanem papíron.

A történelemben alig fordul elő 
ily eset.

Nem kívánt egyebet ez a barbár
nak most is hirdetett magyar, mint az 
emberrel vele született szabadságot.

Magyarország szive-lelke szerezte

meg a szomszédos osztrák tartományok
nak az alkotmányos életet.

Ez mind vivű^nya. márczius hó 
15-kónek. -• ."

Le a kalapot uraim és lelke mele
gének teljes fohászával zengje el min
denki ma is :

, Isten áldd meg a magyart !“
Itt vagyunk ezer éve! Mellettünk 

népek, országok pusztultak el! Minket 
letiport Mohi pusztán a tatár és újra 
felkeltünk !

Mohácsnál királyunkkal együtt el
bukott a haza!

Félhold ragyogott fel Budavár 
ormain !

1-15 éven át nyögtük, hordoztuk a 
a török jármot és

„Megfogyva bár, de törve neiu,
El nemzet e hazán !*

Boruljunk le áhítattal e nagy na
pon a magyarok Istene előtt !

A családfő mondja el kicsi gyer
mekeinek az örök szent igét!

„A nagy világon e kivQl,
Nincsen számodra hely,“

mondja el, hogy márczius hó 15-ke 
volt a magyar nemzet feltámadása, 
újjászületése !

Palotából le a kunyhóig hangoztas
sák minden népek Kárpátoktól Adri
áig s újra és újra :

„Isten áldd meg a magyart!“

TÖRÖK ERNŐ.

Márczius 15.
Köszüutlek ünnep!
Ébredő tavasznak legszebb ünnepe; 
Ébredő tavasznak, virradónak,
Alvó évszázadoknak reggele !
A mely előtt ini tueghatottau állnak 
Az újabb, dic tel.-u kor gyermeki.
Magyar szívből felszálló szent imának, 
Magyar vérrel megszentelt áldozásnak 
Emlékdalat, ódáját zengeni.

Köszönti) k ünnep !
Magyar szabadság dicső hajnala !
A melynek első lángoló nyilától 
Romokba dőlt az ejek halmaza ;
És a kelő nap fényes csarnokából 
Egy istenarc/.u ifjú lépe k i;
„Szabadság!“ — köszöntik nagy riadással 
Föld-t rendítő zengő kiáltással 
A rab uemzetuek fölkelt ezrei-

Köszüutlek ünnep!
A melyen legnagyobb volt nemzetem.
Mert százai. . .i< romhalmára lépve 
Büszkén tek. ‘tek át az egeken.
S inig homlokán az Isten csókja érte, 
Szivében Árpád vére lángra kel ,
Bilincseit kezelői mind letépte.
Kardot ragadva esküdött az égre,
Hogy a hazáért küzd és hal, ha kell.

Köszönitek ünnep !
Te szent óriásoknak fényszaka,
Minőket egyszer szült csak ez a föld.
Mint üstököst a sötét éjszaka.
Az egyik harczi lanttal üdvözölt 
S meg is balt élted ifjan a csatán.
A másik égő lelkét hintve szét,
Honát bejárva buzditőn beszélt,
Hazátlan ez most, kivül a honáu.

Köszöntlek ünnep!
Köszönt a késő, meddő kor fia !
És oltárodnál könynyel áldozik,
Mert fáj kialvó lángod látni !
Mi voltál akkor dicső nemzetem,
S mi vagy most ? árva népe teste hazádnak. 
Átgyúl-e vajjou fásult sziveden 
Mégegys/.er úgy a hazaszerelem ?
Lesz-e még ünnepe a magyar szabadságnak ?

g á r d o n y i Gé z a .

Dorogi bácsi szerelme.
I r ta :  B A L O G H  I S T V Á N .

( V é g e .)

A kántor ur kettöztette figyelmet 8 jól ma
rokra fogta a sodrófat, hogy az a kedvező pilla
natban haragjának méltó szószólója legyen. „Jár
téit csak , . . várlak* — mormogta fogai közt. 
Egyszerre csak rákozd a prímás egy világfájdal
mas szerelmi nótára. Ebben a pillanatban végze
tes sodrófa-subogás hangzik az éji sötétben s rá 
csakhamar egy sebzett oroszlánéhoz hasonló fáj

dalmas feljajdulás. majd pedig az eszeveszettül 
menekülők sürii lábdobaja.

Persze, hogy a ki elámult, az az érdemes 
kántor uram volt. Soha életében ilyen macskát! 
Hogy ordított szinte hihetetlen. Nem hallott ő 
még macskát emberi nyelven szólni ; szinte meg
sajnálta. Na fogadom, ez uem mükedvelősködik 
többet az ablakom alatt . . . De mégis milyen 
különös volt . . . olyau robajjal mentek, mintha 
legalább is százan lettek volna . . . hauem aztán 
nem sokat gondolkodott rajta, lefeküdt szépen s 
aludt uyugodtan reggelig.

No, hanem a szegény Dorogi bácsi — a ki
nek éppen az orra tövével jött érintkezésbe a sod
rófa — az bámult volna ám még nagyot a furcsa 
fogadtatáson, ha erre egyáltalán ráért volna. Fu
tott ő kigyeime, a hogy csak a legényes lábai 
engedték s meg aeiu állt egész hazáig, még az 
utcza-ajtóból vem mert visszanézni; azt hívén 
hogy a tias ördög szalad utána. Alig találta meg 
az ajtó kilincset, úgy meg volt ijedve a jámbor 
s csak mikor szobájába ért és az ajtót magára 
zárt), akkor merte megtapogatni a fájós helyet.

„Tyhű kutya meg a lába! nem hittem volua 
a kedves komámról ezt a förtelmességet; de ki 
is hitte volua? Milyeu szives, milyen nyájas volt 
tegnap valameuuyi. Ej csak rósz vér szorult abba 
az én komámba . . . .  Tiszta szándékú emberen 
ilyen csúfot tenni. Mi lesz belőlem, ha ezt meg
tudja a falu ? Pedig megtudja ; eldicsekedik vele 
holnap ; akkor aztán vége a respektusuak . . .

„Megölöm holnap — tört ki belőle a hoszus 
indulat, meggyilkolom a gazembert, párbajra hí* 
vöm, leütöm miut az ebet . . ,*



Komoly szó járásunk közön 
ségéhez.

A múlt év őszén Vasmegye alispánja 
által összehívott 8 Muraszombatban megtar
tott járási érdekeltségi gyűlés azon határo
zatot hozta, hogy a gazdasági.fiókegylet vá- 
lasztmáuya által a vasút, ügyének tanulmá
nyozására kiküldött ötös bizottság addigi 
működését helyeslő tudomásul véve, a bizott
ságot most már az érdekeltség nevében is 
megbízta a további teendők végzésével. Mivel 
pedig a nevezett érdekeltségi gyűlésen azon 
végzetes és sajnos körülmény merült fel, hogy 
az érdekeltség nem tudván megegyezni a ter
vezett vasút iránya fölött, két részre, hogy ne 
mondjuk: pártra szakadt; első leendőül a bizott
ság részére főképen az lön kijelelve, hogy 
puhatolja ki, vájjon melyik irány mellett fog 
törzsrészvény-jegyzések által erősebb érde
keltség mutatkozni: az alsó-lendva— mura
szombat— regedei vagy az alsó-lendva— mura
szombat—gyanafalvai mellett ?

A nélkül, hogy az ötös-bizottságnak a 
vasutügy fejlesztésére ez idő óta kifejtett te
vékenységéről szólnánk, nem lévén erre sem 
felhatalmazásunk, sem szükségünk: jelenleg 
csak azon nagyon fontos körülményre hívjuk 
fel a járás egész közönségét, hogy az érde
keltségnek fentemlitett czélból való, akár az 
egyik, akár a másik irányhoz való csatlako
zásra itt a legfőbb idő, a miért legközelebb 
szét fognak küldetni úgy az egyesekhez, mint 
a községekhez a törzsrészvényjegyzésre való 
felhívások.

Nem tartjuk szükségesnek ez alkalommal 
sem a vasút előnyeit, sem annak hiányából 
származó ma már egyébként pótolhatlan hát
rányait bővebben fejtegetni, mert ezek min
den csak kissé is gondolkozó ember eiőtt 
olyan világos dolgok, a melyek bizonyításra 
nem szorulnak; azt sem akarjuk bizonyítani

. . . Mikor kifújta magát, szépen hideg bo
rogatást rakott a képére, aztán csendesebben kez
dett tovább philozopbálui.

„De hát úgy kell nekem . . . megmondta azt 
előre a Sára; az Isteu szólt belőle. Hej csak jó 
mégis néha az asszony szavára hallgatni . . . úgy 
kell nekem, bár a nyakamat törte volna ki.“ így 
lassan-lassan lecsillapodva szépen elszeuderett.

Másnap Sára néne a parancs szerint kora 
hajnalban koczogtatott az ujtóu.

„Jegyző ur kérem, tessék felkelni, meszeljük 
a szobát.*

nMeszeled ám a . . . gondolta magába. Nem 
kell meszelni!* kiált ki fájdalouiteljes rezig- 
nátióval.

A jó Sára néne aztán töprenkedett, sopánko
dott magában odaküun a kouyhán

„Mondtam, tudtam, hogy ueui jó lesz ebből ; 
már most tessék eligazodni a viselkedésén. Teg
nap éuekel. tréfálózik, táuczol, ma meg nyöszörög, 
mi baja lehet V Találgatta magában sokáig, de 
bizony nem birta kitalálni.

Délben aztán rájött a sóhajtozás okára.
Ugyanis Dorogi bácsi felkelvén, kemény szó

val magához parancsolta a kocza bandát s zárt 
ajtó illegett titokzatosan diskuralt velők, meg
ígérvén nekik, ha egy szót mernek szóllaui az 
éjjeli kalandjáról, hát karóba huzatja őket. Ter
mészetes, hogy aztán ilyen ékes biztatás utáu es- 
kiidoztek égre földre, U'gy némák lesznek mint 
a sir,

A mint a czigányok eltávoztak, magas színe 
elé bocsátotta Sára nénit is és nem is engedvén, 
hogy az kihámul hassa és szörny üködhesse magái, 
elbocsátás terhe alatt megtiltotta rreki, hogy az 
ó állapotjáról valakinek csak egy árva szót is ki- 
kotytyantson és hogy maga is az ó ál lapot ja 
okáról tudakozódjék.

A jó Sára néne Ígérte mennyre-földre. hogy 
az utasításhoz tartja magát s csudálatosán erős 
alkotása lehetett nemének, hogy azon két nap 
alatt míg a dolog nyomára nem jött, meg ueui 
ölte a kíváncsiság.

Hát bizony, hogy hogynem, mire a jó Dorogi 
bácsi vitézi sebeiből kigyógyult, már úgy titokban 
mindenki tudta a jegyző ur baját, csakhogy per
sze szemébe senki se merte mondani, mert a kán
tor urnák is nagy oka volt a hallgatásra.

A jó Dorogi bácsi megint az a jó Dorogi 
bácsi lett s azon hitben, hogy a beavatottakon 
kívül senki sem tud az ő szerelmi kalandjáról, 
élte a régi világát, irta az alkalmi verseket, ka
pálta a káposztás kertet és vezette bölcsen a köz
ség dolgait s meg is hűlt azon boldogító tudattal, 
hogy titkát suba viszi magával.

a két irány közölt adott viszonyaink mellett 
melyik a hasznosabb és kivílietőbb vagyis 
czélszerübb, mert mindez már volt legalább 
is oly bőven tárgyalva, hogy a ki e pontra 
nézve eddig sem jött tisztába, annak ugyan 
nyakára köthetnek az érveknek százszoros 
tömegét, uem fog az biz akkor sem érteni 
csak egy körőmhegynyit is, mert a napot is 
csak az látja, aki látni tud és látni akar. 
De azt igenis egész határozottan jeleznünk 
kell, hogy a küszöbön álló részvényjegyzések 
eredményétől függ, lesz-e járásunkban egyál
talában vasút vagy nem.

Vagy most, vagy soha.
Sokat kísérletezett e járás közönsége már 

a vasút kérdésében, de a kísérletezés terén 
túl jutni még akkor sem tudott, mikor a helyi 
és környezeti viszonyok egy járásbeli vasút 
létesítésére sokkal kedvezőbbek voitak, mint 
ahogy ma s ezentúl bármikor lehetnének. 11a 
a puszta kisér létezésen túl még ma sem ju 
tunk a való és komoly törekvés és cselekvés 
terére: úgy bizony legjobb lesz, csak mond
junk le egyszermindenkorra a vasútról, ne 
ámitgassuk magunkat és a világot olyan 
eszmékkel, a melyek megtestesítése nem ne
künk való, mert hiányzik a komoly akarat 
s maradjunk a régi idők teremtette köz- és 
gazdasági viszonyok szégyenletes igájában.

Akinek a jóra és hasznosra sem komoly 
akarata, sem férfias törekvése nincsen, az 
már csak nem érdemli meg, hogy mások 
nyomják erőszakkal nyakába azt, a mi első 
sorban és főképen neki vállanék hasznára.

A komoly akarás és férfias törekvés tizen
kettedik órája ütött járásunk vasút ügyében

Lesz e a járásban vasút vagy nem, fe l 
tétlenül attól fog függni, jegyez-e most járá
sunk közönsége annyi törzsrészvényt, amennyi 
feltétlenül szükséges arra, hogy a kormánytól 
és a megyétől nyerendő segély hozzászámító 
sával az építés összköltséyeinek egy harmada 
ez utón legyen fudőzhető

Az érdekeltségi közgyűlés határozatának 
értelmében az előjegyzésre két irány lesz 
előterjesztve, u. m az alsó le a d v a  — reg ed e i  
es az a lsó  le n d v a —g y a n a fa lv a i , amelyek mind
egyike érinti Muraszombatot. Az előjegyzés 
e két irány valamelyikére történhetik aszerint 
amint kiki saját józan belátása és számítása 
sí egyiket a másika
czéiszerübbuek- Magától értetődik, bog) ame
lyik irány többe kerül, erre nézve a költség- 
többlet szükségessé teszi, hogy erre a meg
felelő arányban — ha eredményt akarunk — 
nagyobb előjegyzés történjék Átlagos számítás 
szerint az alsó-lendva—gyanafalvai 1 700,000. 
az alsó-lendva—regedei p dig 900 000 írtba 
íug kerülni, tehát a külöuibözet 000,000 frt. 
A járásnak a kormány és a megye segélyét 
igénybe véve, az előbbire 566 000 irtot kell 
összehozni, az utóbbira 300.000 irtot Meg
jegyezzük, hogy a számítás alapja kedvezőb
ben vétetett a gyanafalvai, mint a regedei 
irányra nézve. Válaszszon a járás közönsége 
a két irány közöl, teljes tetszése szerint je
gyezvén részvényeket, amint kiki bírja és 
jónak Iái ja

A részvényjegyzőkben teljes szabadsággal 
bírnak nemcsak az egyesek — ami magától 
értetődik, de a községek is, mint testületek, 
amennyiben határozataikat a törvényes mó
don hozzák meg.

Jogában ál! minden községnek: 1) egyál
talán előjegyezni vagy nem ; 2) szabadon ha
tározni, vájjon az alsó-lendva—regedei, vagy 
alsó-leudva—gyanaf.ilvaira jegyez-e; 3) ki 
mondani azt is, mennyit és mily módon je
gyez egyik vagy a másik irányra. E szabad
ságát, a községeknek sem befolyásolni, sem 
megszorítani a képviselő-testületi gyűlés al
kalmával nem áll jogában senkinek annál 
kevésbbé, mert az esetleg helytelenül hozott 
határozat ellen van más orvoslás, t i. a fe- 
lebbezés

Epén azért, mivel a községek a részvény 
jegyzésben teljesen függetlenül határozhatnak, 
óva figyelmeztetjük járásunk minden községét 
s külüuöseu azok képviselő-testületeit, hogy

csak nagyon érett és komoly megfontolás 
után határozzanak. Vegyék szigorúan és ön
zetlenül figyelembe nemcsak kizárólag saját 
községi érdekeiket, de a járás ősszérdekét is; 
ne felejtsék azt, hogy amily irányban emel
kedik a járás egészben véve: ép oly arány
ban emelkednek az egyesek és községek 
értelmi és vagyoni erői is.

De vérmes remények által se vezettessék 
magukat, ne hagyják számításon kívül azon 
elvet, hogy csak annyit szabad vállalkozni, 
amennyit kivinni a rendelkezésre álló erők 
megengednek, mert többru vállalkozni, mint 
ami lehetséges, nem becsületes és liszta el
járás. Nagyon, de nagyon vigyázzanak, nehogy 
téves számit,ás és csalóka remények által 
tévútra vezettetve, a vasút áldás helyet átkot, 
anyagi előnyök helyett egyesek vagy községek 
romlását okozza.

A járásnak minden fia jegyezzen valamit 
a vasútra de csak annyit, amennyit megbir 
anélkül, hogy anyagi erőinek egyensúlya ez
által csak egy pillanatra is komoly zavart 
szenvedhetne

Az eredmény meg fogja mutatni, meg
érett-e a járás a modern anyagi kultúra 
számára vagy nem, meg fogja mutatni azt 
is, mekkora áldozatkészség van még e járás
ban ; ki fogja tüntetni azt is, mit érdemel a 
járás közönsége mások részéről.

Reméljük a legjobbat addig, mig az el
lenkezőről meg nem győződtünk.

*

Hernyóártó lámpa.
Irta Baksay Elemér.

A ki gyümölcsfáinkat szemléli, észreveheti, 
hogy az idén is töméntelen hernyóra van kilátás. 
Idei gyümölcstermésünk is ennek folytán ismét 
veszedelemnek van kitéve. Ennél azonban még 
roszabb következméuynyel jár az, hogy ha a 
hernyókat elhatalmasodni engedjük, gyümölcsfáink 
megfoszt,atnak levélzetüktő] még akkor is, ha újból 
kihajtanak s ezen megerőltetés a fának folytonos 
satnynlásáfc, sőt halálát is okozza.

Minden évben kiadták a hatóságok a hernyó- 
fészkek megsemmisítésére vonatkozó rendeleteiket 
S daczára annak, vajmi kevés történik, mert a 
hernyók évröl-évre szaporodnak s pusztítanak.

Valóban sajátságos, hogy mig gazdáink egyéb 
gazdasági növények tenyésztése körül nagy gondot 
fordítanak, a gyümölcsfákat maguk sorsára hagyják 

nem tudják a hernyók invasiói ellen megvédeni.
A mi edd igeié e tekintetben töitént, az édes

kevés, a hernyófészkek szokásos leszedése ii un bizo-
nyalt be ■Ugségesnek még ott sem. a hol azt
lelkiismert•Í'-m .! végezték. Itt tehát gyökeresebb
védekezés .szükséges.

Öröminéi ragadom meg az alkalmat, hogy
midőn a „Házi Közlöny* utján a Záray-féle
„HernyóulLo l i.np i* ajánlva lett, e készülékei meg
f 1 ■ lét tegyek velő. Az eredmény meg-
iepő VOU. *'•!. 1 tavaly tökéletesen meg tudtam
védeni a i ; i] pusztításai ellen.

tízen egyszerű készülék segélyével gyorsan
s kevés kiiltséggel minden hernyófészek nmgseui-
luisitbető. A vékony rúdra alkalmazott és petro-
Útimmal megtöltött lámpával meglepő gyorsasággal 
lehet a hernyófészkeket leperzselni. Kicsiny vol
tánál fogva a legsűrűbb gályák közé is férhetni 
vele s így unni kell a fára mászni, az ágakat 
tördelni s a hozzáférhetetlen hernyófészkeket ott 
l.agyui -

E valóban practicus készülékké! tehát gyü
mölcsfáinkat tisztára U lehet takarítani a her- 
uyófészkektől. De ezzel még nem tettünk eleget, 
mert ott vannak még a gyűrűs hernyók telepei 
egyes gályák körül. Ezek ellen még néni volt 
fegyverünk Hernyófészek szedés alkalmával ezek 
érintetlenül hagyattak, mert e hernyó gyűrűket 
kézzel nem lehetett megsemmisíteni. Heruyóirtó 
lámpánk azonban ezek ellen is biztos fegyverünk, 
mert ezeket könnyen lehet leperzselni, a mint 
egy-eg% gyűrűt észreveszünk.

Valódi Öröm-élvezettel hallgatja a heruyózó, 
miként pattognak a iár>pa lungja fölött a kemény 
h'-rnyó peték. Kísérletem e pruetikus készülékkel 
oda is irányult, hogy vele a már kikelt her
nyókat is leperzseljem. Reggel és estende, midőn 
a hernyóik csomókban ülnek egy-^gy hónaljában 
a galyakuak, az alájuk tartott lámpu lángjától 
nagy részük leperzselödött vagy lehullott. Bántott 
azonban, hogy a hónalj közepén, hova a láng 
nem hatolt, egy részük nyugodtan ott maradt. E 
tapasztalatom folytan arra a gondolatra jutottam, 
hogy a lámpára e-czelból hajlított csövet kellene 
alkalmazni, hogy igy az agak hónaljának köze
pében levő hernyókhoz in lehessen a lánggal hoz
zájuk •érni. Dictum —fuctuín. Rucsináltuttam a 
hajlított csövet S őrömmel tapasztaltam, hogy



most már tisztára perzselhetem az ágak hónaljai
ban levő hernyókat is.

A meglepő eredményt tudattam Záray árral, 
ki is ezt köszönettel elfogadva, lámpáit most már 
ily hajlított csövei készítteti.

E hernyóirtó lámpában tehát ma minden 
gyümölcstermelőnek oly biztos fegyver áll ren
delkezésére, hogy midőn nemcsak a csüngő hernyó 
fészkeket és hernyó gyűrűket, hanem a már ki
kelt hernyókat is tömegesen és biztosan lehet el
pusztítani, nem ajánlhatjuk eléggé melegen, hogy 

meglepő practicus kis készülék ne hiányozzék 
kezök ügyéből s engedjék át kedves gyümölcsfái
kat a biztos pusztulásnak. E practicus készülék 
ára 70 kr. Postai szállitásdijjal 1 frt. Megrendel
hető Aradon, a .Házi Közlöny* szerkesztőségében.

Hírek és különfélék.
F i'lh iv á s  « iie iu z e ílic z . Az 1848.

iniíi ezius 15-érül s e napot köretül szabad ságharcz 
nn,/y napjaiból és kiválóbb alakjaitól fenmaradt 
emléktárgyak összegyűjtését és örök időkre, megőr
zéséről való gondoskodást tűzte ki bizottságunk 
■ i/'/ik feladatául,'abból a czélból, hogy e tárgyuk 
közkincs gyanánt való megőrzése és szemléltetése 
által élessze a nagy napok és jeles férfiak iránti 
kegyeletet, másrészt pedig az összegyűjtéssel elejét 
ír gye becsesebb ereklyék elkallód ás ónak. Bizottsá
gunk tehát felkéri mindazokat, kik ily tárgyaknak 
birtokéiban vannak, hogy szíveskedjenek azokat 
megőrzés végett „l ) e á k y  A l b e r t  bizottsági el
nök Kolozsvárit* czime alatt hozzánk beküldeni. 
A beküldött tárgyak vételét kiadványainkban nyug
tázni fogjuk s a tárgyakkal az adományozó nevét 
is nyilvántartjuk. ll]f emléktárgyak lehetnek: Ira
tok. könyvek, hírlapok, érmek, szalagok, kokárdák, 
arczképek, csatahelyek rajzai, leírásai, vértanúink 
fegyverei, kézi eszközei, sírjaiknak, emlékköveik
nek rajzai vagy miniatűr másolatai, készítményei 
s/b. Haza fiú i üdvözlettel: Kolozsvári márczius 15. 
ünnepélyt rendező állandó bizottság. H o r y  Béla, 
bizottsági, pénztárnok. D e á k  y Albert, biz. elnök 
A p á 1 h y Árpád, biz jegyző.

— Ma m árczius 15-ikén a mura
szombati casinó és dalegylet, együttesen ünne
pélyt rendez a Most-féle vendéglő nagyter
mében, melyre ujbdl felhívjuk az érdeklődők 
figyelmét.

- M zápáry Ó ró l' magyar fóudvar-
inester úr ő nagyméltósága fia, László gróf úr 
s/ámára, ki jelenleg nagykövetségi attaché Lon
donban. megvette báró Mikos János vasmegyei 
sorokujfalusi 3600 holdas birtokát 605,000 írtért.

— H a lá lo z á s .  Folyt) hó 6-án halt. meg 
járásunk papságának nesztora, Vérén István pe- 
r est ói plébános. Életkorának 73 évéből Perestóu 
mint plébános 48-at töltött, ahova két évi Felső- 
Lendván töltött káplánkodás után, mint egészen 
fiatal áldozópap jutott. A boldogult pap és plé
bános volt azon értelemben, mely a papi pályát 
fenségessé teszi. Nemcsak oktatója volt "gy egész 
plébánia híveinek, nevelője egy egész vidék kél 
nemzedékének : de támasza és legjobb atyja volt 
a környék szegényeinek, mert elmondhatni róla, 
hogy mindenét a szegényekre költötte Orvosa 
volt hiveiuek nemcsak a lelkiekben, a testiekben 
js és tán nemcsak vidékünkből, de távolból is so
kan fognak megemlékezni arról a jó öreg nrról, 
a ki saját praktikus módszerével nagyon sokszor 
'egitett ott. ahol az orvosi tudomány vagy ha
marjában nem tudott segíteni, vagy nem tellett 
rá szegénységből. Hogy mennyire tisztelte és sze
relte a boldogultat az egész vidék, mutatta azon 
oagv részvét, melylyel f. hó b-án földi maradvá
nyai nyugalomra tétettek. A gyászoló közönség 
ezrekre ment s nehéz volna megmondani hány 
ezer meg ezer szemből csordultak ki az Őszinte 
részvét és fájdalom könnyei. A boldogult iránt 
való tiszteletének szép nyilvánítását adta kerüle
tünk orsz. képviselője gr. Széchenyi L sudár ő 
méltósága, ki daczára a lehető legroszabb útnak 
személyesen is megjelent a vegtiszteletey A kerü
leti papság diiczára a nagy távolnak, a rossz 
utaknak és vasárnapi munkának teljes számban 
megjelent. Sokun jelentek meg a Stájerból is nem
csak a köznépből, de az értelmiségből is. (jzv. Pintér 
Miklósué egy gyönyörű koszorút küldött a kopor
sóra. — A boldogult személye megérdemelte a 
legteljesebb rokonszenvet, hiszen a ki csak egy
szer találkozott vele, lehetetlen volt örök ijfii 
leikéből szivsugárzó melegség mellett tel nem 
lángolni. Az a derült kedély, a/, az önzetlen jó
ság és vonzó szerénység, amik Vérén plébános 
kiváló tulajdonai voltak, ma mindinkább ritkul
nak s épen azért annál nagyobb elismerést érde
melnek, emlékük pedig maradjon fenn sokáig 
különösen a mai szörnyen önző viiáglmu. r. 1.

-  UjoiM'zoKÁ*. A lefolyt héten zajos és 
élénk volt városunk, az utczákou csoportonként 
jártak a legények kurjongatva, énekelve, a korcs
mákban reggeltől estig szólt a zene, folyt a bor 
és leány-könny. Szóval ujouczozás volt, melynek 
eredménye a következő: A mindhárom korosztály- 
beli felhívott összeseu 1160 védköteles közül 
tényleg 1091 állíttatott, ezek közül bosorozUtott

az ujonczjutalék javára 146, a pófctartalék javára 
21 s igy összesen 167, mely szám az összes állí
tottak 15 3 százalékának felel meg.

— T ü z ek e t. S/.ombatfán márczius 4-én esti 
b órakor Öohár Fereuczné ottani lakos házának 
teteje ismeretlen okból kigyuladt és éjjeli 11 óráig 
az egész fából épült zsúppal fedett ház leégett. 
A háznál volt széna és szalma-készlet, is a tűz 
martaléka lett. Az összes kár 352 írtra becsül
tetett. Biztosítva csak az épület volt 28Ó forint 
erejéig.

— T u d n i va lók  a muraszombati gazdasági 
fiók-egylet tagjai részére. A tavaszi vetőidő roha
mosan közeledvén, most már sürgősen kérjük t. 
gazdatársainkat, hogy a tavaszi vetömag-szük»ég- 
leteiket jelezni szíveskedjenek, mert a központi 
egyesület csak annyi készletet tart a magokból, 
amennyi előjegyezve van. A mag-árak a követke-
zók : Lóherma *ndiii, lehetőleg arankameutes
kgja 57 kr.. inásodre.iii dü lóbermag 53 kr. A leg-
szebb fruucziu luc/.erna 78 kr. Oberudorti. tukar-
ihányrépa 52 kr. Ara <1 y*árga olajbogyó alakú ta-
karúi;áuyrépa ,38 kr. Ke lulermag kgja 16 kr. Az
árak a magok: átvétellériÉ*1 azonnal fizetendők. Az
„Első' magyar általán OS biztositó társulat*-tál az
egyesftlet újból megkötötte a szerződést, még pe
dig úgy. hogy az egyesület ezentúl a tűzkár-biz
tosításnál a dijak 6 százalék, a jégbiztositasi di
jakból 2 százalék jutalékot kap. — Ezen kívül a 
biztosító egyesületi tagok a nád- és szalmafödél 
tüz'lleui b'ztositásánál 20 százalék, a fazsindely
nél 20 százalék, a cseréptetőnél 36 százalék díj
engedményben részesülnek. A gabona neműek tiiz- 
elleni biztosításánál 10 százalék, a jég elleni biz
tosításnál 6 százalék engedményt, nyer az egyesü
leti tag. Úgy a társulat, mint. főleg egyesületünk 
érdekében kívánjuk, hogy o kedvezmények mellett, 
többen lépjenek az egyesületünkbe. Tagjaink pe
dig biztosításaik újbóli megkötésénél legyenek 
méltányosak azon biztositó-lőrsulattal szemben, 
mely e nemes áldozatot hozta nekünk, ne hagy
ják magukat látszólagos előnyök áltál eltáutori- 
tani és kössék meg újból biztosításaikat.

Takács R. István, e. titkár.
— O lvadlta. A meleg légáram szépen elbánt 

utainkon a piszkos hó- és jégkéreggel. Eltu*z- 
kolta a Landva felé, mely a hegyi hóiétól is nö
vesztve, derekasan megáradt; nem egy helyen a 
partot rongálva, elborító piszkos vizével a mezőket.; 
de ez mindig a gondatlanság büntetése, körülte
kintő gondosság mellett nem szaggat partot a mi 
Lendvánk. Különben a folyöme.iti helységeknek 
az áradat nem okozott sok alkalmatlanságot, de 
jaj a nagyobb vizek körül lakó embereknek, ha 
az olvadás olyan rohamos és tartós, óvja az Ég 
hazánkat nagyobb vizáradástól I

— F ig y e lm e z te té s  a  v á la s z tó k h o z . 
A jövő 1892-ki évben lesznek az általános ország
gyűlési választások. E választásoknál azon polgá
rok fognak bírni választó joggal, akik ez idén 
elkészítendő választói névjegyzékbe be fognak 
íratni. Ebbe pedig az 1874-ki XXXIII-ik és az 
1875-ki VI. tezikkek értelmébeu csak azok vehe
tők fel, akik az ott meghatározott, feltételeken 
kívül a megelőző évi. tehát az 1890-ki egyenes 
adót, illetőleg az ennek megfelelő adóhátralékot 
folyó évi április 15-ig lefizették, ugyanazért fel
hívjuk polgártársainkat, hogy a törvény említett, 
rendelkezésének — ha megerőltetésbe kerül is — 
megfelelni el ne mulasszák, nehogy a választói 
névjegyzékből kihagyatváu, választói joguktól, 
mely egyébiránt, nemcsak jog. hanem polgári kö
telesség is, elessenek. Egyúttal arra is figyelmez
tetjük polgártársainkat, hogy az összeíráskor, mely 
hivatalból történik, vigyázzanak, vájjon beiratták-e 
a választók közé s ha kihagyták volna, vagy 
olyakat írtak volna be, akiket a választói jog 
nem illet, ez el en a központi választmányhoz, 
ennek határozata ellen pedig a királyi kúriához 
írásban folyamodjanak.

— H a lá lo z á so k . Aki annyi embert kisért 
ki a kőszegi temetőbe, az most végre maga is 
odakerült pihenni. Irtzing József, a kát. plébánia 
templom 43 éven ál volt sekrestyése, csütörtökön 
folyó hó 5-én virradóra 7l éves korában meghalt. 
Temetése nagy részvét mellett ment végbe.— Liegl 
György szentgotthárdi vendéglőst és köztiszteletben 
álló polgárt sulyos csapás érte. Neje szül. Bauer 
Alojzia asszony e hó 6-án, 72 éves korában, há
zasságuk 27. évében elhunyt. Nagyszámú rokonság 
gyászolja a derék nő halálát. Béke poraikra! — 
Udvardy Ferencz orsz. képviselőt és családját sú
lyos csapás érte, ameuyuyiben neje, szül. Preven- 
dár Irma asszony, rövid 1 napi szenvedés után 
élte 44. (ivében e hó 6-áu este fél 8 órakor el
hunyt. Béke hamvaira! A család fájdalmát eny
hítse a közrészvét !

— .4 r eg á le -k ö t vény ok . Az igazságügy- 
miniszter a kir. törvényszékekhez rendeletét inté
zett, melyben az italmérési kártalanítási tőkék 
fejében ideiglenesen kiadott és a ni. kir. adóhi
vatalok mint bírói letéthivataloknál letétben levő 
ital mérési kártalanítási járadék-szel vény-iveknek 
italmérési kártalanítási kötvényekkel leendő ki
cserélése ügyében a pénzügyminiszterrel egyetér- 
tőleg a következő eljárást állapítja meg; Eszerint 
az adóhivatalok, uiiut bírói letétpénztárak, a já

radék-szelvényiveknek kötvényekkel való kicseré
lése iránt csak akkor intézkedhetnek, mikor a kir.
törvényszék a kiutaló végzést, már meghozta. — 
Ezért felhívja a törvényszékeket, hogy a kiutaló 
végzésekben a járadék-szelvényivpk kicserélése ut
ján beszerzendő kötvényeket utalják ki az illető 
jogosultak részére. Ha pedig a kir. törvényszékek 
által megállapított felosztás egy vagy több cziitt
létnek értékesítését teszi szükségessé: e tekintet
ben a kiutaló végzésben a bírói letétpénztárakuak 
a kellő utasítás szinten megadandó. A pénzügy- 
miniszter pedig intézkedni fog, hogy a szükségessé 
vált ily értékesítéseket a m. kir. állampénztár u 
járadék-szél vényiveknek kötvényekkel való kicse
rélésével egyidejűleg tözsdeszerüleg foganatosítsa. 
Ez az eljárás azt az előnyt biztosítja az érdekei
teknek, hogy az értékesítés a lehető legkedvezőbb 
feltételek alatt eszközöltetik.

— K I lehet. seg< < t(iin iió  ? A népoktatás 
érdekében a vallás- es közoktatási miniszter ren
deletét bocsátott ki valamennyi egyházi főható
ság hoz s a megyei és városi közigazgatási bizott
ságokhoz. — Népoktatásunk ügyének általánosan 
érzett hiánya ugyanis, hogy sok iskolánál a segéd
tanítói állás nem lévén rendszeresítve, a reudes 
tanító fogadja föl és tartja el a segédet. Ez el
járás mellett a felettes hatóság a segédek tör- 
véuyszabta előképzettségét, vagy javadalmazását 
nem ellenőrizhetvén, igen természetes, hogy a 
tanító a reá nézve lehető legkedvezőbb feltétel 
mellett, iparkodik segédet szerezui és gyakran oly 
egyéneket alkalmaz segédtanítókul, kiknek összes 
elő képzettségük az elemi népiskola I osztályának 
bevégzéséből áll és akiket azzal hiteget, hogy 
őket a tanítói képesítő vizsgálatra előkészíti. Ily 
egyének működése — mint a miniszteri rendelet 
is mondja —- határozottan kárára van az iskolának 
és e mellett törvénybe ütköző, melynek értelmében 
segédtanítókul csak okleveles tanítók avagy ta- 
nitóképezdét végzett egyének hívhatók meg és e 
meghívás a községi vagy felekezeti iskolaszék ha
táskörébe tartozik. A segédtanító alkalmazása kö
rül mutatkozó ilyen és egyéb visszaéléseknek meg
szüntetése végett felkéri a miniszter az illető 
hatóságokat, hogy szigorúan megköveteljék, hogy 
az idézett törvény értelmébeu segédtanítókul csak 
okleveles tanítók vagy ilyeuek hiáuyában tauitó- 
bépezdét végzett egyének alkalmaztassanak.

— H e r é n y id  e g y  p lé b á n o s  e lle n .  
Andalics Lajos szombathelyi születésű nyirádi 
(Zala m.) plébánost a napokban életveszélyesen 
megsebesítette egy őrült. Weiler Mór nyirádi la
kosnak József nevű fia csak a minap szabadult 
ki az örültek házából, ahol sokáig kezelés alatt 
állott. E hó 5-én — mint a „Veszprém* Írja — 
a fiú revolvert vett magához s szó nélkül eltávo
zott hazulról. Mikor aztán Andalics Lajos plébános 
az isteni tiszteletről hazafelé ment, a fiú elébe 
ugrott az utczán és rálótt, de nem talált. A plé
bános futásnak eredt, utánua az őrült is, aki sza- 
ladás közben ismét rálőtt a plébánosra és ezúttal 
Andalicsot hasba találta. — A sebesült plébános 
életéhez kevés a remény, mert nemesebb részt is 
érintett a golyó. Az eset az egész környéken nagy 
részvétet keltett, mert a jólelkü plébánost tniu- 
.deuki szerette.

— M ily en  n y a r a t  v á r h a tu n k  ?  A le
folyt 60 év folyamán tett megfigyelések szerint 
igen hideg télre nem következett forró, hanem 
inkább hűvösebb nyár. Különösen junius és julius 
hónapokban volt ez érezhető Téves az a közhit, 
hogy hideg télre nagyon forró nyár következik. A 
tulszigoru telet rendesen oly nyár követi, mely
nek folyamán gyakoriabbak az esőzések, rniut 
normális nyarakon. E szerint ba a tünetek nem 
csalnak, ez idénre a szokottnál hűvösebb nyárra 
számíthatunk, sok esővel.

— Á tlépéN a  r. k a t l i .  t a l l á s r u .  Gold- 
berger Johanna, izr. vallásit tölgyesi lakósnő tiyolcz 
hetes fiával együtt, f. hó 1-éu a mártouhelyi 
katholikus templomban felvette a koresztség szent
ségét. A keresztségben az anya „Anua“, a fiú 
pedig „ Viktor* nevet nyert. A szertartásnál, mint 
keresztszülők Bácz János és Faechiug Mária úrnő 
szerepeltek.

— H o l é s  m ily en  m agot v e g y ü n k ?
Ez a kérdés, mely a vetés idejének közeledtével 
minden tavaszszal újra mén újra felmerül, nem kis 
gondot okoz azoknak a gazdáknak és kertészeknek, 
akik ocsút vetui és gazt aratui nem akarnak. 
Tudjuk, hogy szívesen veszik ilyenkor a jó taná
csot, ha megbízható oldalról kapják. Hát mi na
gyon is szívesen és meggyőződésből felhívjuk a 
gazda és kertészközönség figyelmét egy ilyen meg
hízható tanácsadóra, minden irányban való tájé
koztatóra, midőn tudatjuk, hogy Mauthner Ödön 
budapesti magkereskedő legújabb nagy árjegyzék* 
megjelent. Ebben megtalálja azt, a mire szüksége 
van, de nem egyszerűen a tanácsadónak és tájé
koztatónak — mert minden növényfajnak megtalálja 
benne rövid ismertetését, tenyésztési módját s «• t, 
hogy milyen talajban, milyen viszonyok közt és 
milyen mivelési mód mellett tenyészik legbiztosab- 
bau ? E legújabb árjegyzék is 160 nagy negyed- 
rét oldallal gazdagon illusztrálva jelent meg, és 
kívánatra ingyen es bérrueutve küldetik meg. azt 
mutatja, hogy a roudkivül blkiismacdtas magyar



czég tulajdonosa valóban sem fáradságot, secu 
áldozatot nem kiméi, a midőn a gazdaközönség 
érdekeit szolgálhatja g azért újólag melegen 
ajánljuk szives figyelembe.

— S z ö rn y e te g  fe le sé g . A napokban a 
pelsőczi eldőli, a Korponáró! Zólyoniba vezető 
utón. a hóba ásva találtak egy iszonyúan elékte- 
lenitett férfi holttestet. Tizenkilenc/ seb volt a 
testén, rettentő bizonyítékai annak, hogy a sze
rencsétlen ember bűntett áldozata. A csendórség 
nyomozása folyamán kiderült, hogy a meggyilkolt 
egy korpouai kupecz, ki a zólyomi vásárra ipar
kodott. A gyilkos már el vau lógva. Beismerte, 
hogy ó a tettes. Bűntársa a meggyilkolt ember 
felesége, ki neki szeretője volt. A feleség volt az, 
ki szeretőjét rábírta, hogy tegye el láb alól fér
jét és a gyilkos az ő tauácsára állt lesbe a pel
sőczi erdőben, hol a gyanútlanul haladó kupeczet 
fejszével hátulról támadta meg. Miuthogy azonban 
nem jól találta, a kupecz ketségbeesetten védte 
magát és a küzdelem közben 19 sebből vérezve 
rogyott össze. Ezután a gonosztevő az élettelen 
testet elásta a hóba. A csendőrség a kupecz kor- 
ponai lakásán fogta el, midőn épen elbeszélte 
szeretőjének a gyi’kosság lefolyását.

Vegyes rövid hírek.
A m e g y é b ő l. Királyunk ö felsége a rába- 

s/.ent-mihályi r. kath. hitközségnek iskola-épitési 
czélokra 100 frtot méltóztatott magánpénztárából 
legkegyelmesebbeu adományozni, — A vasmegyei 
lótenyésztési bizottság a nemrégiben alakult urlo- 
vasok szövetkezetével versenyeket rendez junius 
14-én Szombathelyen. — Acsádon múlt hó 15-éu 
leden Lajos csendőr a szolgálati fegyverrel agyon
lőtte magát. — Szarka János volt szentgotthárdi 
pandúr-őrmester péklegéuy fia szülei szobájában 
•szivén lőtte magát. — Szarvaskenden roncsoló
toroklob esetek merültek fel. — Tóikeresztur köz
ségben a vörheny, Vadosfán pedig a kanyaró még 
mindig járványszerüleg uralkodik és szedi áldo
zatait. — Bánfalván a szarvasmarhák közt pusz
tító száj- és körömfájás megszűnt. — Jungraayer 
Iguácz mura-kereszturi segédlelkész, Veszprém- 
egyházmegyei áldozár, az illető kegyuraságtól a 
tótszentmártoni plébánia-javadal mát elnyervén, a 
szombathelyi egyházmegye kebelébe felvétetett — 
//. Gothárd Sándort, a vasmegyei gazd. egyesület 
igazgatóját a király ó Felsége márcz. 13-án á l
talános kihallgatáson fogadta.

A h a z á b ó l. Köszeghy Károly, a magyar 
ének- és színművészet egyik legtöbb érdemet 
szerzett veteránja Újpesten f. márczius hó 10-én 
meghalt. — A zalamegyei gazdasági egyesület a 
folyó évben Csáktornyáit termény- és gyümölcs- 
kiállítást rendez s ezzel kapcsolatban tenyész- 
szarvasmarba-dijazást ta r t ; Tapolczán ugyancsak 
Leuyész'áilatdijazást s ezzel kapcsolatban cseléd
éi j-jutal mazást rendez. — A vallás- és közokt. 
miniszter pünkösd két napján a fővárosban orsz. 
torna-versenyt rendez az ország tanuló-ifjusága 
részére. — Tcmcsvárott ismét hamis ezüsttorinto- 
sok keringenek. Különös ismertetőjele a hamisított 
forintoknak, hogy hiányzik a „Bizalom ősi erény
ben* jelszó.— A Balaton egyik uj hajója „Baross 
Labor* nevet kap.— A budapesti legyezö-kiállitás 
márczius 7-én ineguyilt.— A vármegyék újjászer
vezéséről szóló törvényjavaslat: „A közigazgatás 
és az önkormányzat rendezéséről a törvényható
ságokban* cznnnie! a napokban lett a képviselo- 
haz elé terjesztve. Az önkormányzat íentartásaért 
számos kérvény érkezik a képviselőházhoz. — A 
honvédség tartalékkészleteinek kiegészítésére szük
séges 35.000 ismétlő puskát az uj magyar fegyver 
es gépgyár-reszvénytarsulatnál rendelik meg. — 
.42 ó-liszkai postakocsis febr. hó 27-éu a liszka- 
tolcsvai vasúti állomás felé vezitó utón merény
letet követtek el. A kocsis életéhez kevés a re
mény. - Gyermek-kiállitás lesz pünkösd táján 
Hajdu-özoboszlóii. A legjobban ápolt kisdedek 
szülőinek jutalmazására az ottani takarékpéuztár 
50 frtot adott. — Az országos magyar gazdasági 
egyesület ez idei működési körébe Budapest fő
város területen, a városliget megfelelő helyén egy 
vasárral kapcsolatos állatkiállitást rendez. — 150 
forint államsegélyben részesült a Csáktornyái kis
dedóvó. — Nayy-Kanizsán fizetéses felemelésért 
folyamodtak a tauitók. — Uj állami ménállomás 
állíttatott fel Mura-Kereszturou. — Csáktornyán 
is ünnepélyesen ülik meg márczius 15-ikét. — 
Győrött a hóban egy csecsemő elásott holttestére 
akadtak. A szívtelen anya ellen megindították a 
vizsgalatot. — Várpalotán e bő 9-én délután a 
Gráczból jövő postavonat a hajmáskóri állomás 
mellett két ökröt elgázolt.

A k ü l lő id r ő l .  Párisban 81.291 ház van. 
— Németországgal való keresked-lmi szerződése 
államunknak biztosra vehető. — Amerilya felfe
dezésének négyszázadós évfordulóját Spanyolország 
a jövő évben Madridban tartandó nagy nemzetközi 
kiállítással fogja megünnepelni. — A kivándorlás 
Németországból nagy mérveket ölt. — Angliában 
« hó 9-én óriási vihar dühöngött, a közlekedés 
teljesen megszakadt tengeren és szárazföldön egy
aránt. — Szerbia és Ausztria-Magyarország közti 
utlevélkényszer be lett szüntetve.

Közgazdaság.
— A g y ü m ö lc s fa  a la n y o k  m egvá*

laNzt&Na. Alanyoknak tudvalevőleg a vadon te
nyésző, magról vagy más módon nevelt c-enMé- 
ket vagy fiatal gyümölcsfákat nevezzük, a me
lyekbe valamely más fajtát ojtuuk. Az ojtás sikere 
és az ojtváuy további fejlődése magának az oltás
nak helyes végzésén kívül az alanyoknak kellő 
megválasztásától függ. Az alany megválasztásánál 
mindenekelőtt arra kell tekinteni, hogy az ösz- 
szeillesztendő részek rokonfaju ik legyenek, az 
ojtváuy állandó helyének talaji és éghajlati vi
szonyait, fekvését és végre az ojtváuy e álját kell 
tekintetbe venni. Az almafát szelíd, vad. doucin, 
paradicsouialiua- és körtefa - magról nevelt 
csemetékbe lehet ojtaui. A vadalma-alanyt azon
ban rendesen csak közönségesebb almafajták sza
porítására használják, a finomabbakat többnyire 
doucinba ojtják, mert ez a legtöbb talajjal beéri, 
nem bajt túlságosan s azért mégis eiég szép, 
nagy alakokat lehet belőle neveim. Kisebb faala
kok nevelésére a Szent Iván-alma, a melyen ko
rán és szép nagy gyümölcs terem, de csak ha 
igen jó, tápdns földben áll. A körtefát r«ud< s«-n 
vadkörtébe, szelíd körtébe, birsbe, galagonyába és 
almafába ojtják. A vadkörte-csemetéket magról 
neveljük s főkép nagy fák és olyan fajtákba va
lók, a melyeket birsbe ojtani uein Miét, mert 
nem jól tenyészn-k rajta. A vadtörzsü körtefák 
igen bosszú életűek, de csak jó talajban diszletiek 
szépen, a nulyben karó gyökerüket jó melyen le- 
bocsátják. A birsre ojtott körte fajták lassabban 
fejlődnek, de egyenlő körülmények közt szebb és 
lédusabb gyümölcsöket hoznak, jó talajt szeret
nek, rósz talajban elsatnyulnak. Kosz talajban és 
igen zord vidékeken a galagonya alkalmas alany
nak, körtefák szaporítására; a galagonyába ojtott 
körtefák lassan nőnek ugyan, de az időjárás vi
szontagságainak pompásan elleutálluak s igen so
káig élnek. Őszi baraczkfát baraczfába, mandula- 
fába és szilvafába lehet ojtani. Legjobbnak a mag
ról nevelt baraczkcsemete bizonyult alanyunk, 
mely szegény talajban is megél ; a rajta levő ojt- 
vány középszerűen fejlődik. Délibb lejtőjű helyekre 
a mandula-alany alkalmas, ez azonban mély ré
tegül nem nedves talajt szeret, a melyben szép 
nagy, erőteljes fává fejlődik. A szilvufa-aluny 
nehéz és kissé nedves talajba való, a melyben 
igen szépen és gyorsan fejlődik. A kajszin ba- 
raczkot kajsziualanyra, dobzó szilvára, mandulára 
és mirabellára ojtják. A magról uevelt baraczk- 
csemete középszerű talajjal is beéri. Leggyakoribb 
a dobzószilvaalany, a mely ojtváuynyal szép uagy 
fává fejlődik, főkép ha kissé nedves talajban vau. 
Cseresznyét vad és szelíd cseresznyére, és sajt- 
meggyre oltjuk, előbbiben ha magas törzsön, utób
biba ha törpe fát akarunk nevelni. Végül megy- 
gyet magról uevelt meggyfaalanyba, gyökérsarjba 
szelíd vagy vadcsereszuyefába ojtjuk.

Irodalom.
— Sirisaka Közmondások Könyvéről. Bizonyára 

emlékeznek még t. olvasóink azon szép és érdekes ismer
tetésekre és bírálatodra, melyek az elmúlt polgári év második 
felében Sirisaka Andor pécsi tanítónak, (ki bár még iiatal 
ember, de már is az első rangú népirodaimi irók körébe 
küzdötte föl magát) — a „Magyar Közmoudások Könyve" 
czimü jeles munkájáról jelentek meg a honi magyar lapokban. 
A tehetséges és vasszorgalmu szerző e művéről lapunkban 
ni r több ízben megemlékeztünk. Most ismét erről akarunk 
szólaui. Ugyanis nevezett iró, ki egyúttal j mű iek kiadója 
is egyszersmind, a megjelent ismertetéseket és bírálatokat 
(„A sajtó ítélete" czirn alatt) betűrendes kivonatban utáu- 
nyomatta s ezt megrendelési fölhívás kísértében beküldölte 
mindazon tanintézeteknek és magánszemélyeknek, kikről 
föltehette, hogy a valóbaii terjesztésre méltó s hézagpótló 
könyvét esetleg pártolni fogják. Lapunk szerkesztőségét is 
fölkérte, hogy e munkája ügyében ismét fölszólaljunk. Mi 
e megkeresésnek annál is inkább hajlandók vagyunk eleget 
tenni, a mennyiben tényleg már több Ízben meggyőződtünk 
arról, hogy nevezett Iiatal irótársunk és szellemileg bará
tunk minden tekintotben megérdemli uemcsak a tanítók, 
tanárok, papok, irók és szónokok, hanem általában az 
egész művelt közönség rokonszenvét és pártolását egyaránt. 
Ezen legutóbbi munkája által kettős okból is megérdemli, 
hogy személyével, illetőleg hangya-szorgalommal szerkesz
tett könyvével kissé hosszasabban foglalkozzunk. Megér
demli a szép tehetségű s valóban jeles szerző teljes elis
merésünket először azért, mert oly hézagpótló s kitűnő 
munkával gazdagította irodalmunkat, a melyhez hasonlót 
e szakban hiába keresünk (a bölcs és tudós akadémikusok 
ilyen fárasztó a testet-lelket öiő munkától irtóznak!); meg
érdemli másodszor az elfogulatlan magyar sajtó általános 
jóindulatú pártfogását azon tette által is, hogy e művének 
árát — daczára, bogy az eddigi bevételei — mint ó ezt 
velünk tudatja — még most sem fedezik teljesen tetemes 
nyomda-költségeit — és mégis a 22 ivre (LXX) és 280 
lapra) terjedő csinosan és ízlésesen kiállított könyvének 
árát 2 foriut bolti árról — bérmentes küldéssel — 1 frt 
20 krra szállította le, nehogy nyerészkedési vágygyal 
gyanúsítsák, hanem ellenkezőleg: hogy ez által az amúgy 
is uagy közkedveltségnek örvendő vaskos könyve még köny- 
nyebbeu megszerezhető s igy még nagyobb körben elter
jedhető legyeu. - Sirisaka kérésére tudatjuk még t. 
olvasóinkkal, hogy tekintélyes tanfértiu és nyelvész kí
vánatéra. illetőleg hozzá intézett tanácsára — kikkel ál
landó szellemi összeköttetésben, levelezésben áll a szerző

a szóban levő terjedelmes munkájának egy részét — 
mely magában teljes egészet képez — külön lenyomatban 
is kiadta : „Tanulmány a közmondásokról" czim alatt. 
Ezen 88 lapra terjedő s a nagy mű elejét és végét képező 
igen tanulságos és érdekes füzet árát oly csekélyre szabta

egy példány bérmeutve csak 33 krba kerül, — hogy 
azt még a legszerényebb anyagi viszonyok közt is minden 
m“velt ember megszerezheti. Megjegyezzük még, hogy a 
„Magyar Közmoudások Könyvé"-nek 2 frt s az utóbb em

lített u m. külön lenyomatnak 50 kr. példányonként a 
bolti ára- továbbá, hogy az említett vaskos műből igen 
díszes bekötött példányok is kaphatók szerzőnél 3 frtjával 
— Minden művelt ember s irodalom-pártoló szives ügyei
méi • ajánljuk szerkesztő kiadónak e könyvéről a honi 
lapok bírálataiból összeállított nyomtatványát, melyből a 
t. olvasó meggyőződik, hogy az lt>99-beu a magyar nyelven 
megjelent 633 hirlap és folyóirat nagy és tekintélyes része 
igen kedvezően nyilatkozott Sirisaka e könyvéről. Ezt 
bizonyítandó, szerző mindazoknak, kik öt e tárgyban meg
keresik, szives készséggel beküldi a szóban forgó könyvéről 
szóló bírálatok utánnyomását. Különösen a tanárok, tanítók, 
a papság s általában az irók és szónokok vehetik nagy 
hasznát e munkának. Könyvtárak részére nem is ajánljuk, 
mert azt hiszük, hogy már eddig is a legtöbb helyen ott 
találnék e művet. — Levelezéseknél és posta-utalványon 
eszközleudó megrendeléseknél elegendő ily czimezés: Siri
saka Andor tanító, Pécs (Baranyamegye).

— Melyik lapra fizessünk e lö l  Gazdag tartalmúnál, 
nagy terjedeménel fogva a legolcsóbb magyar lap az 
„Egyetértés" mely a múlt január 1-én lépett fenállásának 
25-ik évébe. Ez a magyar olvasóközönség lapja. Hiteles 
forrásokból származó értesüléseink gyoisasága, alapossága 
és sokasága, rovatainak változatossága, kitűnősége, a kü- 
lömhüző olvasmányok gazdag tárháza tették az „Egyetér
tést" népszerűvé. Szerkesztve úgy van ez az óriási terje
delmű lap, hogy egyszerre két homlokegyenest ellenkező 
irodaimi czélt szolgáljon. Mert az Egyetértésben naponkint 
megtalálja a család, a hölgyvilág a maga szépirodalmi ol
vasmányát a világirodalom legkitűnőbb Íróinak legújabb 
regényeiben, talál benne tárczaczikkeket legjobb Íróinktól, 
divattiidositást Párisb-Ó s:i>. s tb . úgy, hogy nincs szép
irodalmi lap. mely az Egyetértésnek e rovatával a versenyt 
kiállhatná 8 ezzel szemben olt van az Egyetértésnek ol
dalakra terjedő politikai és közgazdasági része, mely 
megbízhatóság, komolyság és jólértesültség tekintetében 
utólérhetetleimek van elismerve a magyar sajtóban. Külö
nösen kiemelendönek tartjuk itt, mint egyik legfőbb ér
demét az Egyetértésnek, hogy az események ösmertetése 
körül soha semminemű tekintetek által sem hagyta magát 
befolyásoltatni, hanem mint teljesen független !aj> fölötte 
áll miuden pártérdeknek s csak az igazságot szolgálj.!. Az 
országgyűlési tárgyalásokról hozott s az egész Saj óban 
legnagyobb terjedelmű tudó.-itásainak is mindenkor a part- 
tekintetekeu felül emelkedő részrehajlatlanság szerezte 
meg a közel ismerést, mely abban nyilvánul, hogy az Egyet
értés olvasói között minden partból találunk híveket. Az 
Egyetértés gazdasági rovata elismert régi tekintélynek ör
vend. A magyar kereskedő s gazdaközöuség, az iparos és 
vállalkozó nem szőrűi többé idegen nyelvű lapra, mert az 
„Egyetértés" kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak bősé
gével a többi lapok már föl sem veszik a versenyt. A ke
reskedő, az iparos s a mezőgazda két évtized óta tudja 
már, bogy az „Egyetértésben megtalálja mindazt, a mire 
szüksége vau, s e miatt az Egyetértés a társadalom eme 
legnépesebb rétegeiben ma már nélkülözhetetlenné vált, 
mint a hazai kereskedelmi-, ipari- és raezőgazdasáei for
galom magyar nyelvű vezérlapja. - Üzleti dolgokban az 
Egyetértés a legjobban informált lap Magyarországon. A 
rendes r vatokon s a felmerülő eseményekről legnagyobb 
terjedaleinben közlött bő tudósításokon kívül végre csak 
az Egyetértés 3 rovatát említjük meg, melyek országos 
hírre tettek szert. Ezek: az Irodalom, a Taniigy és a 
Mezőgazdaság, melyek mindegyike egy-egy szaklapot ké
pes pótolni. Szóval aki olvasni valót keres, és a világ fo
lyásáról gyorsan és hitelesen akar értesülni, űzessen elő 
az „Egyetértésire. Elóiizetési ára egy k jra  1 frt 80 kr. 
negyedévre 5 frt, egész evre 20 frt.

Szerkesztői üzenetek.
— W. A. Kőszeg. Ember tervez, Isten végez, nem 

mehettem le. — M. K. szerkesztőségének. Humánus 
ajánlatát a választmány tárgyalni fogja, addig k rek tü
relmet. -  Az egylet levelező tagjainak. Köszönöm a 
szives értesítést a gyümölcsfák ügyében.

— KIADÓI POSTA : Folyó évi decz. 31-ig előtízet- 
tek : S iftár József aratógazda Halmosról, Vereti István 
községbiró Tótmoráczról s a Muraszombati Casiuo ; — 
f. évi jun. 30-áig : fi. Hagáry József plébános Mai tonhely- 
ről. Horváth Lajos postamester Baltliyándról.

A nap és éj hossza. ‘“ al‘ !J a , ri/L.tAz
A n a p 1 h o ld •letileg lanyha.

Mire , az ni wig-dwk!
; kei u-vu»- "yug- a kmalat ftléiikebb.szik szik l i , , , , , 7.80 7.90

lő .  6.1b1 ti. 4 8.51 rej/ií- Rozs 6.70 6.90
IG. 6.14 6. 5 9.23 0.40 Zol, 6.60 6.80
17. 6.12 6 6 10. 5 1 47 Hajdl na 6.80 7.—
1H. 6.10 6. 8 10.53 2.47 KöM 7 . -  —
IG. 6. 8 6. 9 11.53 3 38 ; Lóbei 38.— 4 0 .-
2 0 . í 6. 6 6 11 este 1 4 19 Kukul ica 6.70 6.80
21. | 6. 4 6.12 1,52 4 52 1 Lenmag — —.—

HIRDETÉSEK.
3/1891. mbsz.

Árverési hirdetmény.
A muraszomb iti királyi járásbíróságnak 

742(891. sz. a. megbízása és az érdekeltek 
kérelme folytán ezennel közhírré teszem, hogy 
néhai V érén  Is tvá n  perestói plébános 
hagyatékához t irtózó ingóságok, u. m.: 
Szarvasm arhák , tak arm án y  - ne
műek, gazd. eszközök, bú torok  stb 

Perestón
1891. évi márczius hó 18-án reggel 9 órától 
kezdve nyilvános árverésen azonnali készpénz
fizetés mellett elárvereztetnek.

Kelt Muraszombaton, 1891. márczius 10.
T örök  Ernő,

kir. közjegyző.

Nyomatott Grüubaum Márk gyorssajtóján Murasfftmbalkm.
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