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Mi válik a háztartás diszére?
Nagyon sok valóban szorgalmas gazda 

van a kik noha éjjel-nappal serényen dol
goznak, még sem bírnak zöld ágra vergődni, 
boldogulni. Mi az oka ennek? Nagyon sok 
esetben a háziasság iránti érzék és a rend
szeretet hiánya, pedig ez a két tulajdonság 
a gazdaság oszlopa, a háztartás disze.

Akár hány házban úgy állnak a dolgok, 
hogy a gazda épen olyan rendetlen, mint a 
gazdasszony; az ilyenek aztán nem egyszer 
megteszik azt, hogy a hét elejéii felfogadnak i 
napszámosokat, elkezdenek valami munkát, de 1 
már másnap vagy harmadnap ismét abba ha
gyat] ik, mert eszükbe jutott, hogy más fon
tsabb. tennivaló van még hátra. így kezdenek 
bele egy második, harmadik, sőt negyedik mun
kába is, közben esetleg az elsőre is vissza
térnek, de teljesen egyet sem végeznek el. A 
gazdasági munkákban való ilyen ingadozás, 
kapkodás, nem csak megnehezíti a munkát, 
hanem valóságos teherré változtatja át. Látni 
kell azt a rendet, a mely az ily gazdaságok
ban uralkodik. Az ily házakban tényleg soha 
sincs valami befejezett munka, mert a hozzá
való kedv is hiányzik. Rend és tisztaság a 
háztartásban, a munka pontos és alapos el
végzése, a gazdasági eszközök és szerszámok 
tisztántartása, ezek a gazdaság nélkülözhe
tetlen rugói.

A hol ezeket az alapfeltételeket figyelembe 
nem veszik, ott a rendet, háziasságot nem sze
retik. Mily sok dolog vesz itt kárba, a minek 
hasznát lehetne venni! A trágya, a gazdának 
ez a forgó tőkéje, gyakran az egész udvaron 
széthányva hever. Az eszközöket otthagyják, 
heverni, a hova épen használat után dobtak- 
vagy a hol legutóbb használták.

A háziállatoknak sincs az ilyen gazdasá
gokban valami jó dolguk. Takarmányuk, mert 
rosszúl kezeltetett vagy rossz helyen tartatott, 
gyakran romlott, s a mel'ott még rendetlenül 
takarmányozzák is az állatokat, nem akkor ad
nak nekik enni és inni amikor kellene. Nem 
csoda tehát, ha az ily gazdaságokban az ál
látok szánandó állapotban vannak. A jóravaló 
gazda már a tél folyamán gondolkodik és 
tervez, hogy önképen li >::za rendbe legczel- 
szerflbbeu a gazdaságot Nagyon sok házi, 
hasznos munkát talál, ha keres és találni 
akar. ilyen például a gazdasági eszközök ki
javítása, jó karba helyezése, hogy akkor, a 
mikor szüksége lesz ráju'c, csak elővehesse és 
használhassa. Az épületeken, kerítéseken, ud
varon. trágyagödrön stb. is találunk, ha aka
runk javítani vagy igazítani valót. A kert 
is nyújt elég foglalkozást; kitisztogatjuk a 
fákat, a száraz ágakat és galyakat levágjuk, le 
fűrészeljük, a hernyókat megkeressük és meg
semmisítjük.

A gondos és szorgalmas gazda minden 
munkát tervszerűen és altkor végez, amikor 
annak ideje van; nem zavar össze különböző 
időkbe eső munkát egymással; mindent meg
fontolva, a viszonyokat figyelembe véve tesz : 
mert tudja, hogyan használhatja fel az időt, 
sőt ennek minden változását legczélszerüb- 
ben; tudja, hogyan az időt szorgalommal és 
észszel pénzzé átváltoztatni. Az ilyen gaz
dának a zavaró váratlan események is rend
szerint kevesebbet ártanak mint másoknak.

A házirend iránt való szeretet a gazda 
disze és hatalmas támasza, az ilyen gazda 
jogot tarthat arra, hogy gazdatársai tiszteljék 
és becsüljék. Az ilyen gazdaságok, a hol rend, 
tisztaság és pontosság uralkodik, vagyonilag 
is gyarapodnak.

Vasmegyének
a ló és szarvasmarha tenyésztése érdekében

hozott
szabályrendelete.-

Jóváhagyatott a mn. m. kir. földm. ipar- és kereske
delmi ministerium 1880. évi juu. 42-én keit 1 i384. számú 
leiratával.

A megye azon meggyőződéstől áthatva, hogy 
a jövedelmező mezei gazdaságnak ma már múl
hat. ] a n kellékét képező állat-tenyésztés csak úgy 
érhet valódi virágzást, ha apa állatok megfelelő 
száma és minőségéről kellőleg gondoskodva van, 
minthogy a követelményt társulás utján a mai 
viszonyok között még nem, tehát csupán hatósági 
közbenjárás segélyével véli biztosíthatónak: ennél
fogva, midőn más államok s több hazai megyék 
üdvös sikerű hason nemű intézkedéseit magáévá 
teszi, a következő szabályrendeletet bocsátja közzé :

1. §. Vasmegye területén minden tenyészmén 
és mindazon bika, mely nem kizárólag tulajdonosa 
teheneire használatik, időközönként megvizsgá
landó és az alkalmasoknak ítéltek tenyész-igazol- 
ványnyal látandók el és uyilváutartaudók, kivé
tetnek az állami tenyészmének.

2. §. A vizsgálatot egy bizottság teljesiti, 
mely a szolgabiró vagy helyettese, egy lehetőleg 
okleveles állatorvos s egy amennyire lehet a járás 
földbirtokosaiból választott szakértő egyénből áll. 
Ezen egyént ménlovak vizsgálatához a lótenyész
tési bizottság saját kebeléből, — a bikák vizs
gálatához a gazdásági egyesület saját kebeléből 
küldi ki.

3. §. Az állatorvos részére ezennel engedélye
zett mérsékelt napi- és fuvardíj, a megvizsgált 
vagy vizsgálat alá tartozó, de elő nem vezetett 
mének és bikák számaránya szerint felosztva, ezek 
tulajdonosaitól a helyszínén, illetőleg közigazgatási 
utón beszedendő.

4. §. A vizsgálat rendesen tavaszkor és pedig 
a méulovakat illetőleg a járás székhelyéu, bikákat 
illetőleg körjegyzői Leriileteukiut a kerület köz
pontján levő községben teljesítetik.

‘ Időszerűnek találtuk Vasvármegyének a ló és szarvas- 
marha tenyésztése érdekében hozott szabályrendeletét fel
újítani, mert sokan gazdáink közól nem is tudják ennek 
létezését. Szerk.

Pöliöiy apa fíityülője.
(A Póhöly-család történetéből.)

A Pöböly testvérek apja arról volt bires Do- 
rostuán, hogy szénen tudott fütyülni.

A Pöhöly testvérek még akkor kicsinyek 
voltak : János négy esztendős, Péter pedig bárom 
esztendős.

Az anyjuk beteges, sovány asszony. Mindig 
köhögött. Néha annyira köhögött, hogy egészen 
belefáradt. Ilyenkor leült a küszöbre és a fejét a 
mellére hajtva csöndesen, fájdalmasan nyögött.

Egy napon, mikor a bő olvadásnak indult, 
sok öreg asszouy fordult meg a házbau. Bejártak 
a belső szobába és sóhajtoztak, pityeregtek ; az 
olvasóikat leoldották a kezük fejéről és szemel- 
gették.

Az egyik megfogta gyöugédeu a János fejét 
és igy szólt hozzá:

— Te szegény kis árva.
János nem tudta, mit tesz az. Valami ünne

pélyes elfogódást érzett a kis szivében. Azt hitte, 
hogy ismét dicsérik, mint ahogyan dicsérni szok
ták, mikor piros volt az arcza, vagy tűikor fát 
hozott be az anyja helyett a kamarából !

Az öregasszony ezután Péterhez ment, aki 
egy bögrecserepet temetett a hamu közé. Az öreg 
asszony fölvette azt is az ölébe és annak is azt 
mondta:

— Te szegény kis árva.

Péter Ös8zesunyontotta a szemeit, mikor az 
öregasszony megcsókolta, mert nem szerette, ha 
csókolták. Azután újra odament a bamuládáboz 
és tovább temette a cserepeket.

Ekkor egy másik asszony lépett ki a szobá
ból. Hiippögölt. sirt mint ók szoktak ketten, ha 
az anyjuk későn jött haza a litániáról.

Ez is rákente könnytől vizes tenyerét a Pé- 
terke fejére és megcsókolva őt, igy szólt:

— Szegény, szegény kis árvák. Nincs már 
anyátok.

Azzal csuklatii kezdett s kifordult a kony
hából.

János jól tudta, hogy az öreg asszony nem 
mond igazat. Hát már hogy is ne volna nekik 
anyjuk, hiszen mindig is volt. mióta a világ áll. 
Csakhogy most. odabetiu fekszik a belső szobában, 
mert beteg.

Nem állhatta tovább a vén asszonyok nyög- 
décselését. Megfogta Péternek a vállán a lajblit 
és igy szólt hozzá :

— Gyerünk a színbe.
Kifutottak a konyhából s az udvaron át a 

színbe mentek. Az jó játszóhely volt: seholsem 
lehetett olyan jól bujócskát játszani.

Egész estig bujkáltak a jószága széna között. 
Odament hozzájuk játszani a simaszőrü ham
vas macska is. — Heutergett, ugrált a széna 
között s mikor a fiuk megfogták, barátságosan 
bunyorgatta szemeit, mintha mosolyogna.

Egyszer csak megjelent a szia előtt az apjuk. 
Kedvetlen volt. Az arcza szokatlanul sárga és a 
szemei vörösek.

— Gyertek velem, szólt és kézen fogva őket 
bevezette a belső szobába.

Az anyjuk ott feküdt most is, csakhogy nem 
az ágyban, hanem a szoba közepén. A szemei le 
voltak csukva. A kezei össze voltak téve, mintha 
imádkozuék. Mellette jobbról és balról bosszú 
tarka gyertyák égtek.

János megismerte a gyertyákat: ott lógtak 
azelőtt a tükör mellett.

— Anyátok meghalt, — szólt az apjuk és 
eltakarta nagy barna kezeivel az arczát.

A fiuk egymásra uéztek. Nem láttak mást az 
anyjukon, mint azt, hogy lehunyt szemekkel al
szik két gyertya között. De azért meg voltak 
ijedve.

— Csókoljátok meg, — szólt az apjuk és 
fölemelte először Jánost, azután Pétert.

Mind a ketten megcsókolták az anyjukat. 
Hideg volt ez és mozdulatlan. Nagyou aludt.

Ekkor ismét kimeutek a földes szobába. Éhe
sek voltak és kenyeret kértek.

Apjuk két nagy karajat vágott a kenyérből. 
Jánosnak nagyobbat, mint Péternek.

A két gyerek összemérte a kenyeret s az- 
utáu fölmásztak mind a ketten a búbos mellé és 
ott majszolták. A hamvas macska már akkor ott 
feküdt. Mikor észrevette, b-sgy a fiuk esznek, na- 
gyott nyújtózkodott, azután odament Jánoshoz és 
a körmeit a lajbi zsebébe nyomkodva dorombolt. 
Mindig igy szokott kenyeret kérni.

Eközben besötétedett. A szobában csak ket
tőn voltak és féltek. Azt hitték, hogy a kémény
seprő be fog nézni az ablakon.

Péter sirt. Jáuos is reszketett.



De történhetik ezen kívül kivételesen az egyes 
községekben is, ainuiőu beiguzoltatik, hogy a meg
vizsgálandó bikának a szakasz főhelyére való ve
zetése elharithatlan akadályokba ütközik, ily eset
ben azonban az állatorvos költségét egyedül az 
illető tulajdonos tartozik viselni.

5. § A vizsgáló bizottságokat az eléjük veze
tett nienek és bikák bírálatában az állattenyész
tés-tannak és gyakorlatnak közkézen forgó elvei 
vezérlendik. Ezeknek igényei szerint Ítéletük en
gedélyezésre, a fedezéstől ideiglenes vagy végleges 
eltiltásra szólhat.

6. §. A bizottság ezen határozatai ellen, me
lyek a telek kivanatára Írásban is kiadandók, 15 
nap alatt birtokon belül az alispáni hivatalhoz lehet 
folyamodni, euuek határozata ellen a kézbesítés
től számítandó 15 nap alatt a közigazgatási bi
zottsághoz, de csak azon esetben, ba az az első 
fokú hatóság határozatától eltért. — A fedezéstől 
eltiltás eseteben a felebbezés a tilalmat nem füg
geszti fel.

7. §. A birálatbani eljárás felette kívánatos 
egyformasága érdekében következő változatlan fő
elvek tűzetnek ki :

a) Amennyiben törvény vagy rendelet egyebet 
nem határoz, mén 3 éves, bika 2 éves „kor“ be
töltése előtt engedélyt nem nyerhet.

b) Fejletlen, elmaradott vagy beteg állapot
ban levő mén vagy bika, habar a 3, illetőleg 2 
éves kort el is érte, ideiglenesen a fedezéstől el
tiltandó.

c) Öröklő hibákkal terhelt mén vagy bika a 
fedezéstől eltiltandó.

d) Öröklő hibák: méneknél havi vakság, fe
kete vagy szürke hályog, a csontszövetnek nagyobb 
mérvben káros elvaltoztatása, t. i. nagyobb fokú 
csontképletek, mint kapta, impók, uyultetem, to
vábbá buta csira, taknyossag (orrtakkór), bórféreg, 
az ideg-béuaság, a bujakor, a száraz keli.

A bikákual a fekete és szürke balyog, az 
idült tüdő-bajok, mint tüdóvész, tüdógümő, a gör- 
vélykór, a nyaláukkór, a sárgaság.

8. §. Az engedélyt nyert mének és bikák fe
dezési igazolványnyal láttatnak el, melybe az állat 
tüzetes leírása belefoglalandó s a mének tulajdo
nosai fedezési lajstromot tartoznak vezetni.

Az általános vizsgálat megejtése után szerzett 
vagy 3, illetve 2 évet betöltött mének és bikák 
tulajdonosának fedezési engedély kiuyerbetése vé
gett állataik megvizsgáltatasa iránt a szolgalmá
nál jelentkezhetnek, s a bizottság köteles a vizs
gálatot lehető rövid idő alatt teljesíteni.

9. §. Tény ész-igazol vány nyal el nem látott 
mént, bikát tenyésztésre használni szigorúan tilos, 
kivételt csakis azon mének és bikák képezvén, 
melyeket magántulajdonosok kizárólag sajat tiszt
jei és cselédei auyaallataik fedezésére hasznainak.

Azok, kik igazolvanyuyal el nem látott mén
jeik vagy bikájukkal másnak ingyen, vagy bármi
nemű díjfizetés mellett fedeztetnek: annyiszor 
mennyiszer tiz forintnyi büntetésbe esnek, mely 
közigazgatási utón hajtandó be.

10. §. Azon kancza- és tehén-tulajdonosok, 
kik másnak, igazolványnyal el nem látott apa-ál
latával Vasmegye területén fedeztettek, minden 
egyes esetben a szolgabiró által tiz forintnyi bír
sággal sujtandók.

11. §. Köz-legelőkre a általában hason fajú 
nőstény es kancza állatokkal együtt tenyész-iga-

Erre belépett az apjuk a mécsessel és azt 
mondta nekik, hogy aludjanak.

Azonban Péter uem akart aludui. Pedig az 
apa ölébe is vette és úgy csititgatta. Péter néha 
rósz volt. Ha elkezdett sírni, akármit csinálták 
vele, nem engesztelődön meg. Ilyenkor ölben kel
lett föl és ala hordozni s aszalt szilvával kellett 
megnyerni a kedvét. De most ez sem használt. 
Péter azt kiváuta, hogy az anyjával aludjék. Az
előtt vele is aludt mindig, csak mióta az első 
szobába költözött ez, nem engedték meg inki.

János maga is jogosnak tartotta ezt a kíván
ságot. Észrevette, hogy régóta hiányzik ez a ked
vezmény. E pillanatban úgy tetszett neki, mintha 
élni sem lehetne e nélkül.

Az apa csitította Pétert.
— Ne sirj Peterkém, ne sirj. Hozok majd a 

vásárból ezifra kis lovat, amivel fütyülni lehet. 
Olyan szépen fütyül, hogy no.

A Pöhöly famíliánál ez a hasonlat gyakran 
előfordul. Azt lehet mondani családi örökség. 
Nagy jelentősége is van : annyit tesz, mint a diák 
non plus ultra.

Péterke lejebi) eresztelte az orgonát s igy szól :
— Hát fütyülj apám.
Péterke ezzel a békeföltételek első paragrafu

sát szavazta meg. Ha a Pöhöly apa fütyül, Pö
höly gyermek hallgat és el fog aludni. A Pöhöly 
gyermekek szerették, ha Pöhöly apa fütyült, mert 
nagyon szépen tudott fütyülni.

Valahányszor Péterke vigasztal hatatlanul sirt. 
a Pöhöly apa megszólaltatta a fütyülőjét s Pé
terke elhallgatott.

János még élénken emlékszik azokra a kínos 
napokra, mikor Péterkének a fogai jöttek.

Szörnyű veszedelem volt az. Az egész ház 
talpon voltéjjei is. Péterke hanyatt vágta magát az

zolváuynyal el nem látott ménl vagy bikát, fo- 
vábba egy évet meghaladott méncsikót és 1 évet 
meghaladott bikaborjnt kihajtani, esetről-esetre 
rendőri utón kiszabandó és behajtandó 5 frt bírság 
terhe alatt tilos.

12. §. E szabályrendelet következtében be
folyó bírságok ily czimen a megyei pénztárba 
juttatumiúk és csak az állattenyésztési ezé)okra 
fordítandók.

13. §. Községek, melyek hetven drb 2 évet meg
haladott tehénnel bírnak, magok, melyek ily tehén- 
létszámmal uem bírnak: csoportosítva.végre nagyobb 
községek minden 70 tehén után »*gy tenyész-iga- 
zolváuynyal ellátott s minden tenyésztő állatainak 
hozzáférhető bikát kötelesek tartani, kivétetvén oly 
községek, melyeknek szükséglete igazolványnyal el
látott magántulajdont képező, habár nem is azon 
községben levő bika által fedezve van.

Önként értetődvén, Hogy a mely község 70- 
iiél kevesebb számú tehén után is bikát öuállólag 
kívánna tartani, ez szabadságában állatid.

14. ij. Ezen szabályrendelet 1S80. évi május
1-éu életbelépteteudő, miért is kellő számú pél
dányokban a megye lakosságának minden uy el ve» 
kinyomandó és valamennyi községnek megküldendő.

Az ekkép kiegészített szabályrendelet három 
azonos példányban leíratni, a megye pecsétjével 
ellatfcatui és külön-külöu összefűzve jóváhagyás 
végett a umltgu m. kir. földiül vetés-, ipar- és ke
reskedelemügyi minisztériumhoz fel terjesztet ni 
rendeltetik.

Nehogy az üdvös czélu szabályrendelet végre
hajtása akadályokba ütközzék, az átmenet nehéz
ségeire való tekintettel egyelőre némi könnyítések 
engedtetnek meg.

Ugymiut az 5. g-ra nézve megjegyeztetik, 
hogy a jelenlegi év folyamán életbelépteteudő el
járás alkalmával valamely apaállatnak a fedezés
től végleges eltiltás esetében az illető tulajdono
soknak a vizsgáló-bizottság 1 i évre terjedhető 
határidőt engedélyezhet alkalmas szabályrendelet 
kellékeinek megfelelő apa-all.itok beszerzésére, és 
a büntetés csakis az esetben alkalmazandó, ha az 
illető ezen határidő letelte után is a fedezésre 
alkalmatlan apaállattal fedeztetne. A 7-ik § b) 
pontjánál a uemmagyar fajú bikáknál ha 2, évü
ket nem érték is el, de 1V* évesek, ha különben 
kifejlődött testalkattal bírnak, engedtessék meg 
az azok káli fedeztetés.

Felhivatik egyúttal a megye alispánja, hogy 
a szabályrendelet 2. g-aban megjelölt bizottságot 
a megyei gazdasági egyesület és lótenyésztési vá
lasztmány közbejöttével alakítsa meg s a vizsgá
latokat tartassa meg* — a szabályrendelet végre
hajtásához szükséges adatokat szerezze be, a te- 
nyész-igazolvauyokat adassa ki s tett intézkedései 
eredményéről a közgyűlésnek jelentést tegyen.

Ezen szabályrendelet minden községnek és a 
vizsgaló-bizottságnak leendő kézbesítés végett ki- 
íiyouiatui rendeltetik, minek végrehíjtasával alis
pán ur bizatik meg.

Miről a nmligu m. kir. füldmivelés.-, ipar- és 
kereskedelmi minisztérium felterjesztési lég, alispán 
ur pedig vógzésileg ól'tesittetui rendeltetik.

Kelt Vasmegye törvényhatósági bizottságának 
1880. évi május 24-éu s folytatva tartott közgyű
léséből. Jegyezte:

HORVÁTH DEZ8Ö s. k.,
1. aljaKjzö.

anyja ölében és olyanokat elköltött, hogy a ham
vas czicza is ijedten ugrott le a búbosról és ki
futott az ajtón.

Ilyenkor a Pöhöly apa igy szólt:
— Gyere gyöngyöm Peterkém az én ölembe. 

Fütyülök neked a fütyülöm inul. Kifütyülöm neked 
az angyalok nótáját.

Peterke eleinte uem sokat törődött az angya
lok nótájával. Csak úgy sírt, mint előbb. De mi
kor a szépén szőlő iüiyüió megszólalt, abbau- 
hagyta a sírást és könytöl fátyolos szemei bámulva 
néztek a Pöhöly apa fütyülőjére.

Azonban most nem akart Pöhöly apa fütyülni.
Azt mondta, uem illik ilyenkor, mikor halott 

van a házban. A fiuk nem értették ezt. Tudták, 
hogy az anyjukat uevezik halottnak, de azt is 
tudtak, hogy anyjuk szereti a fütyülést.

Azonban voltak esetek, mikor Pöhöly apa 
éppen nem akart fütyülni. Ilyenkor kérni kellett, 
mint valami művészt s bizonyos mennyiségű ké
relmek után Pöhöly apa meg is szólaltatta a fü
ty Ülőjét.

Amint tehát Pöhöly apa visszautasította a 
békeföltételt, Péterke újra szepegni kezdett, János 
pedig hozzá futott és a térdeit átölelve csengett :

Fütyülj apauk, fütyülj nekünk. Ha nem fü
tyülsz, auyac.ka is azt fogja mondani, hogy fütyülj.

Az apa a két térdére ültette a gyerekeit es 
fütyülni kezdett. Olyau furcsa füty ülője volt. A sajat 
szája volt a fütyülője. Mikor megindította a fütyülöt, 
a szája egy kis piros lyukká változott és szőke ba
juszának szárnyai röpdüsui kezdtek örömükben. 
Szép szomorú nótát fütyült ezen az estén s inig a 
gyerekek áhítattal lesték a családi fütyülő bűbájos 
altató hangját, a fütyülő mellett két oldalt végi/
gyöngyöztek árasán » köuyei. (jÁBDONYJ GÉZA.

Hírek és különfélék.
— T is z te lt  olvasóinkhoz. A mura-

szombati gazd fiókegylet tőle telhetőleg m in
dent, megtett, és meg Jog tenni a jövőben is, 
hogy ezen lap életrevalóságát emelje, most már 
a mélyen t. olvasóközönségen múlik, hogy az 
kellő anyagi támogatásban is részesüljön, a 
a miért 'újból tudomásul hozzuk, hogy a gazd. 
egyesület tagjai e lapot havonként ingyen kap
já k  a központi „Értesítő“ helyett. Előfizetési 
ára pedig a gazd. fiókegylet tagjainak s a 
községeknek, mint testületeknek éven te 2  
fr t , n em  t a g o k n a k  3 frt .  Egyúttal tudat
hatjuk, hogy a választmány határozata értel
mében csakis fél vagy egész évre lehet előfizetni. 
Előfizetéseket elfogad Takács ll. István gazd. 
egyl titkár naponként 11 — 12 óra között.

— O lv a d tu k  e lnp 12-ik számában valami 
névtelen egyénnek abbeli tudósítását, hogy a bodó- 
hegyi ev. iskola épülete már ösS/e-vissza van re
pedezve és szerencsétlenségtől lehet tartani, hogy 
továbbá télen az iskola falán folyik le a nedves
ség, nyáron pedig a forróságtól izzad s ég a ta
nulók arcza és végtére a tantermet alacsony vol
tánál és tultömöttségénél fogva fogháznak tekintik. 
Mar a mi az iskola repedezésoit illeti, azokat a 
tudósitó urak bizonyosan nagyító iivegeu nézték. 
Kisebb repedezései voltak ugyau mindig az isko
laépületnek mint a milyenek más épületeken is 
és/ielhi-iök. de hogy azért valami rögtöni szeren
csétlen -égtől lehessen tartani, azt kétségbe vonjuk. 
Az iskola 35 évi feuállása óta mindig kiállotta 
az idők viszontagságait s ezután is daczclui fog 
azok viharaival, annyival inkább, mert a hódú
in-gyi egyház még -dia se mulasztotta el annak 
javítását s ezután ni fogja elmulasztani. Bizony 
uraink, inába lesik annak összeomlását, mert ma
gok előbb fognak dőlni a föld porába! ílogy té
len az iskola falán lefolyik a nedvesség, azt a 
természet törvénye hozza magával, mert minden 
helyiségben, mely emberekkel telve van, úgy az 
iskolában is a falak a gőztől meguedvesednek ; 
S a természet ezen törvéuyét semmi hatóság meg 
nem változtatja, valamint nem segíthet azon sem, 
hogy a nyáron a forróságbau izzad és ég a ta
nulók arcza, mert ez is a természet rendjéhez 
tartozik. Unt mire valók az ablakok, kn egészség
telen a levegő az iskolában ? Bizony nyári forró- 
ságban a czikkiró urak arcza is izzad és ég. még 
p-dig a bodóhegyi iskola tantermén kívül is. — 
Igaz, hogy Bodúhegyeu égető szükség van még 
egy tanteremre ; ezt belát ja az egyház is, s e te
kintetben nem szorul senkinek a figyelmeztető-ere. 
Tudja az egyház, mi a kötelessége ; majd megjön 
annak is az ideje, midőn iskoláját még egy tan
teremmel s tanerővel fogja ellátni minden idegen
— illetéktelen befolyás és figyelmeztetés nélkül.
— Vannak másutt sokkal rozzantabb, a kor s a 
törvény követelményeinek kevésbbé megfelelő is
kolák ; azokra tessék Uraink irányozni figyelmü
ket, ne a bodóhegyi iskolára, melyről még soha 
senki más nem mondta azt, hogy : b ö r t ö n.

x. y. z.
— Ü a/.< lu*úg i (‘g y e t ü l c l i i u k  igazgató

választmánya m. hó 20-án tartotta első ülését uj el
nökének : Üzegady György es. és k. kamarásnak 
elnöklete a lati. Elhatároztatott ez alkalommal, 
hogy a földmivelési miniszterhez felirat lutéztetik 
az állattenyésztési alap felemelése, s az amerikai 
szőlőtelep felállítása tárgyában ; tárgyaltatott a 
kertészeti szakosztály javaslata ugyan ezen telep 
szervezésére nézve; inegállapittattak a határnapok 
a tenyészbikák árverésére nézve; előterjesztés té
tetett a gépversenyre vonatkozólag Stb. stb.

— I f j ú i n k  ü l  h o n . A húsvéti ünnepek 
alatti iskolai szünet időket felhasználva, az egész 
éven által községünkből távol levő tanuló-ifjuság 
hazatért családi körébe. Kedden meg szerdán ismét 
elhagyták ezek a családi kört, hogy leendő hi
vatásaikhoz előkószüljenek.

— .4 v e sz p ré m i p ü s p ö k  a kivándorlás 
elleu. Veszprém vármegye egyike azoknak a me
gyéknek, a melyekből egy idő óta a legtöbben 
vándorolnak ki Amerikába. Ez a körülmény kel
tette fel br. Ho r n i g  Karoly megyés püspök ur 
figyelmét is, a minek az lelt a következménye, 
hogy a püspök az alispán kérésére a kivándorlás 
megakadályozására hívta fel egyházmegyéje pap
jait. Kétségtelen, hegy a papság leginkább vau 
hivatva arra, hogy az egyszerű nép lelkületűre 
hasson s hogy a ha/, a fiság eszméit belécsepegtesse 
s igy a veszprémi püspök felhívása csak a legjobb 
eredményeket szülheti.

— T ű /.. Cérnáinkon ni. hó 2 1-éu délután 4 és 
7 óra között Raj bár Miklós és ll íjbár lstváu tu 
lajdonát képező két ház és gazdasági épület le
égett. A tűz ismeretlen okból Rajbár Miklós gaz
dasági épületének eresze alatt elhelyezve volt 
zsúpból eredt és daczára a gyors segélynek Csak
hamar a lakóházakra csapott át s azokat elham
vasztotta. A kár 173 frt. Biztosítva semmi sem 
volt. — Ritkalakon márczius 23-án éjjeli II  óra
kor Laposa János ottani lakos pajtájában tűz ütött



ki a az egész fából épült zsúppal fedett gazdasági 
épület a benne elhelyezve volt takarmány és boros 
hordók elégtek. A kár 517 trt. Bi/.lositva csai. az 
épület volt 300 írt erejéig. — Amlorhegv n m. 
hó 25-én éjjeli 1 órakor KüCsán Z uzsa ottani 
lakós pajtájában támadt fii/, ismeretlen okból s a 
lángok elhamvasztottak a lak házat, a fából épült 
ZHiippos pajtát, a hozzá épült sertvés-ólat, lukház 
tetőzetét és az összes takarmány-nemüeket meg
semmisítette. A regg. 2 óráig tartó tűz által okn/ott 
kár 400 frt. Biztosítva csak az épületek voltak.

— A IrafiliiiK O k li^ y c ím é b e . A pénz
ügyminiszter egy felette éidekes kis tüzei.ecskét 
adott ki, melyben a „dohány gyártmányok el-
adására“ vonatkozó szabályok részlete*ien körül
vaunak irva. E füzet 15 kré.r. megszeg'.he tő miu-
den magy. kir adóinv atalban. Bizony nein fog ár
tani a trafiku'Okuak e füzetecskét miéióbb l.ieg-
szerezni, mert ezáltal nagyon sok zaklatással aiZe  ill-
ben maguk is inegvé(Illetik jogaikat.

— A laL ii ’A n «■*»!> í á rv a sá g . A lll fi U-
ebenii „Localbakn-A klien-Gts. Ihchaíl* -nak Ma-
cyar országban eddigedé három vonala vÜU i1izem-
ben:; nevezetesen szcnubathely-piukaföi (53 l-ilo-
méte r hosszú), a boba-jáuosháza-sümegi (26 kiio-
m été■r hosszú) és ukk- Csáktornyái (zahinn 'gy*1helyi
érdékii vásutak, 120 kilométer.) A síimégtap, >lc/.ai
(19 kilométer) és a pozsony-szombathely i (126
kilóinéter hosszú) vasutakat most a névezett tár-
-a-ag az utóbbi vonalak befejezése után a tulaj- 
, ; í képező összes magyar helyi érdekű vasú
inkra nézve részvénytársaságot szándékozik alakí
tani. Ezen uj társaság részvény tőkéje 12.326,400 
frt les/,, mely 9 328,400 frt 5 százalékos elsőbb
ségi részvényre és 2.998,000 törzsrészvényre lesz 
fölosztva.

— W ergorec*  M á ty á s  széchénykuti jó- 
uiódu földmives t. évi márczius hó 20-án hazul
ról távozott mondván, hogy a Murán levő malmá
hoz megy. 0  t valóban volt és a molnárral beszélt, 
de csakhamar eltávozott ama kijelentéssel hogy 
a malom rossz helyen áll, miért is ő más malom- 
helyet megy keresni, de azóta nyomtalanul el
tűnt s minden eddigi kutatás eredményteleu ma
radt. Valószínű, hogy a Mura hullámaiban lelte 
halálát, a mely feltevés annyival is valószínűbb, 
mert kalapját a korongi határban a Murából ki
fogták.

— L’j  tö rv é n y  a  b iz to N itá tró l .  A ko-
reskedelmi uiiuisteriumbau értesülésünk szerint egy 
a biztosításra vouatkozó törvényjavaslaton dolgoz
nak, melynek czélja az, hogy elejét vegye a biz
tosítás körül mutatkozó visszaéléseknek. A javaslat 
szabályozza a díjszámítás alapjául szolgáló halan
dósági táblázatok ügyét, a biztosító társaságok el
lenőrzését és megállapítja, hogy a társaságok a 
kereskedelmi törvény által megkövetelt biztosítási 
alapot magyar járadékban letétbe helyezni ta r
toznak.

— H a lá lo z á s .  Gerlics Sándor árvaházi 
gondnokot súlyos csapás érte: hőnszeretett édes 
anyja, özv. Gerlics Jánosné született Haszliuger 
Juliunua asszony hétfőn márczius hő 30-án reg
gel élte 64 évében jobb létre szenderült. Teme
tése kedden 3l-én d. u. 5 órakor volt a közönség 
nagy részvéte mellett. Nyugodjék bekében!

— Im k á * t v á l to z ta !  n i szándékozó t. ol
vasóinkkal tudatjuk, hogy Muraszombatban egy 
öt szobából álló lakás szeptember elsejével bérbe- 
adaudó. Bővebbet a nyomdatulajdonos.

— F ag y o n  ta v a s z .  Langyos melegről és 
rügyfakadásokról szóló tudósítások helyett az or
szág minden részéből téli időt jelentenek. Az idő
járás már márczius végén, 31-dikén mutatta, 
hogy még áprilisban megtréfál beunüuket. Április 
1-éu téli képpé változtatta vidékünket.

— A g a z d a  jo g a .  Több irányban kissé 
túlságosan szabadelvű törvényeink mellett nem 
ritkán vau a gazda kényes helyzetben, ha vala
mely hiitelen cselédjét fenyiteui akarja. Ez irány
ban legutóbb a kir. kúria érdekes Ítéletet hozott. 
Egy cseléd panaszt emelt gazdája ellen, hogy az 
szi dal inas szavak közt róla azt, állította, hogy a 
gépházból dohányt, lopott, ezenfelül pedig meg
verte és arczul ütötte. A budapesti királyi tábla 
a vádlottat becsületsértés miatt 25 írtra Ítélte. A 
kuria azonban felmentette, mert törvény szerint a 
gazda által a cseléd irányában a házi fegyelmi 
jog gyakorlása közben használt kifejezések es 
cselekmények, melyeket a háznép keretén kívül 
más személyek közt sértőknek tekintenének, cse
léddel szemben nem tekinthetők olyanoknak, me
lyekkel a gazda annak becsületét megsérteni 
czélozná. A vádlott tehát azzal, hogy cselédjét 
nem idegenek, hanem csak a háznép előtt kérdőre 
vouta. feleselés közben arczul ütötte és sértő ki
fejezéssel illette, vétséget nem követett el.

— Első eset a füpostáu. A tavaszi évad beálltával az 
élénk üzleti forgalom -  igen természetesen — sok dol
got át a főposta szállítási osztályának. Az ilyenkor pos
tára küldött szállítmányok legnagyobb részét a magkeres- 
kedók szolgáltatják, a kiknek üzlete, különösen az utóbbi 
években, élénk lendületet vett. Bármily nagy volt azonban 
már évek óta tavasz kezdetén a forgalom, mindeddig nem 
fordult elő, hogy egyetlen ezóg egy s ugyanazon napon 
ezer csomagot adott volna postára. Erre az első eset a 
napokban következett be, a mikor a Mautner Ödön mag- 
kereskedéséből 1039 postai csomag kerüli egy napon szál
lításra, noha a póstai szállításra nem alkalma ■■ nagyobb 
szállitnjámyok szánta — melyeket vasúton továbbított a

nevezeti ezég — körülbelül 400 volt e napon. E külde
mények egy része nemcsak a monarchia legtávolabbi ré
szeire, hanem a messze külföldre, sót tengerentúlra lett 
szállítva, a mi egyrészt a hazai magkereskedelem ör
vendetes élénküléséről, másrészt pedig arról tesz lanul- 
ságot, hogy a nevezett ezég már a legtávolabbi idegen 
földön is jó nevet és bizodalmát vívott ki a magyar ke
reskedelemnek.

— K a to n a  - n ö v e n d ék ek  fe lv é te le .
A jövő iskolai év kezdetével a katonai képező-iu- 
tézetbe mintegy 275 növendéket fognak tölveuui 
és pedig a katonai árvaházba 30, a katonai alreál 
iskolák I. osztályába 170. a III. osztályába 25, a 
katonai akadémiák I. osztályába 50 liftvendeket. 
Ezeken kívül betöltendő lesz még az iskolai év 
elején mintegy 22. magán-alapitvanyok állal föu- 
tartott és megüresedett hely. Mindezen nn-gürese- 
dett helyekre a pályázati hirdetmények a napok
ban tétettek közé. Az általános, valamint az ala
pítványi helyekre szobi fölvételi föltételek minden 
hadkiegészítő kér. parancsnokságnál megtudhatók,
A tolyamodváuyokat a hadkiegészítő kerületi vagy 
hadtest-parancsnokságok csakis folyó év május hó 
15-éig veszik föl.

Vegyes rövid hírek.
A meggyéiből. Dr. Saáry Zsigmond kőszegi 

járás bírósági alhiró Egerre aliigyészszé, — Jdndi 
Kálmán pestvidéki törvényszéki joggyakoruok a 
szombathelyi törvényszékhez aljegyzővé neveztetett 
ki. — Schlegel András kőszegi illetőségű fürsten- 
feldi lakos a magyar állam köt dókéból kilépett, 
-•  Alsó-Patgon a körjegyzői állomást Weigl An
tal szombathelyi lakós nyelte el egyhangúlag. — 
Grafjits Imre volt kuzmai állami iskolai tanító 
Szoluuk-Dobokainegye Ap i-N igyfalu községbe lett 
tanítónak megválasztva. — Tótfaluban a vörheuy 
járváuyszerüleg lépett fel.

A h a zá b ó l. Stájerlakon műit hó 19-én fél 
1 órakor földrengés volt. A lökés háromszor is
métlődött. — Haj nos Gyula dr., a Rókus-kórház 
másodorvosától a pályaudvaron márc/.. 28-ikáu este 
zsebéből kilopták a tárczat, melybeu egy 15,000 
forintról szóló takarékpénztári könyv és 950 frt 
készpénz volt. — A csáktornya-ukki vasútnak ki
építésével a Csáktornyái pályaudvarnak szükségessé 
vált kitágítása s egy uj nagyszabású épületnek 
fölépítése folytan feleslegessé vált légi indóházat 
lerombolták s az épület auyagát árverésen elad
ták. Egy részéből Z ila-Egerszegeu vasúti restau- 
rátiót, a másik részéből Csáktornyán elevátor-féle
g.ibonaraktárt létesítenek. — A m. kir. operaház 
es a nemzeti színház intendánsát, gf Zichy Gézát 
írói és művészi jubileuma alkalmából Debreczeu- 
ben a tisztelet és elismerés számos tüntető uyil- 
váuuiásával halmozták el. — A I). K. E. nagy
választmánya e hó folyamán fogja Budapesten 
első üléséi tartani Széli Kálmán elnöklete alatt.
— A vasárnapi munkaszünet föl szóló törvény, 
mint értesülünk, folyó évi julius hó elsején fog 
életbelépői. A törvény szentesítés végett már a 
király elé terjesztetett. — Az idei budgetben 45 
ezer frtuyi többlet szerepel népnevelési czólokra, 
mely összegből a kormány még az idén állami 
kisiíedóvókat és elemi népiskolákat létesít. — A 
temesvári lutripörbeu a kir. Ítélőtábla Farkas 
Menyhértet üt évi, Szobuvicsot és Püspökit egyen - 
kint 4 és fél évi, Telkessynót pedig 2 évi bör
tönre Ítélte. — A Duna alatt alagutat szándéko
zik Krisztiukovics mérnök épiteui.

A k ü lfö ld r ő l.  Belcsef bolgár pénzügymi
nisztert ismeretlen kezek in. hó 28-án megölték. 
A golyó állítólag a mellette haladó Stambnlov 
uiiniszterelnökuek volt száuva. A pénzügyi tárcza 
átvétele végett Nacsevicsot hívták meg Becsből.
— Khuen-Uéderváry Károly gróf, horvát bán az 
aranygyapjas renddel lett kitüntetve. — Az ola
szok visszahívták amerikai nagykövetjüket, mert 
az ott meggyilkolt olaszokért nem nyújtottak 
elégtételt. — Egy legújabb távirat szerint a pápa 
ismét jól érzi magát. — Oroszország harczi ké
szülődései nem szünetelnek. Mint hírlik, a hatá
rokra mindig nagyobb haderőket tol. — Az in 
fluenza nagyszámú áldozatokat követel. Chicagóban 
a múlt héten 400 haláleset fordult elő. — Ró
mában elhunyt Napóleon hg. végrendeletében ösz- 
szes vagyonát második fiira Lajos herczegre 
hagyta, elsőszülött Viktor fiit csak a köteles 
részre utalta. — Horvátországból januártól kezdve 
700—800 horvát váudorolt Amorikáoa. — Ame- 
rikában (Brasilia) egyre terjed a sárgaláz.

Közgazdaság.
— A korú i leg e lte tő *  a lehető legok- 

sztíiiitlenebb eljárás, a mit csak el lehet képzelni, 
általa nem csak az állatok egészségét teszszUk 
koczkára, hanem a legelőt is teljesen elronthat
juk. A fakadó fii ilyenkor igen sok vizet és arány
lag kevés tápláló anyagot foglal magában, a 
meuuyibeu a tápláló anyagok jelentékeny része 
csak későbben — a fakadás után 1 —2 héttel — 
szivárog fel a uövénybe. De másrészről az ily 
módon nyújtott táplálék toriméje sem megfelelő 
a télen rosszul tartott és teriiués takarmányhoz 
szoktatott állat számára. Ha tekintetű’ veszszük, 

’ hogy úgy a legelhető fü csekély meuuyisége, mint

a benne foglalt tápláló anyagok aránylagos cse
kélysége a mellett szól, hogy azonnal ne hajtsuk 
legelőre a marhát. ; még jobban ellene van ennek 
azon körülmény, hogy az ilyenkor lelegelt fü ma
gához nem térhet egyhamar és igy későbben rossz 
legelőt — vagy ha réten történt a legeltetés — 
rossz szénatermést fog adui. De ha mindezen kö
rülményeket mégis kénytelenek volnánk elnézni, 
legalább arra gondoljunk, hogy a takarmány anya
gában történi hirtelen változtatás felette káros 
ugy az állatok egészségére, mint súlygyarapo
dására. miért is eleinte csak egy-két órán át le
geltessük a jószágot s csak fokozatosan menjünk 
at a legeltetésre, közbe-közbe szalmát és szénát 
adva a legelő állatoknak, hogy ily módon a ta
karmányt is jól kihasználhassák, más részről pedig 
egészségük se legyen koczkára téve.

— S tép  féiiyewwzörü lo v a k . A lovak 
szőrének fényét j-leutékeiiyen fokozhatjuk, ha ta
vasz közeledtével egy maroknyi lenmagot 6 liter 
vízben megfőzünk s a lovakkal megitatjuk s ezt 
az eljárást négy hétig folytatjuk. A leuiuagos viz 
a lovak szőrének fejlődését jelentékenyen elő
mozdítja s még az a nagy előnye is van, hogy a 
lovakat a tavaszszal oly gyakori békességtől is 
megóvja, vagy o bajt legalább nagy mértékben 
szelídíti.

— N ö v én y term e lés i k ís é r le t i  á l lo 
m ás a D un án  lü l .  A magyaróvári gazdasági 
akadémiánál a földmivelésügyi miniszter egy uj 
kísérleti állomást létesített, melynek czélja mag
kereskedők által ajánlott növénytermelési czélokat 
értékükre kipróbálni, kísérletek utján meghatározni, 
hogy a másutt jónak bizonyult kultur növény fajták 
Magyarországban hol és mily körülmények között 
érdemelnek figyelmet, továbbá hogy hol és minő 
mesterséges trágya-félék alkalmazhatók sikerrel. 
Az egyesek által javasolt módok értékét is ki
próbálni és végül a gazdaköuségnek uö vény terme
lési kérdésekben útbaigazítással és felvilagositás- 
sal szolgálni.

A szakáll története.
— Csevegés. —

Motto: A baj dísze a nőnek, 
Férfiúé a szakáll.

Bizonyára nem ok nélküli dolog, hogy a férfiú 
a természettől szakálla! vau ellátva; ennélfogva 
megfejthetetlen talány, hogy még a természet va
don élő gyermekei is pusztítják és üldözik az 
arcznak ezen nem utolsó ékességét.

Így pl. a mongol, malay és más törzsbeli 
népek nem nyírják vagy borotválják, hanem gyö
kerestül tépik ki szakállukat.; a csupasz arezok 
láttára ezért vélik róluk némelyek, hogy a sza
kállt a természet tagadta meg tőlük.

Hogy a szakáll gyökerestül való kitépése 
minő fájdalmat okoz, arról azok, kik deresedd 
szakállukból igyekeznek az ősz szálakat eltávoli- 
tani, biztos fogalommal bírhatnak.

Egy régi, ha jól emlékszem XVII. századbeli 
külföldi iró meséli az ős magyarokról, hogy gyer
mekeik ajkait, már csecsemő korukban tüzes vas
sal sütögették, in-hogy szakálluk nőjjöu.

E/. állítását a tisztelt tudós férfiúnak ugyan 
kötve hiszem el, de azon tényből, hogy Sz. László 
királyunk halálát szakálla lueguövesztésével gyá
szolta a nemzet, mégis azt következtethetjük, hogy 
p.irduczos őseink legalább rendesen szakál’.t nem 
viseltek.

Bethlen Gáborról azonban már tudjuk, hogy 
hosszú szakálla volt; Tököli Imréről is azt olvas
suk, hogy szakáll osan rontott be Erdélybe.

Ez időben az erdélyi urak között egyedül 
csak Beldy Pál nem viselt szakállt; ezt azoubau 
ő csak fogadásból tette. Ugyanis török rabságban 
létekor, ha ura nem volt vele megelégedve, vagy 
bosszantani akarta, rendesen szakállát czibálta 
meg. Ekkor tette azt a fogadást, hogy ha az Is
ten még valaha haza segíti, áldozatul adja sza
kállát. — Megjegyzem még ebből a korból azon 
szokást, hogy a fiatal ember szakállt csak vőle
gény korában kezdett növeszteni.

A rómaiak körülbelül 500 évig szakállt vi
seltek; ennek a divatja azonban Caesar és Angus- 
tus korában teljesen megszűnt. Később Iiadrian 
és Julián császárok megnövesztették ugyan sza- 
kállukat, az első. hogy azzal arczának forradásait, 
a másik, hogy éktelen rútságát eltakarja, de senki 
sem követte őket. A középkori Fraucziaországban 
még a parlamentbe som vették fel az olyant, ki 
szakállt hordott.

A följegyzések szerint leghosszabb szakálla 
volt Miksa császár egyik lovagjának, Thaiberguek, 
aki szakállát földig bocsát vau, ott összehajtva 
öve mellé dugta.

Ha jól emlékszem, valamely szépirodalmi új
ságból olvastam, hogy Formosa szigetén megfor
dítva állna a viszony; ugyanis ott nem a férfiak, 
hanem a nők szakállasuk. A mi fiuuyás Ízlésünk 
szeriut nem valami bájdúsak lehetnek ezen sza
kállas hölgyek.

Szakállas ugyan nem. legalább nehezen hí-



■/.Hm. d* b •» u '«•- hölgyek hazunkban ia 
MZáp h'/.hiimii • ! IillaIh-ilók, t8piif>'/il»lanbol tlliloni- 
Gyt-rnifkkoron.b.in Gy. város pmczaiu őgyelegve, 
nf'iu egy ti-zie- nuilrnnáfc láttám, kiknek orra 
alatt akárhány m-h-dzó bajuszát pödörgető fiatal 
ember méltó boszuaágara a legdélc/.egebb bajusz 
pompázott

Koroukíiit a szakáll alakja az, ízléssel együtt 
rendesen megváltozott. Volt körszakáll, feCske- 
farku. kecskeszakái! stb. amennyire azt átalakítani 
lehetséges volt. Napjainkban azonban bizonyos 
szakall-alaknak divatja nincsen, hanem a szakai! 
minősége szerint valamennyi alak előfordul.

Hogy eredetben melyik világtáj a szakáll ha
zája, azt hiszem, alig tevedek, ha én azt napke
letre teszem. Ugyanis már Treja alatt fodor.tott 
hajú és szakállas vitézek barczoltak. A régi egyp- 
tombeliek is mind szakállosak voltak; sőt az iz
raelitáknál is tilalmas volt a szakait eltávolítása. 
Dávid, mert az ammoniták, a hozzájuk küldött 
követeiuek szakállát félig leborotválták s azokat 
ily csúfosan boc*átották haza, e gyalazat elköve
tőinek hadat iz* nt.

A mohamedán ma is a próféta szakállára e — 
kúszik, melyet a legnagyobb tiszteletben tart.

Ha valaminek nagyon megörül a keleti em
ber, komolyan simogatja szakállát és nem nevet, 
mert a nevetés szerinte nem sok észre mutat. 0  
nála a szakáll minden; ezt csókolják, kenik, illa
tos szerekkel füstölik. Az arab szintén szakállára 
kér, esküszik, int, hálát ad, áld, átkoz; náluk 
másnak szakállába kapui oly sértés, mely bíróság
elé kerül. LÁNG IGNÁCZ.

Irodalom.
— „A ml vármegyénk4* czim alatt Huszár l'ál és 

Kovács S. János szerkesztésében könyv jelent meg, melyet 
a fővárosban levő „vasmegyei ifjak köre1* adott ki, s jö
vedelmét szegény ifjak segélyezésére szánta. Vasmegyéböl 
eredő, vagy ott lakó irók, közpályán vagy társadalomban 
szereplő férfiak és nők rövid dolgozatait közli a 132 ol
dalt elfoglaló könyv névaláírások hasonmásával, s a leg
többször az illető arczképével is. Melegen ajánljuk t. 
olvasóinknak ! Ára 1 frt 20 kr.

— A budapesti kereskedő-ifjak társu la ta  f. évi 
május hó 17-én fogja megünnepelni negyedszázados fenn
állását, melynek emlékére egy jubiláris jótékonyczélu ala
pítványt óhajt az emléknapou letenni a közgyűlés aszta
lára. Czélja legyen ez alapítványnak : 1. A felnőtt keres
kedői alkalmazottak szakszerű kiképzésére társulatukban 
fennálló esti tanfolyam alaptőkéjének gyarapítása; 2. É r
demes keresetképtelenek állandó avagy időleges segélye
zése, tekintet nélkül arra, tagjai-e valamely egyletnek, 
vagy nem. 3. A Pesti polg- keresk. testület által alapítandó 
menházban alapítványi helyek biztosítása olyanok számára, 
kik e testületnek tagjai soha nem voltak, s igy alapsza- 
bályszerüleg elhelyezésre nem számíthatnának. 4. Pálya
dijak jó és buzgó magaviseletért tauonczokuak. 5. Keres
kedelmi 8zakraunkáK pályadijazása és egyéb czélszcninek 
látszó segélyezések vagy buzdítások. Szives adományok í. 
é. április hó 30-ig, Szávoszt Alphons társulati elnök czi- 
mére (Budapest, tiizellatér 2.) küldendők be.

— Mutatvány-számot küldtek be hozzánk az első 
év folyamban nagy nyolczadrét alakban megjelenő s dr. 
Róth Pál budapesti ügyvéd által szerkesztett „a keres
kedelmi jog és ismeretek tára" czimü havi folyóiratból. 
Igazán rendkívüli szükség volt egy szaklapra, mely mind
azt felölelje magában, mint ahogy feladatul tűzte ki ma
gának „a kereskedelmi jog.“ Tartalma rendkívül érdekes 
és értékes. Munkatársai, már mint az a mutatványszámból 
is kitűnik, a kereskedelem és a jogtudomány előkelőségei
ből sorakozott s nem lehetséges, hogy ezen szakközlöuy 
megindítása czélt tévesztett legyen. Előfizetési ára ezen 
havonkint 50 oldalból álló műnek egész évre ti frt, félévre 
3 frt. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, váczi-körut 
16. szám.

A nap és éj hossza. P i a c i  á r a k  :
Az üzlet szilárd irány- j

Ápril
A n a p \  h o ld

zattal indult, de a hét 
végével ismét lanyhább ' 
lett a hangulat, u;y 
hogy az árak 10 krral | 

emelkedtek.* kel n-VUg j kcl szik kel l“yug' K“  szik
5 . 5 3 3 (i 3 4 4.26 1 57 linzi 7.90 .—
«. 5.31 6.35 4.54 3.23 lío/.t- 6.80 7 . -
7. 5.2!) 6.37 5.17 4.4Ö Zab 6.80 .—
H. 527 6 39 5.3S| 6.12 U»|t ina 7 — .—
í>. 5.25 | 6.40,1 5 50 7.34 Köle8 7.— . —
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Szerkesztők és laptulajdouosok :

“ B U D A P E S T I H ÍR L A P
:assi Jozsei. JtiaKosi üeuo.^

V  A „Budapesti H írlap in ak  a hazai müveit ol-'W' 
íívasókozoiiseg vetette meg alapjai. A lap eleiiolfA 
rVogva megellene a magyar Közönség szellemét, uiiu-/\ 
J/'ileu parterdeK mellőzesével küzdőit nemzetünk- es ta-S/ 
ifjúnkért, ez egyetlen jelszóval : llAliYARSÁti 1 Vi-Q 
/Sszoiit az ország legkiválóbb íutuiligeucziaja is/S 
N^azonositóttá magút a lappal, fülkarolva azt oly 111,1 
uldon, mely páratlan a magyar újságírás iorieueu.heii.C5 
/ \A  hazai sajtóban máig a legteuyesebb eredményt ujrS X  „Budapesti Hírlap* orte el; legnépszerűbb, lege

íierjedtebb lapja az országi s ő
in e k f>X1

A „Budapesti Ilirlap** politikai cikkeinek, - 
^^iráiiya, mint ediig, úgy ezentúl is mindenkor

Xzeti es a pártérdekektől független. Politikai hírei 
széleskörű összeköttetések alapján a íegmeghizha 

j^ to h b  forrásokból szármáznák, a z  országgyűlési tu -^^

Xdúsításokat a gyorsírói jegyzetek alupjau szerkesztik. W  
Magyarorszag politikai ea közelete telol távirati e r-fy  

^{teamesekkel latnuk el rendes levelezők, í

X minden varosban, sót nagyobb községben
lap. „Budapesti Hírlap” táv irati ludosiláo— ^  = = 

}{uap  mar te lje sen  egy lökön allanak a világsajtó ieg-^y

Xjoboau szervezett hirszolgaiataval. — A „ llu d ap esliv / 
Hírlap” Tárczarovata a lapnak egyik etossege ea/N  

5{uiintlig gondot fordít ra, hogy megmaradjon eloaelój^v

Xszínvonalán. A uapirovalókat kitűnő zsurnalisztákV/ 
szerkesztik s a nelyi értesülés ismert legügyeseho/^ 

^ tu d ó sító k ra  vau hízva. Rendőrségi és tö rv é n y sz ék ig  
v rro v a ta i kUlöu-kUlón szerkesztői a fuvaros sót' * “ 
{Vjseméuyeil is mindig oly hangon tárgyaljak, hogy 
/{„Budapesti Hírlap- helyet foglalhat minden csaiadl

Xasztalán. A közgazdasági rovatban a magyar gazda,VJ 
birtokos, iparos, kereskedő megtalálja mindazt, a in i£ j  

/{tájékozásra szükséges. A regciiyesaruokuau c s a a /{  
^^kiválo írók legújabb müveit közli.

Az elöjizetés Jeltételei: y ^
y^Egész évre 14 fr t , félévre 7 frt, ne X

E lső m a gya r

y a z t  oépsyár részvéiiy-társiilat
ezelő tt: UltOSZMAXN és ItAUSCHEXBACH

M 'Ü A P K üT K X j i iC l iS O  V i l / I  UT 7 .
Lóvouatu vasúti állomás. Az osztrák magyar allamvasut 

indóházátol 10 peicz távolságban.
A legkedvezőbb feltételek mellett pontosan és olcsón 
szállít magyar keszitiiiényü iniiideiiiiemii gazdasági gé
peket, mini járgányos cséplólcészleteket, ga b o n a  rostákat 

s egyeli mezőgazdasági ezikkeket es

g ő z - c s é p l ő g é p e k e l .

f

Legelőn) ősebb berendezés.
:i ... 4 és ti lóerejii moz-
gúnyokhoz s inozgonyok-
kai. A inogoknak légióké-
letesebb kicséplése, kitiinő
tisztítása és osztályozása

ulja szab. szeges reiidszeiü. legújabb 
lOaabb kivitelű gőz-cseplögépeit.

3 . ~  Szénfiitésiiél kell 200—250 
|3dO -350 ki. szén (faarauy-

i 14 óra alatt.
|  Szulinafütésnél kel!5-7ké-
2 ve szalma 100 kies.kévénél. 
|  Cséple-i képesség Ő-7 >00, 
= 7 -  10,000 középnagyságú
3 kéve 1 nap alatt.

. e iQ

X

gazdag tárh ázaw
rszággyü-AV

x \gyedévre 3 f r t  50 kr., egy hóra 1 
20 krajezár. >•*

x

Veröléczes gőzcseplűgépek vas-szer-
l / a 7 P t t p i  **’ lóorejü fa-, széu-, szalmafütési
K o á C llC l  mozgonvokhoz s mozgouyokkal.

A  J l e l j i i i  l i tp r a  íi /.evtii u 1* e l ő ?  ^
X  Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva OK 

| '^'legolcsóbb magyar lap az

k  „ E g y e t é r t é s 44,  $
, ^ in . l v  az uj evvel immár 25-ik évfolyamába lepett.W  
i y ... ... magyar olv. . közönség lapja. Hiteles torrá- 
I ., ... származó értesüléseinek gyorsasága, ala-AV

Mtpos-ága és sokasága, rovatainak változatossá; wfc“
VkViüai.mege, a különböző olvas
AVtoiiek az „Egyetértés“-t népszerűvé. Az országgy 
^{lé>i tárgyalásokról a legrészletesebb s e m e lle t t^  
ml*tárgyilagos liü tudósítást egyedül az „Egyetértés" mu 

I AV iöztíi. Gazdasági rovata elismert régi tekiutelynekAv 
I j^ürvend. A magyar kereskedő s gazda közönség nemjl^ 

u i  . óul többé idegen nyelvű lapra, mert az „Egye *aw 
AViérte- - kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak bó-#^ 
Jj^ségével s alaposságúval ma inár nem versenyezhet^^ 
Y f más lap. A kereskedő, az iparos s a mezőgazda *m 
AViiugtalalja mindazt az „Egyetértés--ben, a inir»A^ 

szüksége vau. Változatosan szerkesztett tározójában, X  
Y*annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap s e m .^  
A \2 —3 regényt közül egyszerre, úgy, hogy egy cv a l a t t i  
^^30 40 kótetii) i regényt, részint eredetit, részint a kül-^|^ 
*v, földi legjelesebb termékeket jómagyai sagu fordításban 
AVkapiiak az „Egyetértés" olvasói. A ki olvasni valótAk 
JJ^ki res és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen W  
kuiikar értesülni, fizessen elő az „Egyetórtés“-re ,« |l 
Ak melynek előfizetési ára egy kora 1 frt th) kr., 1 
^J^évrc 5 frt s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek 
vj.ru/. „Egyetértés- kiadóhivatalába küldendők. .Mutat 
AVvanjszamot a kiadóhivatal kívánatra egy hétig iu -^ \  
W gyen és bérmentve küld. (10. 14—3)W

^^A z előfizetések vidékről legczélszerühhen postautal 
váuyuyal eszkózólhetők következő czim alatt :

XBudapesti Hírlap kiadóhivatalának X
^  IV. kerület, Kalap-utca 16. szám. ^

V á X X X X X X X X X X X X X X X x D  < & & & & & £ /

Naponta m eg je len ik  Budapesten a

P O L IT IK A I  N A P IL A P  te ljesen  fü gge tlen  p rogram m al.

Szerkeszti :

Horváth Gyula,
országgy. képviselő.

8x

Helyettes szerkesztő :

Fenyő Sándor,
A „Magyar Hírlap* belső dolgozótársai, kühmmkatársai és levelezői

A „Magyar Hírlap” előfizetési ára:

X  l'ómunkatárs :

x Mikszáth Kálmán,
országgy. képviselő.

az írói kar legkiválóbb tagjaiból állanak.

11. - f r t .  ...............................n e g y ed  é v re  3 .5 0
V. -  f r t .  .............................. egy  h ó n a p r a  l . í íö

A „Magyar Hirlap“ elöllietőiuek lapunkat ntárczius 21-től áp ril 1-ig ingyen küldjük.

A „HÉT- kiadóhivatalával sikerült megállapodásra ju táink  arra atj.ve, hogy e válas.tókos kndvalt s íipirnJalmi hotilapot olóS.etdinknok olcsdbhan adhas.uk. 

íg y  » „ M A G Y A I t  1IIIC I.4P" és a 1IKT elöftzetési á ra  eg y ü tt : egc«z évre  c < a U  S O  fr«, fé lé v r e  I «  f r t ,  n eg y ed év re  5  f r t .

M u t a t v á n y s z á m o k a t  k í v á n a t r a  i n g y e n .

Előfizetitek a .Magyar Hírlap* kiadóhivatalához: Budapest, IV., Granátos-utcza 16. sz. alá küldendők. 

___________  JIutatiáiiysiBáiuok 300.00(1 példány . (U 3_3)
Nyomatott Grüubaum Márk gyorssajtójáu Muraszombatbau
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