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E I ö f i z e t é s i á r  :
Egész évre 3 frt. Félévre 1 frt .'><> kr. — A ga/.ii. fiók - 

egylet tagjainak: egész évre 2  frt, félévre 1 frt 
Egyes szám ára 10 kr.

Elűiizetési pénzek és reclamatiók a kiadóhivatalhoz 
intézendök.

Szerkeszti és kiadja :
A  m uraszom bati gazd. fiókegy let.

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

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

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

Siyilttér petitsora 25 kr.

Biztosító társulatok.
.̂ .i A múlt napokban Iluck János országgyü 
lesi képviselő interpellacziót intézett az igaz
ságügy- és kereskedelmi miniszterhez a New- 
York biztosi tó társaság ügyében, mely köl
csönös biztositó szövetkezetté alakulván, mint 
ilyen folytatja üzleteit Magyarországban.

Hogy a részvénytársaság és szövetkezet kö
zött mi a különbség, azt az illető körökben na
gyon jól tudják, valamint ismerik az előnyö
ket is, melyeket a szövetkezet biztosíthat 
magának egészen illetéklenül, pusztán csak a 
cziin révén.

Messzire vezetne a két fogalom közti kü- 
lömbség jogi természetét íej'egetui és azért 
itt a dolog jogi oldalát teljesen mellőzve 
egyedül csak a gyakorlati mozzanatok fölka
rolására szorítkozhatunk.

Mert tu ajdonképpen nem az itt a kérdés, 
vájjon szabad-e külföldi vállalatoknak szö
vetkezeti czeg gyanánt nálunk bejegyeztetni, 
vagy nem, hanem a kérdés az : mennyire tel
jesítik azok a külföldi vállalatok, legyenek 
azok akar részvénytársaságok, akár szövet
kezetek, a föladatét, melyet minden vállalat
nak meg kell oldania a nemzet gazdasági 
fejlődése érdekében ?

És ha e kérdésre igazságszerüen uieg- 
akarunk felelni, bizony igen furcsa választ 
kell adnunk. Azt kell mondanunk, hogy a 
külföldi biztositó-társulatok csak egy czélt 
tartanak szem előtt: a saját zsebeiket. Más 
érdek rájuk nézve nem létezik és más czélt 
mint az önérdek-liajhászást nem ismernek. A 
vidék el van árasztva a külföldi biztositó in
tézetek ügynökeivel, kik mesés Ígéretekkel 
lépnek a közönség elé olyan biztosításokkal, 
melyeknek a fele sum valósítható meg soha.

Egyik tulliczitálja a másikat és ha az egyik 
biztosító intézet ügynöke ezreket ígér halál 
vagy baleset bekövetkeztével, akkor a másik 
okvetlen százezreket helyez kilátásba — ha
láleset nélkül is. És mikor már ez se hasz
nál, fognak egy herczeget, vagy főherczeget, 
miként azt csak nemrég a Groshain is ineg- 
cselekedte és nyakra-főre biztosítják jég, tiV, 
viz, élet, halál és egyébb balesetek ellen és 
aztán világgá kürtölik a nagy eseményt azzal 
a czélzattal, hogy a gyöngébbeket léprevezessék.

Mert a biztositó társulatok jól tudják, 
hogy a közönség szeret hinni a himes be
szédnek és könnyen áll be csatlósnak ama 
szekér elé, melyet, lierczegi koronák fénye 
diszit.

A külföldi biztosító-társulatok működése 
csak kárára vau a nemzeti vagyonosodásnak 
és csodáljuk, hogy Baross Gábor kereskedel
mi miniszter, ki inár többször bebizonyí
totta, hogy van elég bátorsága belenyúlni a 
darázsfészekbe, a külföldi biztosító társula
tok üzérkedéseinek még alig szentelt némi 
figyelmet.

A magyar közönség nem is sejti, hogy a 
külföldi biztosító-intézetek minő rafinériával 
járnak el, csakhogy jóhiszeműséget keltsenek. 
Az „Adria" biztositó intézet például azzal 
akarja megszerezni a bizodalmát, hogy báró 
Podmaniczky Frigyest, a szabadelvű párt el
nökét teszi az igazgatóság élére, a „Geiic 
ráli“ Hegedűs Sándor országgyűlési képvise
lőt választja fődirektornak, csak azért, hogy 
a magyar közönség a féuyes nevű urak va
rázsától elkápráztatva, más világításban lássa 
a külföldi biztositó intézetek szűkkeblű eljá
rását, mely bármily álezában jelenjen is meg 
közöttünk, mégis csak filléreinkre pályázik, 
melyek ha milliókká duzzadtak, úgy elszál-

linkóznak az országból, hogy annak soha 
hasznát nem látja a nemzet.

Baross Gábor kereskedelmi miniszternek 
most lesz alkalma foglalkozni az Qgygyel. 
És módot fog találni kellő intézkedésekkel 
biztosítani a nemzetet a külföldi biztosító
intézetek beőzönlése ellen, a mi azonban csak 
félniuuka volna, mert a nemzetnek vagyoni 
gyarapodása sürgősen követeli még azt is, 
hogy az országban üzérkedő külföldi bizto
sító-társulatoktól is minél előbb megsza
baduljunk.

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazdasági tiók-egyesüiet által ki • 
küldött vasúti ötös bizottság és Alsó Lendva s vidékének 

a vasúti érdekeltsége részéről kiküldött bizottságának 
üléséről.

Jelen vannak Gint Batthyány Z-ógmond el
nöklete alatt: Hajős Mihály és Isoó Fereucz alsó- 
lendvai ügyvédek, S'.modics Viktor járási főszol
gabíró, K'ss Ferenc/, alsó-lendvai esperes, Vugrin- 
csics Boldizsár cserencsóczi plébános, Bellatmcz- 
ról Mocsáry János nyug járásbiró, Koczeth Má
tyás nyug. aljbiró, Tóth László plébános, Lantul 
Leó számtartó, Utassy Béla ispán, Simon Károly 
gyógyszerész, Muraszombatból Fóliák Pongrácz 
főszolgabíró, Ür. Ivanóezy Fereucz csendlaki plé
bános, Horváth Fái ügyvéd és Takács R. István 
titkár.

Elnök üdvözli a megjelent zalaiuegyei érde
keltség képviselőit, örül, hogy az Alsó-Lendva — 
muraszombati vasut-iránynak ily számottevő har- 
ezosai vanuak és hiszi, hogy együttes működéssel 
a kitűzött czélunk : Gyanafalvától Muraszombaton 
át Alső-L-mdváig vasutat építeni, sikerülni fog.

Hajós Mihály aüó-lendvai ügyvéd, mint a 
küldöttség vezetője, nagy érdekeltséggel fejtegeti, 
hogy a Gyauafalva —Muraszombati vasut-iráuy 
csak úgy létesülhet, illetve csak úgy lesz ezen 
vállalat életrevaló, ha a vasút Gyauatalvától nem
csak Muraszombatig, hanem mint ennek legter
mészetesebb folytatása Alsó-Lendváig fog kiépülni. 
Továbbá kifejti, hogy ezen vasútvonal kiépítése,

A „Kunde."
— Irta GOLDMANN SAMU betűszedő. -

Lapunk t. olvasói bizonyosan kérdezni fogják, 
hegy mit jeleuthet e szó „Kunde.*

Azért Ívszem, hogy nem veszik rósz néven, ha 
eify pár sorral megmagyarázom annak értelmét.

E szó „Kunde- annyit jelent, mint „Armer 
ReLeuder", mit már jobban erteiiek olvasóink, mert 
ilyet nem egyszer vau alkalmuk látni ajtóik előtt, 
kenyeret vagy krajezárt kérni.

Ezeknek a kundékuak a munka ugyszólvau 
már nem is kell, mert egész életükön at egyik 
országból a másikba útlevél nélkül utaznak, csa 
varoguak, koldulnak, (fechtölnek) « ha szerit te
hetik : lopnak is.

Csavargásukat nagyban elősegíti azon körül- 
m i,,,. -  leginkább külföldön -  így Olan,.-,
Saulét-, B-ijororixágbau. “ etenilorok “  ,*.*??**“
nyelven kiállított útlevelet olvusul nem tudjak es 
|,i a Imiidé nekik bármiféle okmányt útlevélképp 
eldmutat, melyen bn csak egy korona » az illető 
neve van. azt „jilnak* nézik « tovább menni en
gedik. Németország csendőrei pláne majd mind 
ilyen munkakerülő meeterlegenjekbol álban, 
kmidé irányában nagyon is eluezök.

Hosszabb utazáson, alatt alkalma,,, volt ezek
kel a kandikkal közelebbről IS m e g . , J [ 
annak még a saját műszavait is eltanulni. Mert

miként a gályaraboknak, czigányoknak, úgy 
ezeknek is vannak oly műszavaik, melyeket csak 
maguk közt használnak s melyeknek éj'tóimét más 
nem érti.

„Link*-nek nevezi a kunde az utat, hol vajmi 
kevés kilátása vau a koldulásra, vagy épen gyakori 
azon a csenilóri őrjárat; ahol pedig bátran kol- 
bat, az meg nála „ktinftig."

A kulidénak legnagyobb ellensége a város
ban a rendőr, kit ő saját műnyelvén „Futz“-nak 
b í; az országúton pedig a csendőr, kinek a 
neve „Schucke.*

11a két ilyen kunde találkozik az országúton, 
a szokásos üdvözlettel köszöntik egymást, mely 
áll a botnak felemelésében és jobbra-balra for
gatásában. Ilyenkor egyik a másikat felvilágo
sítja, hogy hová menjen, — hol h hét jobban 
koldulni, hol vannak, hol meg nincsenek otthon 
a csendőrök. Ilyenkor egyik a másikat „bajtárs*- 
nak szólítja s egész bizalommal viseltetnek egy
más irányában, mintha már régóta a legjobb 
barátok volnának.

Laibachbnl kijőve a város végén egy fa alatt 
ilyen kuudét láttam nyugodni; fáradt lévén, mel
léje akartam telepedül, de ö egész nyíltsággal azt 
mondta, hogy ne üljek melléje, mert „uutauglicb* 
azaz tele vau féreggel, mit is legelőször szerez 
magának az ilyen utas, ha nem vigyáz. A kuude- 
leleményesség azonban ennek is talált már orvossá
got. ; felrúg ugyanis egy hangyabolyt, s ruháját rá
teszi, ezek a kis apró állatkák aztán úgy megtisz
togatják a ruhát az ilyeu alkalmatlan férgektől, 
hogy szinte csodálatos.

A kuude-élet nyáron igen kellemes és vig, mert

minden bokor szállást ad ; de télen a nyomorú
ságosnál is rosszabb. Ilyenkor a szállók (a ber- 
bergek) tömve vannak s ezek a már semmi emberi 
formához sem hasonló lények ilyenkor padokon, 
asztalokon, földön alusznak a hideg, de a fulladá
sig büzhödt s romlott levegőjű helyiségben, mely 
inkább istállónak, mint szobának volna nevezhető.

Krajna-, .Stájer- és Alsó*Ausztriában vaunak 
az u. n. „Verpflegstácziók* (ellátási állomások), 
hol az ilyen utas a legelső állomáson egy a saját 
nevére kiállított ivet kap; ennek előmutatása 
mellett, ha este ér oda : tisztességes ágyat s va
csorát, ha pedig délben, úgy ebédet kap. Távo
zásakor minden utas ellátási-ivébe beiratik, mikor 
jött és meddig volt ott s milyen messze van a 
legközelebbi állomás. Minden utas köteles 2 órát 
dolgozni az állomáson ; p. o. követ törni, ország
utat, homokozni stb., csupa olyféle dolgot, a mi
ből az ellátást adó községnek baszna vau. Az ilyen 
állomások egyszersmind munkaközvetítők is. — 
Ezzel veszik elejét a csavargás- és munkakeriilés- 
uek, de főkép a koldulásnak.

Czélszerü volna itt Magyarországon is az ily 
állomások felállítása, mivel véget lehetne vetni 
annak a sok visszaélésnek, mit az ilyen, legin
kább a külföldről beözönlő csavargók követnek el.

Ennyit volt alkalmam tapasztalni utazásaim 
alatt a munkás-osztálynak az emberiség a leg
utolsó fokáig sülyedett e neméből, melyből ugy- 
szólva ők maguk sem akarnak kiemelkedni 8 in
kább szenvednek éhséget, hideget, meleget, sem
hogy tisztességes munkájuk utáu élűének.



illetve pénzügyi rendezés1 csal is az. egész, vasút
vonal tervbevett kiépítésével fog sikerülni.

PulIák Pongrác/, fős/.olgabii ó, bizottsági tag. 
tekintettel arra, hogy a Muraszombat— Gyanafalvai 
vasútvonalra mar oly érdekeltség és jegyzés nyil
vánult, mely ezen vonalnak kiépítését kilátásba he
lyezte, míg ellenben a Muraszombat—Alsó-Lendvai 
vonal érdekében a mozgalom csak most indult 
meg; nehogy a meglevő va'vármegyei vonalrész 
ügye veszélyeztessék, indítványozza : 1-ör. hogy a 
vasmegyei im-gbi/ottak, megbízatásuk szerint el
járván. a Muraszombat — Gyanafalvai vasútvonalnak 
külön leendő kiépítését függetlenül intézzék.

2- or. A Muraszombat —Ahó-Lendvai vonaliész 
kiépítését a muraszombati érdekeltség is kívánja 
és annak végrehajtó-bizottságát működésében tá
mogatni is kész. — közös eljárással és vállalattal 
azonban a vasút ügyét csak az esetben kívánják 
végrehajtatni, ha a zalavármegyei érdekeltség a 
területére eső voualrész építési költségeit önállóan 
biztosítja.

3- or. Ezen indítványát azért is terjeszti elő, 
mert a nagy érdekeltség meghallgatása nélkül, 
ellenkező határozathozatalra a vasúti ötös bizott
ságot illetékesnek nem tartja.

Hosszabb eszmecsere és az ügynek több ol
dali megbeszélése után elnöklő gróf Batthyány 
Zsigmond a következő határozatot mondja ki :

A vasvármegyei érdekeltség által kiküldött 
vasúti ötös bizottság örül a zalamegyei vasútvonal 
érdekeltségének ezen impozáus fellépésének és el
határozza, hogy a vasmegyei érdekeltséget ezen 
mozgalomról értesíti s megbízást fog kérni, hogy 
küldjön ki egy bizottságot, mely a Gyunafalva — 
Muraszombat—Alsó-Lendvai vasut-irány kiépítését 
illetőleg együttesen működjék, főfeladata lévén 
odahatni, hogy ezen vasut-vonalnak a kellő érde- 
k. Itséget megszerezze, illetve annak kiépítését 
lehetővé tegye. Ezen együttes működés azonban 
ne hátráltassa es a továbbfejlődést ne akassza 
meg az eddigi jegyzésekkel bizíodtott Gyanafalva- 
Muraszombati vasútvonal kiépítésének ügyét, mely 
az eddigi alapon függetlenül tovább fejlesztendő 
és kiépítése iránt minden intézkedés megteendő 
lesz. Mihelyt Zalavármegye részéről is kellő mér
tékben a jegyzések megtétettek, a dolog termé
szetes folyaraányakéut következik, hogy a vasvar
megyei érdekeltség is, ha addig vonalának kiépí
tését nem biztosította — készséggel hozzájárul 
ahhoz, hogy az egész vonal esetleg egy vállalat 
utján — közös működéssel kiépíttessék.

Ezen megállapodáshoz a küldöttségek hozzá
járulván, elnöklő gróf az ülést bezárta.

Kmf.
TAKÁCS R. ISTVÁN,

e. titkár.

Hírek és különfélék.
— YhmiiI i i i iIí IIgy e. A Gyunafalva — mura

szombati vasút legtermészetesebb folytatása Alsó- 
Lendva felé van. Ezen természetes folytatás léte
sítése érdekében volt Muraszombatban a zalamegyei 
érdekeltség küldöttsége. Véleményünk szerint ezen 
mozgalom vasútnak ügyét a megvalósuláshoz még 
közelebb hozta. Tehát ürüljüuk ezen tömörülésnek 
s reményijük, hogy mit magunk keresztülvinni 
túlfeszített erővel tudtunk volna csak, az igy váll
vetve biztosabban sikerűiéiül — A nmlt héten 
jegyeztek Urdombról Grosz Móricz 100 irt. Grosz 
Jakab 100 frt. Szeutbíborról Luthár Gergely 100 
frt és Muraszombatból Saáry József 100 frt. Ö s 
szesen 400 frt. A múlt héten kimutatott 119.109

Az erkölcsi nevelés akadályai és 
azok elhárítása.

Ha figyelemmel kísérjük a napi eseményeket, 
melyek között a különféle sikkasztások és csalá
sok. öngyilkosságok, rablógyilkosságok napiren
den vannak, alig tudunk eléggé kifejezést adni 
azon valóban elszomorító hatásnak, melyet az ily 
naponkint előforduló, megdöbbentő esetek szi
vünkre gyakorolnak ; és ha azon alapot akarjuk 
kutatni, melyben ezen, a társadalmat romlással 
fenyegető körülmény gyökerezik, teljes bizonyos
sággal lehet állítanunk, hogy ezen alapot az elha
nyagolt, vagy eltévesztett erkölcsi nevelés kezde
ténél kell keresnünk.

A nevelés kezdetéu mindenesetre legnagyobb 
fontossággal bir azon időpont kellő meghatáro
zása, a midőn az ember erkölcsi értéke kezdődik, 
a midőn t. i. az erkölcsi nevelés alapját kell meg
vetni. Ez az az idő. melynek benyomásai majdan 
a legszentebb erényeket termik, de azon idő is 
egyszersmind, melynek kellő figyelembe nem vé
tele vagy ferde túlkapásokkal való felhasználása 
a'.tal majdan a végletekig vitt erkölcstelenségek 
burjád07-uak. Ezen állításunkat Eötvösnek .követ
kező szavai is támogatják . „Az épen legbusitóbb 
része életünknek, hogy életünk azon szakaszában, 
mely egész jövőnkre kihat, majdnem közönsége 
een a véletlennek, vagy mi még rosszabb, érzék- 
teleu behatásoknak engedtetünk által s hogy mi
előtt. magunkat valamire elhatároznék, egész jö
vőnk. nevelésünk által, többuyire már elhatá
roztatott.*

frtot hozzáadva, az eddigi jegyzések összege tesz 
1 19 .509  frtot. .

— Xyftri m u la ts á g .  A muraszombati on :
tűzoltó-egylet folyó 1891. évi augusztus hó 16-án 
a plébánia-ligetben, kedvezőtlen idő eseten pedig 
a Most-fele vendéglő termében tombolával egybe
kötött nyári tánczmulatságot rendez. Belepti díj 
személyeukint 50 kr., családjegy 1 trt, tombola
jegy 10 kr. Kezdete d. u. 4 órakor. A jótékony- 
czél iránti tekintetből keljük i. nagyérdemű kö
zönséget, hogy tombola-tárgyakkal szíveskedjék 
hozzájárulni s azokat f. évi augusztus ho 10-éig 
Meixner Mátyás úrhoz juttatni, melyeit előre is 
fogadják a neiliesszivü adakozók az egylet hálás 
köszönetét. A tiszta jövedelem -gy harmad részben 
a muraszombati toronyóra alaptőkéjének gyarapí
tására fog fordittatui. Felülfi/.etések köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatuak. Minden 
belepti jegy illán egy ingyen-tombolajegy tár. A 
t. hölgyek minél egyszerűbb öltözékben való meg
jelenésre kéretnek. A rendezőség.

--  H ova m en jü n k  n»a ? A „Casino* te
keversenyére, ahol zene mellett dobják le a „9“-et, 
ha lehet.— Vagy ha tetszik Barkóozra, ahol kápol- 
uaszentelési ünnepélyt tart a község. Beillik va
lódi bucsuüuuepélynek.

— H Ö K ZÖ iietnyilváiiilás. Mindazon is
merőseimnek, kiktől Febő-Eőrbe tőrient áthelye
zésem alkalmával az idő rövidsége miatt szemé
lyesen nem búcsúzhattam el, ez úton mondok szí
vélyes Jstiu-hozzadot. Fischer Miksa.

— k is i l i 'i lo i 'id á n i ib a i i  a zárünnepély f.
hó 30-án d. u. 4 órakor tartatik meg, melyre a 
mélyen tisztelt szülők s az érdeklődők tisztelettel 
nieghivatnak. A választmány.

— .4 m iir a s z o m b a li  U is d e d é io  egye
sület választmánya f. hó 22 én tartott ülésen azon 
aggályának adott kifejezést, hogy óvodáját egyleti 
úton aligha tarthatja fenn, miért is aug. 23-áu 
d. u. 2 órakor közgyűlést tart, melyen az ovoda 
államosításának ügye keiül tárgyalás alá.

— A iiiiira* zo iu l» u í—c.sciid la lii viczi-
nális utou nemcsak az árkokat tömik be, hanem 
az utat is beássák; a mint látszik egészen meg
szűnt viczinális ut lenni, felbivjuk az illető ható- 
sag figyelmét e körülményre. ŷ.

— T a lá l t  l iu l la .  Folyó hó 18-án városunk 
határában a Leadva folyóban egy már teljesen 
feloszlásnak indult nói bulla találtatott.

— S /.inés/.e l. Jeszenszky Dezső színigazgató, 
ki jelenleg jól szervezett társulatával Alsó-Lnidváu 
működik, folyó hó 28-tól augusztus 2(j-ig terjedő 
időre Muraszombatban nyert helyhatósági en
gedélyt.

— A i i i i i r a s /o iu l ia i i  i|» író*-if ja k  ön-
képző- és segélyegylete múlt vasárnap, mielőtt 
megkezdte volna rendes működését, megválasz
totta a főnökök sorából elnökét Grünbaum Mark 
nyomdatuiajdonos, s az alelnököt Fliszár József, 
szabó-segéd személyeben; azután kezdettek i be
iratkozások, mi oly rendkívüli gyorsasággal nö
vekedett, hogy az egylet alig negyed Óra múlva 
inár 45 tagot számlált. Alapszabályai is már be- 
nyujtattak az illetékes hatósághoz és egyl. he
lyiség- és berendezésről is gondoskodtak, úgy, 
hogy az azt esténként szép szambán látogató se
gédek élvezhetik már igyekezetük gyümölcsét. 
Csak előre ezen az utou s a Siker nem fog el
maradni. r. I.

— H e ly ro ig a /.i lá s . Lapunk múlt számá
ban a vasárnapi munkaszünetiül írott czikküukbe 
értelemzavaró kellemetlen hiba c-uszotL he. aiueny- 
nyihen a kivételek csoportosítása alkalmával az

Azt mondja a közmondás: „Ki jól kezd, jól 
vége/ * ezt fi <yeh mbe véve azt hiszem, bizton ki
mondhatjuk azon véleményünket, hogy a nemes 
erkölcsök szilárd alapokra fektését nem a nép
iskola és ne.ni a kisdedóvó, hanem kizárólag a 
családtól követeljük. Nem mondom én azt. hogy 
az erkölcsi nevelésnek az értelmi neveléssel nem 
kell öss/hangzatbaii lennie, illetőleg fejlesztetuie, 
de miután az erkölcsi nevelés az érteidül.lél sok
kal nagyobb fontosságú, úgy, hogy az ész műve
lése is a jó erkölcsi alaptól függ és mert az ér
telmi nevelést biztos alapokra fektetett erkölcsi 
elveknek kell megelőzuiök : bizton állítom, hogy 
az erkölcsi nevelésnek kezdete azon időpont, a 
mikor a gyermek lát, hall, szóval midőn érzékéi
nek eszközeit használni kezdi. Hogy mikor éri el 
a gyermek ezt az időt, nem kutatom, az azonban 
bizonyos, hogy ezen kor az iskolába járás idejét 
mindenesetre megelőzi.

Mindnyájunk előtt, ismert, dolog, hogy auit nny i 
a fej. annyiféle a gondolkodás is. Én ugyan nem 
akarom feltenni egy szülőről sem, hogy gyerme
két szándékosan rosszul akarná nevelni és mivel 
kötelességünk nem ismert körülményeknek inkább 
a javát, mint a ros.-zát választani, tegyük tel, 
hogy a legtöbb család helyes neveléstani elveken 
nyugvó tapasztalás* >1 veheti gyermekeit a jó-, 
igaz- és szépnek ösvényén; ily esetekben mind-ii- 
esetle a népiskola működése is megtenni a kívánt 
jó gyümölcsöt. Nem hiszem azonban, bogy a fenti 
feltevésünkben sok család a legjobb akarat mel
lett, de tévesen felfogott nevelési irány által 
ne képezne kivételt. Hányán nem tudják kiismerni 
a gyermekben a vérmérséklet és más ilyen egyéni

ec etiparnál a feltöltési és az erjedési műveletek 
k -ül végzendő ipari munka; a malmoknál az őr- 
i i művelet; valamint a szállodák, vendéglők, 
sör-, bor- és káveházak akként említettek föl, 
mintha vasárnaponként 9, esetleg 10 óráig áll
hatna csak ezeknél üzemben a munka. Nehogy 
félreértésekre szolgáltassunk okot s alkalmat, 
helyreigazítjuk ezennel az említett hibát azzal a 
kijelentéssel, hogy a felsorolt kivételes foglalko
zások vasárnap is egész nap űzhetők ; a személy
zet következőleg minden vasárnap muukasziinetet 
nem élvezhet, de igényt támaszthat havonkint egy 
egész vagy két fél vasárnapra, amint azt a meg
szakítást nem tűrő egyéb iparuemek személyzetéről 
már múlt számunkban megírtuk.

— I ié r e lc i i i .  Iparostársaimat és a minden 
nemes czéltpártoló ni. t. közönséget az iparos-ifjak 
öuk.- és segélyegylete nevében tisztelettel kérem, 
miszerint az egyletbe minél számosabban pártoló 
tagként belépni s azt, igy segélyezni szíveskedje
nek. Ily tagok gyűjtésével Fliszár József alelnök. 
Güldmunn Samu jegyző és Wachter József pénz
tárnok vannak meghízva, kik evégett ma a t. 
pártoló közönségnél tiszteletüket teeudik.

Grünbaum Márk, id. elnök.
T ű/.. Juliiih 19-én délután 2 órakor Ko

lossá István szt-.-benedeki lakó* pajtája ismeretlen 
okból kigyuladt s a tűz csakhamar tovább terjed
vén a lakhá/.ra, ennek tetőzete is leégett. A leégett, 
épül tek falai fából épültek és szalmával voltak 
fedve. Az okozott kár 200 frt. Biztosítva volt.

A m i *v.om s z ó d á in k .  Ha a vármegye 
területéről szarvasinál hát hajtunk Alsó-Ausztriába, 
a mi jó szomszédaink megkívánják, hogy a mar
halevelek német 1 ordítással legyenek ellátva. Vál
jon az osztrákok ellátják-e marha-leveleiket ma
gyar fordítással, ha esetleg hozzánk hajtanak 
valamit ?

— T ii/.o U o -u g j. A ni. kir. belügyminiszté
rium a mártonhelyi tűzoltó-egyesület alapszabá
lyait helybenhagyta.

— H ird e t  m óiiy . Folyó hó 19-étől kezdve 
ünnep- es vasárnapokon a 701. és 704. sz. vona
tok Vep és Sárvar állomások közt. a 67. számú 
órháznal levő , Porpác/.* feltételes megállóhelyen, 
utasok le- és leiszállasii esetére meg fognak állam.

ra  l iu r r / .o lv a . M -grázó szeren
csétlenség hire jön Szombathelyről., ahol az ott 
folyó katonai hadgyakorlatokat Frigyes főh**rezeg 
is végig nézte. Waliisz. Rudolf gróf. táborkari 
őrnagy ugyanis t. hó 23-áu reggel a hadgyakor
latokra készült. Elővezették a lovát, a mely ra- 
koiic/.átlaiikodva ágaskodott, úgy. hogy az őrnagy, 
a ki félig-nieddig mar nyeregben ült., hányát 
esett. Hasztalan kiizködött aztati, hogy lábat a 
kengyel vasból kiszabadítsa; a megdühösödött ló 
magaval hurczoita a szerencsétlen embert, a kinek 
feje és felső teste aztán véres darabokra zúzódott 
a kövezeten. Rögtön meghalt. Frigyes föherezeget 
annyira leverte ennek az idegrázó szerencsétlen
ségnek a hire, hogy már délelőtt 9 órakor el
utazott s a „babaria“ vendéglőbe tervezett disz- 
ebéd is abban maradt.

— Pálinay Ilka azzal töltötte szabadságidejét, hogy 
regényt irt a .,Magyar Hírlap* számára. A „Magyar Hír
lap* most folyó számaiban közli a divat éidekfeszitó re
gényét, melynek eddig megjelent összes folytatásait ingyen 
bocsátja újonnan belépő előfizetőinek rendelkezésére. (Kia
dóhivatal : Budapest, Gránátos-utcza 1G) Pálmai Ilka, he- 
fejezwni a „Magyar Hírlapiban folyó regény énei korrek
túráját, körútra indul és sorra látogatja Magyarország je
lentékenyebb városait.

— K a ro sa  a  V a s k a p u n á l .  Biross Gábor 
kereskedelmi miniszter jut. 21-éa kezdte meg a 
Vaskapunál folyó munkálatok megszemlélését.

körülmények által föltételezett, hajlamokat és igy 
nem lévén képesek a nevelésre való befolyásukat 
érvényesíteni, s mégis már a csecsemő korban 
czélokat tűznek ki és jó töményekkel kapják, ha 
vau, ha nincs, és fejlesztik a hírnév, baszott, kü
lönféle tereken való tekintély, gazdagodás és más 
i lí-de ösztönét, nem törődve a czél és eszköz he
lyis voltával, sót hangoztatva, hogy az életnek 
nevelnek.

Fontos dolog a nevelés körül ama tekintély 
is. melylyel a szülők gyermekeikkel szemben bír
nak ; de még fontosabb azon körülmény, hogy e 
tekintélyt mikép szerezlek meg. A gyermeknek 
szülőihez való ragaszkodását az ő-zinte szeretet 
és természetes nyájas-ág oko/.ták-e, vagy pedig 
arra a gyermeket a durva bánásmódtól való féle
lem kényszeríti.

Számtalan est iben Me gtörtén k az, hogy az 
egyik szülőnek jóirányu fáradságot munkája a má
sik szülő uo'giioC'itihnlalini k'umy*Jtuü-ége és 
iniv«-1 sem ioiótl -e folytan kái ba vész. Vagy mit 
szóljunk alibi, midőn a p pa igy akarja, a mama 
meg nem engodh -t', mert ó m-g igy akarja, a 
nagyi»apa pedig azt nuiudaua, hegy ő sem igy, 
sem úgy II' m akarja, de n-iu mond semmit, ló- 
'ó i  neki a dologba sokkul több belátása, mint 
beleszólása Mar n.o-f, ha ez még tart akkor is, 
mikor a gyermek iskolába kerül, az erkölcsi és 
értelmi kiképeztete-bez okvetlen szükséges össz
hangnak megteremtése csaknem lehetetlen. Pedig 
hat, nagyapa csakugyan remélte, hogy unokája 
elhibázott u-veléséo majd segít az isi-.da. Az élet- 
iskola igen, de reudesoil későn. (Folyt, köv.)



— G ró f  WAvU) 4 jó s ló n  fiumei kor- 
Hiányzó és bt-1 latincxi nagybirtokost ti.-jo , ,,v 
leánygyermekkel ajándékozta meg.

— A felső■ noK yuiorsz.'ig i m vfgyé |4»►«,
olyan nagymérvű f.-lliősy.akadás Imát _
Író, a milyent ott reyi i«lő óta nem sirattak 1. 
azok a szegény emberei-, a kiknek esztendőn át 
való verejtékes munkájukat egy pár óra alatt a 
s/ó legbusabó értelmeién, t-ljesen tönkreUi't.'. 
(Hs/.erombolt vasúti töltések, megrongált, vágái v.ó; 
ledöntött hazak és sí minivé tett vetések jelzik a 
borzasztó vihar útját, a mely százados tölgy,-Ut 
tört derékben ketté, s fölöttébb nagy kárt. okozva 
vonult tovább.

— A helyiói'<i<‘i4ii v a « u lu k  építési költ
ségeiről Baross kt-re.sk. miniszter a képviselőim/ 
egyik ülésében a következő fölötte érdekes *tatis- 
tikai adatokat közölte; Magyarországon 1890. év
végével az. l8i>l-ikí adatok nyilvánosságra vannak 
hozva és épen 1889-tól 1 >•!>(> re meglehetős nagy 
tevékenység uralkodott e téren. 1890. év végével 
■ )/ helyi érdekű vasút van s rprtési hosszuk 3 űtiT 
kilométer. Ennek a létesítése a/, építési tökein I 
a törvényhozás által is tudomá-uí vett megálla
pítása szerint 110,356.261 frtot vett igényin-. E 
tökéhez, a melynek legnagyobli része külföldről 
hozatott be, hozzájárultunk : postas/.állitas c/.iméu 
• i,423 370 írttal vagyis a hozzájárulásnak '• 8 szá
zalékával, forgalmi eszközök rendelkezésre bocsá
tása czimén 1,173.300 írttal vagyis 1 *0(5 százalék
kal ; csatlakozási létesítmények c/.iméu 275.000 
írttal vagyis 024 százalékkal; különböző segé
lyek czimén 7.222,030 írttal, vagyis 605 száza
lékkal; úgy, hogy az állami hozzájárulás össze
sen 15.093,700 toriul, vagyis 13 00 százalék, a 
törvényhatóságok hozzájárulása 7.388,902 fit, va
gyis 6-07 százalék, a községek és magánosok 
linzzájárulásu 13.923 000 Irt. tehát 12.6 százalék, 
úgy hogy az összes hozzájárulástik összege kitesz 
36 405.824 Irtot, vagyis 32 9 százalékot és igy 
67-1 százalék tiuanczirozas utján szereztetett be, 
ami <3 950,437 forintnak teld meg és ez a helyi 
érdekű vasutaknál jelentékeny összeg.

— A l u M l a p e d i  á l l a m i  i p a r i s k o l á b a  
(V ili , uépszmliaz-utczu 8. sz.) a beiratások szep
tember hó 1. napjától 5-ig tartanak. Az intézetbe 
rendes tanulókul felvétetnek azok a 15. évet be
töltött ifjak: a) k.k a polgári iskola, gymnasiuni 
vagy reáliskola négy alsó osztályában jó osztály
zatú bizonyítványt nyertek azon tantárgyakból, a 
melyek az ipariskola első évfolyamának főtant,ár- 
gyait képezik ; ezek a magyar uyelvtau. számtan 
tís algebra, mértan es mértani rajz. b) iparos.se- 
gédek es mindazok, kik az előbbi pontban kivani 
ismeretekben a felvételi vizsgalatijai kellő készült
séget tanúsítanak, c) lisudki vüli tanulókul telve 
tetuek egyes szakosztályokba azok, kik az iparos 
tanulók számára szervezett iskola három évi tan
folyamat buvegezték es legalább jó osztályzatú 
bizonyítványuk van, továbbá kik a megkívántát,) 
ismeretüket kellően igazolják. Általában szükséges, 
hogy a belépni kívánó növendék az általa válasz
tott szakcsoportból iparágban már előre gyakor
latot szerzett, de legalább is azon két havi nyári 
szünidő alatt, amely utau az intézetbe akar lépni, 
a gyakorlatban foglalkozott legyen. Az intézetnék 
öt szakosztálya vau, u. m. az építészeti, a gépé
szeti, a vegyészet, a fém-vas-fa-ipari szakosztály. 
A beiratási díj 2 írt, a tandíj féléveukint. 10 írt. 
Bővebb felvilágosítással szolgál Az igazgatóság.

— Ip a rii iil i .  d ia d a la .  Az „Első magyar 
gazdasági gépgyár részvénytársaság* közhírré teszi, 
hogy az idénre gyártott gőzcséplőgépei mind tel
jesen elfogytak és már csakis a jövő évi szállítá
sokra fogadhat el megrendeléseket. A ezég az idén 
vetőgépeket és borsajtókat is gyártott és ezek ma 
még kaphatók.

— ISi/.ouy la l .  Az „Első magyar gazdasági 
gépgyár részvénytársulat* lek. Igazgatóságának 
Btdapesteu, külső vaczi-ut 7. Teljes ké-Z'éggd 
válaszolunk b. levelükre, őszintén megvallva, te
kintettel a csépi Őszekre nyuek nálunk még szokat
lan szerkezetére, neiu nagy bizalommal viseltet
tünk iránta. De munka közben csakhamar beláttuk 
a sy.ege>rendszerű dobnak szembetűnő előnyeit. Ha- 
táruzoituii többet végez a verőléczesnél, tisztán 
dolgozik a szalmából és polyvából, és a gépnek 
szilárd építkezése folytán minden megszakítás 
nélkül lehet dolgozni. A mozgouyra sem lehet pa
naszunk. Különösen ki kell emelnünk, hogy ig-n 
kevés fűtéssel működik. Szívesen adjuk ki ezen 
nyilatkozatunkat és bárkinek is a legjobb lelkiis
merettel ajánlhatjuk gépeiket, Gulacmu (u. p. 
Ah/.híő, Veszprém ni.) Tisztelettel Péntek Gyula s. k. 
L o v a s  J ó z s e f  s k. gépész.

— I,apunk mai számához m e l l é k e l t  s z é p i r o d a l m i  l a p  

t a r t a l m a :  C s u ' i d n y  J ó z s e f .  K é p p e l .  —  A  v i l á g  b o l d o g t a l a n j a  

e m b e r .  N é p m e s e  l l é k á s s g  G é z á t ó l .  -  A  l u t r i  I g a z  t ö r t é n e t  

S z é k é i g  I I á s z á r t ó l .  —  M o s o ly g á s .  K ö l t e m é n y  / ’. A .  d e  G é n e s 

t e i .  —  G y e r m e k j á t é k .  K ö l t e m é n y ,  l l é l é n e  S n a r t h .  -  A z  a m a 

z o n .  P o r z s o l t  K á l m á n t ó l .  -  A z  n e m  l e s :  k ü l l ő  s o h a s e m .  K ö l 

te m é n y  S a p h i r t ó l .  — C z i g á n y z e n e .  K ö l t e m é n y  S a j ó  S á n d o r t ó l  .

— L e l k ű n k n e k  i s  v a n  f é l h o m á l y a  K ö l t e m é n y  A n t a l  G é z á t ó l  _
— A z  i r ó  a n y a g o k  é s  e s z k ö z ö k .  R á c :  N á n d o r t ó l .  — L é n a .  

R e g é n y .  O la s z b ó l  j ' o r d .  S z ö r .s  G é z a  — I t t ,  a  h o l  a  s z é p  

Z a g y r a .  K ö l t e m é n y  L é v a  y  M i h á l y  tó i .  — F e j tö r ő .  K é p t a l á n y . 
S a k k r e j t v é n y .

Vegyes rövid hírek.
k m eg y éb ő l. Az irottköi. kilátó-tornyot, 

mint értesülünk, inig. 2-án fogják felavatni 
Falvai gróf Festetich Dénes Becsben 1891. jul. na 
14 <m, 79 eves imában meghűlt - F. hó 15-én 
n Wtcbsi l környékén óriási felhőszakadás volt.— 
Chernelhtízi Chernél Ferdinrínd f bő 17-én Tö- 
mördöti meghalt — A keresk. miniszter Óba! M1- 
haly kőztisztélétb n álló s kiváló tevekenysegii 
körmétől: posta- s !• vinla-lnvatalfőmökö! a maga
sabb fizetési fokozatba léptette e|,",. __ Hasonlóéi- 
ismerésben részesült az igazságügymiui*l«r részéről 
lamás Endre körmendi jb. derék telekkönyvvi-zető.

1 asrar nagyközségben mozgalom indult, meg, 
melynek e/.élja vasúti állomást •zerevni. — Boros 
tyánkö vidékén a szarvasmarhák közt f. llepett » 
>zá i - es köröm fájás s nagy puszi it ásókat vitt végbe.
- kór mén d s vidékén azon fai adóznak, hogy a 

szombathely-grác/.i vonalon egy harmadik vonal 
közlekedés* lepjen életbe. — Schnjjir Mihály szom
bathelyi tsz.él;: börtöi:öi t, ni. szerdán d. n. a jaki 
erdőben meggyilkolva találták Kőszegen a bal- 
l'áz bérlője Németh András egy Italom adósság 
hátrahagyásával megszökött. Ga.iger Ignácz 
végzett jogászt, ki eddig a vármegye irodájában

• « fő pái j ii uok ká
nevezte ki A vármegye tulajdonát képező szom
bat hely i szénaraktart, a szombathelyi ipartestület 
szándékozik megvenni, bogv azt árucsarnok ka 
alakíttassa át. --- Re.me.nyi Kde es llodó zongora
művész f. hó 17-én a tárcsái fürdőben kitűnően 
sikerült hangversenyt rendeztek. — Száj és kö
römfájás töri k' a uiult hó végével Szalafő köz
ségben, mely ragályos kórban eddig 17 szarvas- 
marha betegedett meg. Pázmándy Dénes or
szággyűlési képviselő és S'.ecsődy Kálmán kö/.oit 
[iáibaj volt. — Mázolt/ Sándor robonczi káplán 
Cseronesóczra lett áthelyezve.

A lu x á b ó l.  Aradmegye északi részében a 
nagyon elszaporodott farkasok egész, csordában 
barangolnak az. erdős vidéken. Az éhe' vadak 
óriási károkat okoznak a marhatenyésztő lakos
ságunk. — A komáromi kiállítást, amelyen 1400- 
nál több kiállító vesz részt, iiiiguyt-us 1-én okvetlen 
megnyitják. — Selmeczbángán ju:. hó 2l-éu ua«y 
felhőszakadás pusztított es tönkre tette az össze
gyűjtött gabonát. — Pipán ellenzéki irányú lap 
jelenik meg. - -  A zirczi apátsági templom res
taurálása nem kevesebb műit •>).000 frtba kerül.

- A képviselőhöz jul. 18-iki ülésének nagy ese. 
menye az volt, hogy Szilágyi Dezső igazságügy-

■ k riai bíráskodásról 
. .ilo javaslatot. -  A székesfehésvári egyházmegyei 

i tau tő ilel mait 25-iki közgyűlésén 
IJu /.ar Karoly kanonok, egy Imi. tótanfelügyelő a 
következő indítványt tette; „Azon szomorít tapasz
talatból kifolyólag, hogy a tanítók a különféle 
néven nevezett készpénzbeli járulékaikat a közsé
gektől épen nem vagy nagyon is rendetlenül kap
ják meg, intézzen az egyesület kérvényt a minis, 
tóriumhoz az iránt, hogy éppen úgy mint Gali- 
cziábau, egy ott érvényben levő rendelet alapján 
a tanítók készpénzfizetéseiket ezentúl egyenest az 
adóhivatalból kapják, az egye-, községektől p-dig 
adóalakban a kormány szedje, illetőleg hajtassa 
azokat be.* — A királyi palotában most rende
zik be a villamos világítást. E'.érl a termek, me
lyek egyébkor a közönség szamara nyitva voltak, 
egy ideig nem tekinthetők meg. -  Szint ina
oláh községben az újonnan épült templom to
rony ledőlt s 16 munkást temetett maga alá.
, Magyar szabadalmi közlöny* czmimil Bergl .Sán
dor fővárosi mérnök 'szerkesztése mellett és ki
adásában szaklap indult mag, melynek czélja a 
találmányok tekintetében szabadalmi és ipar- 
ügyekben tájékozást nyújtani.

A k ü l fö ld rő l .  Erzsébet román királyné 
(Carmen Sylva) jul. 18-áii fővárosunkon átutazott. 
— Mekkában július 22-én 401 ember balt meg 
kolerában. — Oroszország tbuliai kormányzóságá
ban oly nagy az éhínség, hogy fukenyeret esznek. 
Thebdban 160 múmiát fedeztek fel. — Sándor 
király, a fiatal szerb uralkodó, július végén indul 
oroszországi útjára s visszatérőben aug. lO-éu lá
togatja meg Ferencz József királyt Belliből.

Jegyzőkönyv
a muraszombati gazdasági link-egylet választmányának 

1801. évi jnlius 18-án tartott Üléséről.
Jelen vannak gró! Batthyány Zsigtnond elnök 

lete alatt : l'ollák Bongrácz, Bácz János, Gáspár 
Ferencz, Horváth Bál, dr. ivanóczy Ferencz, Kon
dor Ferencz, Mintsek Gáspár, Vucsák Sándor 
választmányi tagok, továbbá Sinkovich Kálmán, 
Árvái Henrik, Horváth György és Kirbisch Ferencz 
egyesületi tagok és Takács K István titkár.

1 Gróf Batthyány Zsigmond. mint a vasúti 
ötös bizottság elnöke jelenti, hogy a vasútra gróf 
tSzápáry Géza önagyméltósága 20.000 frtot s Gya- 
nafalva község 15,000 frtot és igy ez ideig 119 
ezer 109 írt jegyeztetett. Ezen jegyzéssel az ér
deklődés már annyira nyilvánult, hogy a trassz 
és költségvetés összeállításáról kell már gondos
kodni. Ezen munkálatok egy szakértő mérnök által 
a közigazgatási útbajárási költséggel együtt 2550 
Írtban állapíttattak meg, mely költséget ha a viz- 
leadvai körjegyzőség érdekeltsége magára nem

vállalná, mert az ötös bizottság birja a nevezett 
körjegyzőség érdekeltségének Ígéretét, hogy a fent 
érintett munkálatok költségeit viselni fogja, úgy 
uzt arányosan a jegyzett összeg után kell majd 
beszedni. Azonban ezen ügyben az ötös bizottság 
véleménye szerint csakis egy összehívandó nagy 
érdekeltségi gyűlés volna hivatva határozni.

Továbbá jelenti, hogy a szakmérnökkel tu 
datni fogja, miszerint a trassz költséget csak azon 
esetben fizeti ki. ha a teljesített munkálatok a 
szakminisztérium által jóváhagyatnak — A bizott
ságnak ez ideig felmerülő 103 írt 09 krnyi kiállá
sait kéri jóváhagyatni.

A választmány a vasúti bizottság jelentését 
tudomásul veszi és kéri azt, hogy a vasutunk 
ügyében tevékenyen tovább működni szíveskedjék.
A mai Rajiig felmerült költségeit pedig kiutalja.

11 Titkár beterjeszti jelentését, mely szerint 
gazdasági egyletünkbe lépőknek ezentúl oklevél 
adassék, mert a szomszéd Stájerországban ez ál- 
taláne.'nn bevett, székié és jól tudjuk, hogy járá
sunk lakói a szomszéd ország lakosaival sűrűén 
érintkezik. -  2 db angol fajmalaczot rendelt Sár
várról 44 Irt 12 kiért s/.állitással együtt, mely 
azonnal főt Bagárv József mártonlielyi plébános 
es Jónás Iván gazdánál liónafón helyeztetett el.
6 <|. Glaubersöt megrendelt, melynek kilója szál
lítási költséggé! együtt krba került, ezen áron 
minden gazd. tag Meixner Mátyás vaskereskedő 
boltjában mégkaphatja A Halmoson fennálló 
járási tanítói mehtelep részére a 20 frt segélyt 
Kendőt Ferencz mehesga/dának kifizette.—Ameny- 
nyiben titkár jelenlegi lakásából kiköltözik s igy 
az egyesület n én gj külön irodaszoba kibér
lésé válik szükségessé, kéri a választmányt, egy 
ily alkalmas szoba bérlésére egy bizonyos összeget 
szavazni meg Az egyesületnek a hordóliitele-
sites s hidvám ügyében tett felterjesztés a fő
szolgabírói hivatalhoz veleményezés vegeit leérke
zett, ahol az pártolólag terjesztetett fel — Az 
utvám ügyében kérvényünkét az illetékes helyen 
beterjesztette. A központ a baromfitojásokat
díjtalanul adta a fiók-egyletnek.

A választmány az oklevél beszerzését jobb 
időkre hagyja A fajmalaczok vásárlását és el - 
helyezését, a Glauber-so beszerzését és a 20 frt - 
uyi segély kiűzetését jóváhagyja. — Egy irodahe
lyiség bérlésére 25 forintot utal ki s legjobban 
szeretné, ha az a titkár lakásáuál vagy ahhoz 
közel volna megszerezhető. — A jelentés többi 
részéi jóváhagyólag tudomásul veszi, a központ
nak tojás adományáért köszönetét szavaz.

Ili Árvái Henrik a műtrágyáról szóló árjegy
zékét terjeszt] be. mely szerint Muraszombatban 
átvéve 11* 17" o pliospliatot tartalmazó csontliszt
egész rakomány lo » ij 695 frt, kisebb vételnél 
1 q. 7 irt 30 kr. Trágya vagy mezőgyps egész 
rakomány 100 q. 158 frt, kisebb vételnél l frt 
7u kr. Thomas-salak egész rakomány 100 q. 
390 frt, kisebb vételnél 1 q. 4 frt 10 kr. Ha vevő 
az árut a regedei vasútnál maga átveszi s elviteti, 
úgy egy rakomány 20 írttal olcsóbb.

A választmány elérkezettnek látja az időt, 
hogy a műtrágya j ; i fásunkban is meghonosodjék, 
miért az Ascher B. és fia ezég ez érdemben te tt 
előterjesztését azon kikötéssel, hogy az egylet 
tagjainak ezen említett áron felül nem fogja eladni, 
kész 50 <| csontlisztért garancziát vállalni oly 
értelemben, ha ezen mennyiséget folyó évi október 
hó 15-éig nem adná el. 6*# kamatját fizeti a vé
telárnak mindaddig, amig el nem kel.

A műtrágya használati utasítását kidolgoztatja 
s azt egy mag} ar s verni nyelvű körözvényben a tagok 
kezeihez juttatja Az ezen ügyben felmerülő nyom
dai s egyel* költségeket aczéggel egyetemben viseli.

IV. A választmány hosszabb eszmecsere után 
elhatározza, hogy Vashidegkuton ISOí. év szeptem
ber hó 5 én szarvasai irha- s baromfi-díjazást tart, 
Béuzdijakat csakis a kisgazdák tenyész-anyaga, na
gyobb tenyésztők pedig oklevelet kapnak. .1 dijak 
borjas-tehenek, egy éven felüli bikákért adatnak ki. 
a íősuly a piros-tarka hegyi jellegű marhákra (itt 
pinzgaui) fektetendő. A baromfiaknál különösen 
tisztavérii haszonfaj és ezek sikerült keresztezése 
jón díjazás alá, minden fajtából legalább 1 törzs 
(1 hlm és 2 tojo) állítandó ki, egyes példányok 
nem dijaztatnak. A baromfiakat ketreczekben kell 
kiállítani. A kiállított baromfiak utáu sem kap a 
nagybirtokos pénzdijakat, hanem oklevelet.

A kiállítási hely díszítésére Vashidegkut köz
sége kéretik fel. A bíráló-bizottságba beválasztat
nak : gróf Batthyány Zsigmond elnöklete alatt ltát- 
kovich Vendet., Pitz János, Vogler György, Horváth 
Pál, Sinkovich Kálmán és Mintsek Gáspár egyesü
leti tagok

A központnak e czélra felajánlt 50 frtnyi 
összegével ÍOO forint dij bncsdjtátik a bizottság 
rendelkezésére, egyúttal ennek mikénti felosztását 
a választmány a bíráló bizottság bölcs belátására
bízza.

Ezen dijosztás falhirdet menyek és a , Mura
szombat és vidéke* utján tétessék minél szélesebb
körben ismertté.

A dijosztás helyére nézve tett vizlendvai 
ajánlatot a választmány a jövő díjazásnál fogja 
tekintetbe venni.

V. Sinkovich Kálmán egyesületi tag ,A  gazda 
mint állatorvos a szükségben* CZÚUÜ művet ismer-



teti s azt nagyon praktikusnak találja; miért an
nak beszerzését s a tagok és község közt leendő 
ingyen-szétosztását a legmelegebben ajánlja

A választmány e müvet, ha nem kerül sokba. 
150 példányban fogja megrendelni és szétosztani 

VI. Titkár jelenti, hogy a központ 100 frtot 
küldött, mint a .Muraszombat és Vidéke* cziinü 
lap évi segélyének második részletét

L'j tagokul jelentkeztek: Nemeséről Kuzmics 
István, Borhidároi C/igüth Iván, Iváufalváról _ Szi
ntez Iván. Vasiakról Skálics Mihály, Szent-Bibor- 
ról Luthár Károly és Luthario: József, Sürüházá- 
ról SiftárMiklós, pártoló tagokként. Muraszombatból 
Szakonyi Jenő, Mátyásdímbról dr. Dobránszky 
Péter mint rendes tagok. |

A választmány központnak 100 frtnyi segélyét 
köszönettel fogadja, a jelentkező tagokat a név
jegyzékbe felvétetni határozza.

Több tárgy nem lévén, az ülés bezáratott. 
Kmf.

TAKÁCS R. ISTVÁN, 
e. titkár.

Közgazdaság.
— A gypsz a mezőgazda háztartásában. A vetés 

forda, talaj, vetés és a magnak kívánalmaitól eltekintvén 
— a gypsznek azon feltétel okvetetlen szükséges, hogy a 
trágyázandó földben legalább is valami régi erőt találhas
son. Ez már azért is igen kívánatos, hogy a gypszszel trá
gyázandó iöldben termelt növény már az első évben elég 
jo fejlődésnek örvendhessen ; a mi azután a következő évek
ben is jobb eredményt von maga után. A gypszelést lehat 
oly földeknél alkalmazzuk, melyek a mostani termény előtt 
trágyát láttak, vagy nem is igen régen voltak ganéjozva. 
De a vcgetatió folyamában is nagyon kívánatos egy felül- 
trágyázással a lóherevetésnek segédkezet nyújtani — de 
olyan felültrágyázással, mely kizárólag a lóherenemüek- 
nek kiválóan javukra szolgál, ezt pedig a gypszrrágya al
kalmazásával érhetjük el. Sokan fogják bár nioudaui: azt 
már mi úgyis megkísértettük — de vajmi csekély ered
ményt lattuuk utána, mert sokszor az is előfordult, hogy 
azon lóhere vetés, moly gypszet nem is látott, jobban állt, 
mint a gypszszei trágyázott lóhervetés. Ez is igaz leheti 
Erre vonatkozólag következőket jegyezhetünk meg ma
gunknak : A gypsznek alkalmazása épen olyan befolyással 
mutatkozik, mint a mészszel eszközölt trágyázás; ha a 
meszet sovány földekre hordjuk, akkor ottan bizony nin
csen valami működni vagy valamit feloldani valója és 
az eredmény nem feieihet meg a várakozásoknak. Ha ez 
olyankor történik, midőn a ganéjos szekér nőm segít, vagy 
csak évek múltúval mozdít valamit — akkor a végeredmény 
még siralmasabb és a márgázásről szóló közmondás itt is 
alkalmazható leend, t. i. „gazdag atyák után - szegény 
gyermekek." 11a már a gypsz talajunk erejét annyira nem 
is meríti ki, mint a mész, mégis sok ásványi tápszereket 
oldhat fel, nieiyek a növényektől felhasználva lesznek, 
de azután is ismét a talajnak trágyázás áltai visszapóto- 
landók. Hogy sokszor a gypszelés a lóhere-vetésekre vaj
mi csekély hatást gyakorolhat, az másban leli okát, t. i. 
az elkésett gypszeiésben. Mert nem kell ám a dolgot úgy 
felfogni, mintha a gypsznek elszóratása után a tápszerek 
feldolgozása épen olyan rövid idő múltával következhetne 
be, és egyébiránt is a többi növekedési feltételek mellett 
a lóhere azonnal lábnyi magasságra növekedne. A termé
szet nagy műhelyében vagyis a talajban, ezen tevékenység 
lassabban történhetik, mert időt vár; a mi végett is a 
gypszet jo korán kell elhinteni, hogy tavaszkor a tápsze
rek mintegy előkészítve már, a növekedés előmozdítására 
szolgálhassanak. Midőn a gypsz nem is működhetik, nem 
w szolgálhatik tápszer gyanánt — ez abban találja okát, 
hogy nem is lett feloldva, miután vagy az ehhez szükségelt 
vízmennyiség hiányzott vagy a talaj nem megfelelő ter- 
ményuyel volt bevetve. Aki a gypszhorlóval vagy zsákkal 
akkor megy ki szántóföldjeire, midón már a tavasz előre
haladott, talán a május hónap is végére jár, midőn az 
esőzések már ritkábbak, a csapadékok csekélyebbek lesz- 
nek, az már úgyis elgypszezte magát; csekély eredményét 
a maga lassúságának köszönheti. A gypsz feloldásához a 
talajban sok vizet, vagyis nedvességet szükségei, miutáu 
késó tavaszszal ezt már nem lelheti föl olyan könnyen a 
talajban; tanácsos is a gypszezest vagy már őszkor vagy 
kora tavaszkor eszközölni; esetleg a gypszet olyan korán 
elhinteni, a midőn az elmenó hó ezt csak megengedheti. 
Akkor fog is a gypsz valamit használni, arról meglehet
nek győződve gazdáink. Még egyszer megjegyeazük : gypsz 
egy erőteljes talajban, mely nem rég ganéjozva volt, sok
kal jobban működik, mint egy elhagyatott, csekély talaj
erővel biró tóidon; éppen úgy nagyobb hatása leend egy 
mészben szegény talajnál, hol a meszel mintegy pótolni 
van hivatva, miután a gypszben lévő kéusav a talajnak és 
levegőnek ammouijával szövetkezik; ez által a szabaddá 
lett mész szénsavval egyesül, melynek következtében az 
eredetileg hiányzó alkatrész most jelen leend és ennél 
fogva fel is használtat hátik. Minden herenemüek a 
gypsznek alkalmazása tekintetében felette háladatosak ; 
de még a hüvelyesek is ! Ez egyszersmind egy jó intés 
azon gazdákra nézve, kik a herevetésüket lábra akarják 
állítani vagy hüvelyeseket szándékoznak vetni, mint p. o. 
borsót, lencsét, melyek jövedelmező piaczi áruk is, felette 
tápdus eledelek háztartásunkban (különösen sok cseléd
ségnél) vagy bükkönyt és zabosbükkönyt vetnek takar
mánynak — hogy a gypszezést kiadóbb mértékben vegyék 
igénybe. A kiadott pen* nagyobb aratási eredményben'is
mét visszakerüli De a gypsz a talajban is tnég különféle 
mást is müvei és mást is mozdít, a melyről gazdáink nem 
is igen álmodoznak; mert nemcsak az ammóniának sza
porításán munkálkodik, midőn a legjobb növényi tápsze
reket visszatartja, hanem a phosphor és káli tartalmú ás
ványokat fel is oldja — igy tehát az egész talajtevékeny- 
ségre kedvező befolyást gyakorol. Természetesen ennek 
egy valódi és jó gypszesnek kell lennie, azaz kénsavasmész- 
nek és pedig minden közönséges vagy szénsavas mész es 
homok vegyüléke nélkül. Hamisítások sokszor észlelhe
tők; de a gypszuél még a kénsav-tartalomra is külümb- 
ség vanl Vegyelemzések alapján mondhatjuk, hogy leg
jobb : a vorderbrühli kék trágyagypsz, mert az 97“/, kén- 
savas meszel tartalmaz. Csekélyebb értékűek, mert több 
bennök a mész és homokvegyülék — a bajorországi és 
tbdringiai fehér gypszek. A vorderbrühli gypsz jelenleg 
már mindenféle tartományba vaggonszám megy a biro 
dalom határát is átlépi, inért szívesebben űzet az ember 
egypár krajczárral többet étté, hogy csak forintszám na
gyobb haszna legyen belőle. Egy hectár trágyázásához 
400 klg szükségeltetik — azaz 2 0 0  klgr. egy magyar 
holdra. Hogy valódi értékéről gazdáink meggyőződhesse
nek: tegyenek kísérletet vele, gypszezzeimk közönként ősz
kor es tavaszkor hasonlítsátok az eredményt össze. Franklin 
nem tadta polgártársainak a gypsz hatását jobban ajáu-

legköti, ('tehát 
, szemeinket

változ- 
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Lili, mim hogy ut mplletf létezi lóheretil.láján kiLet- 
kezó szavakat íratott a kihintett gypszszei: „lue gyp * 
van hintve." A vegetatio előrehaladásában ezen szavak 
mindinkább feltűnőbbek lettek a lóherevetesben, ez w-ai 
pedig a gypsznek tekintélyt szereztek. A gazdasági űző 
ben még fontos szerepet játszik: az istállóban, a ganej.e 
1 epen és a gauéjlében. A gypsznek azon tulajdonsága 
hogy a könnyen elilló szénsavas ámmoni 
épen azon anyagot, mely a bütlösseget n 
a vele megtelt ló- és jubistálloban I ántalmazza) es egj- 
szi-rsmiml igen használható növényzii taps 
tathatja. A ganéjra igen jó b-folyás.al van. 
rothadását meglassítja, a még fel nem oldott 
gokat a trágyában és gauéjlében p <!:. feloldja Az értél 
mes trágyakezelő gazdának n ni is ! bet ê  ■ o t alkalma
zását és megkísérlését tanácsolni, lmgy az istállói bán es a 
gauéjlében elhintve, minél inkalib használja Ha tragyate
lepjén nem eléggé szorgalmasan fedi főddel trágyáját, 
akkor elhintóse itt* n is ig< u ajánlatos volna; egy tél klgr. 
gypszet számíthat egy darab nagyobb háziállatra. — Ot 
vagy tíz krajezár ára gypsz minden nap felhasználva, már 
is kitűnő minőségű trágyának előállítását vonhatja maga 
után. Nem lehet igen elgondolni, hogy valaki valamikor 
a gypsznek használatától eltérne, a ki ezt a megfelelő 
helyen a megfelelő időben alkalmazta; — a mih'z ezen 
sorokban utasítást adtunk, a melyeket azonban tett is 
kövessen.

— A szop ós ina laezok  tak a rm á n y o -  
zása. A malac/.okut kéth-te* korukban mnr hozzá 
kell szoktatni a takarmány fölvételére. Minél ha
marább kivihető ez, annál gyorsabban fejlődnek a 
malaczok és annál jobban ki méltetnek meg a 
koc/.ák. A fiadztatókat e c/.ólból úgy kell beren
dezni. hogy a malaczok, ha kedvük tartja, keresz
tül bújva az anyjuk ketreezét el rekeszlő deszka
fal nyilasán, egy kisebb elkerített kelreczbe jut
hassanak, a melyben alacsony váluban meleg le- 
fölözetlen tejet adunk elejök. Eleinte a malaczok, 
ha mellettük állunk, nem akarnak a tejhez nyúlni, 
későbben azonban nem hagyják azt meghűlni. Ha 
a tejhez hozzászoktak, akkor árpa-, zab- es tengeri
darát is lehet hozzákeverni a tejhez. Ez az eljárás 
nagy költséggel nem jár, mert a malaczok Külön
ben is nagyon keveset esznek, másrészről pedig az 
iiy módon anyjuktól elszoktatott malaczok nem is 
szopnak annyit, mint azelőtt s igy a koc/.ák sem 
tartandök oly bőven, mint annakelőtte. Későbben, 
ha a koc/.ák jól tartatnak, a malaczok ugyanarra 
a táplálókra foghatók, ha ellenben takarmányukat 
burgonya, répa, moslék vagy zöldlakarmány ké
pezik : a malaczokat külön kell táplálni, olyan ta
karmányt adva eléjük, melyek ok foszforsavas 
ineszet tartalmaznak s igy a csontváz kifejlődését 
előmozdítják. Ilyenek a lefölözött és a savanyu tej, 
a rozs, árpa, zab, bab és borsódara, a főzött borsó 
és bükköny, a lenmagpogácsa, buzakorpa es a 
piros liszt. A rozskorpát a malaczok n -m emész
tik meg jól. Olyan vidéken, a hol sok a mocsár, 
a tnrfás rét, a fekete, savanyú füveket termő réti 
tőid, szóval a hol a talajban kevés a mésztaitalom 
és ennek következtében a takarmányban a foszfyr- 
savas mész, nagyon tanácsos a malaczok elé hauiut, 
porrá zúzott krétát esetleg csont-liszt szuper fősz lá
tót tenni, illetőleg ezen anyagokat a takarmány 
közé keverni, a mennyiben ez irányban kivitt kí
sértetek teljes határozottsággal a mellett szólnak, 
hogy ezen anyagok hozzákeverése által ugyanazon 
takarmányon a malaczok egy harmadrészszel ol
csóbban nevelhetők fel, mintha takarmányozá'uk- 
ról megfeledkeztünk volna. Az állat-nevelésnél 
egyáltalában figyelembe veendő, hogy egészséges 
szervezet c-ak erős csontozaton épülh-t fel, és 
hogy a növendék, vagy pláne a szopós állatok 
takarmányozásánál mindig az a legolcsóbb, » m< ly- 
uél a táplálékot tóink nem kíméljük. A növeke
désben levő állatoknál az ideiglenes stagnálások, 
vagy hátramaradások soha többé ki nem pótolhatók, 
bármennyi takarmányt is adjunk kérőbben eléjük. 
•  —■ Homoki szólok telepítése czim alatt irt meg
Ilácz Sándor vinczellér iskolai tanár egy ma aktuális ér
dekű munkát, mely rövid idő alatt második kiadásában 
hagyta el a sajtót. A magyar szakirodalomban e csak 
ritkán előforduló kereslet legjobb dicséróje e munkának, 
mely a ma Magyarországon egy felette fontos termelési 
ágnak, a homoki szólók művelésének Írja le (léméit. Or
szágunk óriási homokterületei, a melyek eddig „haszua- 
vehetetlen" jelzővel fordultak elő földművelési statiszti
kánkban, az uj kultúrával kincses bányáivá lettek tulaj 
donosaiknak. Ilácz Sándor, a ki a Kecskemét vidéki híres 
homoki kultúra alapvetési munkálatainál tevékeny részt 
vett, mint első Ügyelte meg a mindenesetre idegen kultúra 
sajátságait és könyvét gazdag tapasztalatai alapján ina. 
Munkája tárgyalja a talaj előkészítését, a futó homok meg
kötését, a futó homokra alkalmas szőlöfajok megválasztá
sát, a fajok megkövetelte metszési módokat, a trágyázást, 
a műtrágyák alkalmazását, a szüretet és a védekezést a 
homoki szőlők ellenségei ellen, egy szóval felöleli az 
érdekes anyagot, és a szőlőtermelő gazdaközönséguck 
hasznos kézi könyvét képezi meg eddig ismeretlen mun
kája közepeit. Kiadja a „Borászati Kapok" kiadóhivatala 
Budapest, Köztelek. Ára 1 Irt 50 kr. Megrendelhető 
ugyanitt es az Eggenherger-féle könyvkereskedés utján 
minden hazai könyvárusnál.

JIII.V in ni rágj a l. a lk u i inasuk  szá
ra* é s  m ily en ek  n e d v e i t a l a j r a ?  M né! 
több a tulnjb iu a homoklartnlom, ónnal könny bn 
anuak művelése és nagyobb u hallatna kiszáradni; 
nt'tí ellenben az, agyagos földek nehezebb-,. s a 
rudnak ki. Ha egy természettől fogva szára/, 
könnyű més/.szege y komnkföldet fo'/.forsavval 
akarunk meggn/dagitaiii, legczélszerübb. ha o 
c/elra láss,, hatású fo>zlortrágyakat - csontiis/.tet, 
preczipitált foszlorsavas mes/.et. Thon.assalaUt, 
nyers peruguánót stb. -  használunk mindazoknak 
mellőzesével, melyek, mini a szuperfoszfálok. a 
fos,.torsával gyorsan mü«ödő alakban, vagyis viz- 
bnii olu haté állápul bán, tartalmazzák. Úgy látszik, 
hogy ez utóbbiak a fimforsuvut oly alakba

I Imázzák, melyek a könnyű talajokban fölülte 
1: gitott állapotba jöhetnek és igy a növény gyö- 
;.,rei által eléggé ki nem használhatók. Ezért
ezéIszerű kisebb elterjedő képességgel biró foszfá- 
lokat használni a könnyebb la’ajokbmi. Minél szá- 
r zabb természetű a talaj, unnál nagyobb súlyt kell 
fektetnünk a lége,iy trágyázásra, ni ért általában 
véve a könnyebb és szárazabb talajok sok légenyt, 
a nehéz, nedves ugyugtalajok pedig sok toszfor-

taguat kiváltnak, s tiszta kálisókat, melyek i 
káli!ártalommal bírnak, minden talajnemnél hasz
nálhatjuk, mig ellenben a klórban gazdag sókat 
(pl. a kainitöt. és karnaliitot) in-hé/, talajon soha 
se használjuk, mert különben a másként is csere
pesedésre hajit, szántóföld a klorvegyületek beha
tása alatt felül nagyon megkeményedbetik, elveszt
heti porhanyóságát és vele együtt részben ter
mékenységét is. Különben az agyagos természetű 
talajok csak a legritkább esetben kivannak káli
sókat. mert azok káliban reudesen igen gazdagok 
szoktak lenni s könnyű, homokos szántóföldek ká
liban majdnem kivétel nélkül szegények s igy 
azokon a kainitnak és karuallitnak, mint olyan 
sóknak használata, melyek a talajt keményebbé 
teszik és a talajrészek összetartását biztosítják, na
gyon ajánlatos, a mennyiben víztartó képességük 
alta'uk nyerni fog.

Szerk. üzenet. K.
Szombathely. Zagyon

L. Nyit i. Alkalomadtán 
elkésett.
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H I R D E T É S E K .

^  M ely ik  la p r a  l i / . f .s i in l .  H l ?  JJJ

^  Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél
/Pk fojtva a legolcsóbb magyar lap az

|  Egyelérlés |
mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 

jí f  lépett. Ez a magyar olvasó közönség lapja. "Ú f

u r  Hiteles forrásokból származó értesüléseinek w
^  gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatainak 
AV változatossága, kitüuósége, a különböző olvas- f k  

Hiányok gazdag tárkázatették az „Egyetértésit ]f(  
^  népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 

a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos liü 
ur tudósítást egyedül az „Egyetértés" közöl. Ház- u) 

dasági rovata elismert régi tekintélynek ör- ^  
/Pk vend. A magyar kereskedő s gazdaközöuség

nem szorul többé idegennyelvü lapra, mert az ik  
„Egyetértés" kereskedelmi s tőzsdei tudó*

^  sitásaiiiak bőségével s alaposságával ma már .W  
nem versenyezhet más lap. A kereskedő, az w  
iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt ^  
az „Egyetértés"-ben, a mire szüksége van. 
Változatosan szerkesztett tárczijiban, annyi Sik 
regény olvasmányt nd, mint egy lap sem. W  
2—3 regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 
év alatt 30 —10 kötetnyi regényt, részint erede- Q  
tit, részint a külföldi legjelesebb termékeket 
jómagyarságu fordításban kapnak az „Egyetér
tés" olvasói. A ki olvasni valót keres és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
érlesülui, űzessen elő az „Egyetértés“-re, 
melynek előfizetési ára egy hóra 1 frt 80 kr.,
V« «vr>3 !» frt s egy évre 20 frt. Az előfizetési 
pénzek az „Egyetértés" kiadóhivatalába kül
dendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívá
natra egy hétig ingyen és bementve küld.

(10. 19-*)

■daliást keresőknek
figy e lm é b e  !

Muras/.otubaib in, a fűire ián levő előbb 
Schulhot-tele házban 2 lakás, melynek egyike 
1 bo lth a ly iség , 2 szoba és k on y 
hából, másika pmlig 2  szoba óa kon y 
hából áll, boi b .‘adandó és bármikor elfog
lalható. Értekezhetni V o g le r  József sa- 
vanyuviz-íorrás-tutajdonossal Széchényit utón, 
u. p Fereiiczftlva.

Njrumitott Grttubaum Márk gjorssajtójiu Murnszombatbiu.
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