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E I « f i z e t é s i á r :
Egész évre 3 frt. Félévre. 1 frt ŐO kr. — A gazd. fiók 

egylet tagjainak: egész évre *2 frt, félévre 1 frt. 
Egyes -z :m ira 10 kr.

Előfizetési pénzek és reclaiuntiók a kiadóhivatalhoz 
_______  intézendők

Szerkeszti és kiadja :
A m uraszom bati gazd. fiókegylet.

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

Kéziratok, levelek s egyeli szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési díj : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkiut <> kr. Bélyegdij 30 kr. 

Syilttér petitsora 25 kr.

Iparos segédeink önképzése.
Mintegy két hó előtt a szegedi iparos ifjú

sági egyesület körlevelet intézett a társegye
sületekhez, hogy alakuljanak át közművelő
dési és önképzési egyletekké.

A körlevél fölött azonban úgy a fővárosi, 
mint a vidéki sajtó, igen csekély kivétellel, 
teljesen napirendre téri «át. s csak itt-ott ol
vashattunk néhány rövid méltató sort.

Pedig az eszme bővebb ismertetést igé
nyel. s megérdemli legalább azt, hogy egy rö
vidke czikkben foglalkozzunk annak életreva
lóságával, s a czéllal, mely nem egyéb, mint 
minden politika kizárásával, egyedül a tanulás 
és ismeretek fejlesztése által szolgálni a hazai 
ipar ügyének.

Es ez eszmével foglalkozni most annál is 
inkább időszerűnek tűnik fel, mert a vasár
napi mnnkaszünettel járó kedvező helyzet az 
iparossegédek önképzési, törekvéseinek csak 
előnyöket nyújthat

Az eszme nemes, s a czél elérése valóban 
kívánatos is.

A törekvő és a nemesebb után vágyódó 
iparos ifjúság bővíti ismereteit, nemesíti szi
vét, lelkét és kedélyét, s ezáltal elvouatik a 
hazafiatlan és áldatlan törekvésektől, melyek 
idegenből csempészetnek be hozzánk, s tet
szetős jelszavak használata mellett, a társa
dalmi rend felforgatásával hirdetnek soha el 
nem érhető eredményeket, de a melyektől a 
valódi hazafias magyar ifjúság, nemcsak a 
múltban fordult el, de a jelenben sem akar 
azokkal érdekközösségben állani.

Az iparossegédek önképzési és közműve
lődési egyesületei nem akarnak mást elérni, 
mint azt, hogy törekvéseik által a munka 
tiszteletét vívják ki,saját értelmiségüket fokoz
zák, hatványozzák. Akarják ezeken kívül, hogy

szorgalmuk és kitartásuk által bizalmat kelt- i 
senek fel maguk iránt, s tiszteletet érdemel- ! 
jenek ki minden irányban.

Most, midőn a vasárnapi munkaszünet 
életbe lépett, midőn a törvény a munkában I 
kimerült testnek pihenőt biztosit, az az ipa- I 
ros segéd, ki nem köre-mai örömöket keres, | 
hanem munkás oltából kifolyó önérzetével is | 
számot vet, az üdülés mellett önképzésével is 1 
foglalhatok, s erre is szakíthat magának időt.

Az iparos-segéd, ki ez egész hét folya
mán dolgozott, a vasárnapot részben bizo
nyára öntnivetésére fordítja. Az iparos-ifjúsági 
egyletekre tehát ezután sokkal jelentékenyebb 
fi iadat vár. s nem csalódunk, ha azon remé
nyünknek adunk kifejezést, hogy az ifjúsági 
dalárdák is uj életre kelnek

]),.■ midőn az iparos ifjúságot önképzési 
és közművelődési egyesületek és körök alakí
tására buzdítanék, nem mulaszthatjuk el egy 
szersmind azt is figyelmükbe ajánlani, hogy 
egyesülési törekvéseikből az egv sülét kaszi
nói minőségét ne hagyják számításon kívül, j 
Mert habár a kaszinóknak fő czéljuk a tár
sas összejövetelek utján való szórakozás, 
mindazonáltal a művelődésnek ma már ha
talmas eszközei és emeltyűi is

A hírlapok, s a könyvszekrények a szó 
rakozási eszközök mellett békésen megfér
hetnek, s ha a szellem üdülést óhajt, a tisz
tességes szórakozás mindenkor megengedhető.

Alkalomadtán egy-egy felolvasás nemcsak 
élvezetet nyújt, de gazdagítja is ismeretkörün
ket. 8 ha az iparos-ifjúság törekvésének csal- 
hatlau jeleit mutatja, bizonyára mindenütt 
fognak akadni kiváló férfiak, kik felolvasá
sokra vállalkozva ez által nemcsak az iparos- 
ifjúság tekintélyét emelik, hanem az egye
sület tagjainak igényeihez mért könnyed

modorú tanulságos előadásaik által az ott 
tartózkodást is kellemessé, vonzóvá teendik.
S mit szóljunk még a szinielőadásokról, 
melyek az önképzésről és művelődésről alko
tott programul keretébe szintén oly szépen 
beillőnek Csak a napikban olvastunk egy iparos- 
ifjúsági műkedvelői előadásról, melyen az egye
sület elnökének „A műhelybe vissza" czimü 
darabja adatott elő. Az iparos életből vett. al
kalmi vígjáték, mely a szocziális törekvéseket 
s az indokolatlan sztrájkokat ostorozta, nem- 

! csak a közönségnek tetszett, hanem gyakor- 
j  lati haszna abban vau, hogy a szövegben ki- 
i fejteit tisztult s helyes elvek az iparos ;fju- 
| ságnak mintegy vérébe mennek át, s jöhet 
! bárhonnan is méteiyező áramlat, de hazafi 
! iparos ifjúságunk nem válik annak áldozatává.

Távol iegyen tőlünk, hogy felekezet’osség 
i vezéreljen bennünket, de elfogultság nélkül 

tekintve he kell látnunk azt. hogy az á( talmik 
jelz> ti kü/anüvelődési és önképzési tgyesületek 
csak akkor mozognak helyes irányban, ha 
akként vannak szervezve,mint a katholikus 

azokat az e téren 
1 -u vi'i‘lietleii érdemekét szerzett Szabóky Adol

funk megalkotta s megteremtette.
Az ily egyesület csak akkor lesz szilárd 

alapokra fektetve, ha mint tisztán társadalmi 
es erkölcsi intézmény akar működni, s csupán 
csak erkölcsi eszközökkel akarja co lja it elem i;

! s ha ezen az alapon kívánja társasösszejövetelei 
j által az együvétartozás és társulás érzetének 

ápolását fejleszteni; s ha önképzése és köz
művelődése tekintetében is az erkölcsi elvek 
vezérlik.

Az ily irányú önképzési és közművelődési 
Törekvésekben bennünk mindenkor lelkes tá
mogatókra és pártfogókra talál a hazafias 

! iparos ifjúság MEDOR.

Az erkölcsi nevelés akadályai és 
azok elhárítása.

(Folyt, és vége.)
Vaunak oly családok is. a hol az outsrdek 

biztositá a a főczél, bármily meg »«'» engedhető 
eszközökkel jutnak is exél hoz. A gyermek erköl
csös nevelését gátoló ilyen tulajdonságok, továbbá 
»z önzés, fösvénység, irigység, bősz... részvétlen
ség, hálátlanság, káröröm, plotvkasag aU».omly ok 
mérgen falánkjaikkal a gyermek, «ivbe behatol- 
n-A arról .ryözn«k meg berniünket, hogy a külön
féle' irányba vezetett hajlamoknak a hozna, jo 
útra való terelésében az iskolára ép oly ne íez, 
mint foutos feladat vár.

Iskolába küldöm ezt a gyereket ‘
. .  egvik »,om»éd -  hadd f ú l jo n  «“  "W k'“ 
becttletet És csakugyan sokakban meg »«n 
f«d„ nóani, hügv ha mar a -y-rmek a taokub • 
le, kort elírt,', án  lássa a* laknia, \wgy unt wi- 

i \ , vt .H ír az ő gondja, bokán megintnal vele, most mar a* „
azt hangoztatják, hogy az iskola a jaelltmi kép 
zé38el annyira elfoglalja a gyermeket, hogy alig 
van alkalma a* otthon látott ysm ..saunmyake 
magáévá tennie Így
iskolára háramolna “ azon tudósoknak,

L tételt
h'wÜM Uk »  rilíb i esetben ped.g avert, mert 
Ír 51 sokan 'sem tudni, sem haliam nem akarnak.

El k«ll ismernünk, hogy uz erkölcsi nevelés 
ui tanti r ■ fink i

az iTtelmiekkel annyira -'iáraxzt minket és növen- 
d. -1.cinket, hogy az és/, iejlesztés.* a szivképzés 
1. Á í i';t ny ;ír:i töri mi von, a kettő pár huzamosan mm 
haladhat. 11a meg hozzávesszük, hogy a családi 
életből erkölcsi tekintetben mennyi hibás tulaj
donságot hoz a gyermek az iskolába, — azon 
kérdésre, hogy az, erkölcsös nevelés terén mit 
mindent, tehet az. iskola, az a rövid felelet, hogy 
részben sokat, részben eleget., de sohasem annyit, 
amennyit sokan várnak tő'e.

Mindezekért tehát használjon fel az iskola 
lehetőleg minden e>/,közt arra, hogy növendékei
ben felébressze, vagy ha már egyikben másikban 
meg vau. fejleszsze mindazon jó tulajdonságokat,

8* -
ros értelmében emberré teszik

El inul ászt halion kötelessége az iskolának.
hogy a hitel e% i. legszentebb erényt növeliide-
keinek s/.ivébe ojtsa. A Int és erkölcstan külön
tantárgyat k<■J):Zvén tantervűnkben, számtalan al
kaimat nyújt az erkölcsi tiev. lé.-, előmozdításjára
és miu Jtre üdvös szolgálatot tesznek vele
az erkiilcs í<réu azok. kik annak tanítását ozél-
iráiiyosau, a IIIOIl.u ii pacdugógia szelleméin a \;eg-
zik. A hit- és erkölcstan tanításában általában
oda kell halui az iskoláuak, hogy az közös tem
plom legyen az igazi és nem nególyzett vallásos
ság alapjának elsajáttiásábau.

Nagy szerepet játszanak az erkölcsök vilá
gában az őszinte lég es az igazságérzet is. Nem
zetünknek ezek veleszületett hajlamai lévén, az 
iskola azon iparkodjék, hogy e jeles tulajdonsá-

gnka! növelnie!,eibeu nemcsak megőrizze, de lehe
tőleg fej leszsze ét> megerősítse. Használjon fel 
azért, az iskola minden alkalmat arra, hogy nö
vendékei meggyőződjenek arról, hogy az igazság 
■lény, inelvink ellentéte a rút bűnök egyike.

Tekintettel legyen az iskola arra is, hogy 
növendékeiben az erkölcsi akaraterő kifejlődjék. 
Ha azt akarjuk, hogy a gyermek akarni tudjon, 
fejleszszük benue az önérzetet és önelhatározást. 
Szoktassuk tehát arra, hogy minél többet, nem 
a mások, hanem saját erejével végezzen. Az ön
érzet megmutatja neki, hogy mit kell. vagy lehet, 
tenni., i/ onelhatarozás pedig ingadozás nélkül 
és következetességgel akarata kivitelére segíti.

Tutijuk, hogy a restség és tétlenség képezi 
sok bűnnek a forrását, inig a munka és szorga
lom a legjobb unaloműző tulajdonságok közé tar
toznak. Azért már idejekorán szokja meg a gyer
mek a munkát annyira, hogy mintegy természe
tévé aljék. Iparkodjék tehát az iskola úgy hatni 
növendékeire, hogy azok tudatával bírjanak annak, 
hogy a munka és a szorgalom nemcsak ólvezt- 
tel nyujUiiak, han ,. örömünket fokozzák, bána
tunkat eloszlatják, iá, dal munkát enyhítik, szivün
ket nemesítik es a/, erkölcsi élet egyik főfelléte- 
I.'link, a megelégedésnek s ezzel a boldogságnak 
alapját vetik meg.

A szoros értelemben vett szivképzés alapja a 
szeretet. Tanítsak meg azért a gyermeket arra, 
hogy szeresse mindazt, a mit szeretni lehet. .Sze
resse mindenekelőtt szülőit, tanítóit, kiktől a sze
retet fogalmával megtanulja szeretni hazáját s 
nemzetét. Az igazi és ueiu tettetett szeretettel

Lapunk mai saimAkaz egy féliv  m ellék let vau csatolva.



A termés betakarítása és 
kicséplése. .»•

Terményeink learatasa után azokat még egy 
ideig csomókban, keresztekben kell künn hagyni 
a termőhelyen, hogy azon szárazsági fokot elérjék, 
amely vagy az asztagoláshoz vagy a csépléshez 
megkíván tátik. Hogy milyen száraznak kell lenni 
a szalmás gabonának az asztagba rakáskor, arra 
kitarjeszkedui nem szándékozom, miután ezt min
den gyakorlati gazda tudja s e tekintetben a gya
korlati életben alig is találkozunk hibás eljárással
— s legfölebb arra óhajtom a figyelmet fölhívni, 
hogy ázott gabonát, ha az legkevésbbé nedves is, 
nem tanácsos összerakni.

Gyakrabban tapasztaltam azon hibás eljárást, 
amidőn a gabona kellő kiszáradását be nem várva, 
azt egyenesen a cséplőgépre hordták. Az ilyen 
dologból többféle kar szarmazhatik, nevezetesen 
a kellőleg ki nem száradt kalászból a magot a 
legtökéletesebb gép sem képes jól kiverni. Az ily 
módon keletkezett veszteség már magában elegendő 
ok ugyan arra, hogy a kelló száradást bevárjuk ; 
vau azonban még más dolog is, mely ezt indo
kolja, ugyanis ezenfelül a cséplőgép dobja sok 
magot összetör, ösazelapit a puha szemek közül.
— Az ily módon kicsépelt szemes gabona nagyon 
nehezen tartható el, vastagabb rétegben elterítve 
föl melegszik, megpenészesedik. Ennél még több 
kár származhatok azon esetben, ha az illető gabona 
esőtől nedves vagy csak félnéd vés állapotban is 
csépel tetett el. A termények betakarításánál min
denesetre egyik igen fontos kérdés annak eldön
tése, váljon irányoaabb-e a gabonát előbb aszta- 
golui s asztagból elcsépelui, vagy egyenesen a 
mezőről behordva elcsépelui. Ezt nehéz volna el
dönteni, mert úgy az egyik, mint a másik eljá
rásnak megvannak előnyei és hátrányai.

Az asztagba való rakás sok munkával jár s 
eunélfogva hosszadalmas és draga s ezenfelül még 
a tűzveszély miatt felós is, de biztosit a gabona 
eső általi megromlása ellen a ezért sokszor nagyon 
okadatolt alkalmazása.

Egyeneseu a cséplőgépre hordani a gabonát, 
sok muuka és költség megtakaritásával jár, mert 
az asztagolás és tűzbiztosítás költségéi egészen 
elesnek, de viszont esős időjárás esetén igen uagy 
károk eshetnek benne a beázás miatt s még ha 
meg nem penészesedik vagy ki nem csírázik is 
az illető gabona, értékéből az elszíntelenedés foly
tán nagyon sokat vészit.

Ezek előrebocsátása utáu azt hiszem egyik 
mód javára sem lehet, dönteni, hanem mindig az 
adott viszonyok es körülmények figyelembevelelé- 
vei kell maguukat egyik vagy másik eljárás kö
vetésére hatarozui.

Meg ha a mezőről csépelünk is, a termés egy 
részét okvetlenül asztagoljuk, mert a cséplés me
nete — változó időjárás eseten — csak így biz
tosítható némileg.

A cséplés keresztül vitelére ma már általános
ságban gőz és allati erő áltál hajtott gépek hasz
náltatnak ugyan, de azért sokkal több lieiyen, 
mint némelyek gondoljak, jarja még a kézi csép 
s a nyomtátás is.

A kézi csép használatának jogosultságát el- 
vitatui — némely különös körülmények között — 
nem lehet.

Így jd. ahol a rozs szalmáját házfedél, kéve
kötél, méhkas stb. készítésére dolgozzák föl, ott, 
hogy a szalma össze ne törjön s össze ne keve
redjek, czeiszerüeu csakis a kézi csép használható 
a mag kiverésere, egyéb esetekben azonban az 
eljárás hosszadalmassaga miatt sem ertelme, sem 
jogosultsága sincsen.

A nyomtatás mi . ..
körülmények közölt nem lehet okszerű t j.u.i., 
mert azon előnyt nem nyújtja, a mit a kézi c«ep, 
ellenben annak összes hátrányait egyesíti mag.i > >i.

Ott vaunak a jobbuál-jobb cséplőgépek, hasz
nálja a nagy birtokol a gőzerejtít, a kisbirtokos a 
járgauyosat, mindenik megtalálhatja a ne vi nu g 
felelőt. SZALA1 JA.NUS.

Hírek és különfélék,
— V asu tu ak  ügye. Miután a Mu

raszombat-—gyanatalvai vasút érdekelt
ségi gyűlése augusztus ib-ára tűzetett 
ki, helyén valónak találjuk, hogy jegy
zéseiket azok, k ik  eddi^ a ttó l ta r 
tózkodtak, a közügy érdekében 
tegyék sueg. Ezzel kapcsolatosan az 
a lá írá s i ívekuek a vas ú tügy i bi
zottsághoz való beküldése is ha- 
ia sz th a tia n  teendők köze ta rto z ik .

— Az apró einbox'kék közt. 
Csütörtökön délutáni 1 órakor a mura- 
szombati kisdedóvodában valóban lelket
emelő ünnepély folyt le. Ekkor tartot
ták a kisdedek a záró ünnepélyt. Piros
pozsgás arczczal, ragyogó örömmel 
lesve-lesték és üdvözölték a nagyszám
mal megjelent gyermekbarátokat, kik 
között alapitó- s pártoló tagok és több 
érdeklődő volt jelen, hnekeitek, tapsol
tak, játszottak érdekesen, szabatosan, 
vezényszóra s ráadásul az ártatlanság 
jó kedvével. — Es a szavalatok/ .bá
multuk azt a szép, tiszta kiejtést, 
csengő hangot, nyílt tekintetet, ottho- 
uias bátorságot, mely kellemesen lepte 
meg a jelenvoitakat, különösen Szápáry 
Pál grót ur ö méltóságát, a ki lépten- 
nyomou örvendve fejezte ki, hogy meny
nyire pompásan adják a kicsikék még 
a párbeszédeket is. Sót aztán a talpra
esett foglalkozás különféle neme, mely 
változatosságával bilincselte le a ügyei
met. Az egész előadás tőzsgyökeres 
magyar volt. Hogy ily íéuyes eredményt 
mutatott az üuuepély, abban az érde
met, illetőleg az oroszlánrész ti kisded- 
óvónőt, Takács il. lstvánué úrnőt illeti 
meg. Az igazi önteláldozás, a példás 
ügybuzgóság, a fáradságot, lankudast 
nem ismerő örök tevékenység itt az 
óvodában, hol magyar-, német- és vend- 
ajkú gyermek fordul meg, igazán meg
hozta áldását, terjed az az áldott szép 
magyar nyelv. A szülök és gyermek
barátok igazán leikök mélyéből áld

hatják íi kisdedek e kedves otthoná
nak intézményét. Itt a határszélen e cse
vegő gyermekek nyelven kell hogy fel
épüljön a magyar nemzeti állam eszméje, 
a magyarságnak bármi viharokkal da- 
ezoló bevehetetlen szikla vára, mely az 
idegen nyelvű áramlatok fölött él és 
uralkodik. Ezen intézetről, a kisded- 
óvóról sem a társadalom, sem a kor- 
mám meg nem feledkezhetik, különben 
a hazaliatlanság átka legyen a közö
nyösségen s azokon, a kik kurta ész
szel ellene áskálódni merészelnek.

TOROK ERNŐ.
F r ig y e*  fg a* ü rv a liá x b a ii .  Múlt hó

22-éa este 7 oru utau, épen mikor a növendékek 
a vacsoránál ültek, jelent meg Frigyes főherezeg 

i )k, gr.
Miklós föbnagy kíséretében a m. arvahazbau ; elö-
s.vi is az oL t'O'o ni be ment, hol a növendékekkel 
m;i rv::iul b --z.ügetett a/.ulan G i!its árvaházi 
..,máiiok. ki i'j»j>eu akkor ei kezelt, meg Chernél 

: : , : mellett inegtekin-
tu11 - a/, árvához összes helyiségeit, e közben
kerdezósködölt a/, intézet viszonyairól ; az egyes 
helyiségekre többször megjegyezte, hogy azért 
tetszik neki, mert minden berendezés annyira 
o'T.szerü és czeiszerü s oly feltűnően tiszta ; em
lítette, hogy ő tu Íja mennyi gondot ad ily nagy 
helyi-egot rendben tartani , megjegyezte továbbá, 
hogy kisvárosban meglepi ily rendezett nagy
szállása arvabáz. zt a uagy varosok b au sem igen 
lőhet találni; végre a kert illegtek intése utáu az 
intézet gondnokává! kezet szorítván, kíséretével 
távozott. —pr.

— A m e g y é t p ü s p ö k  ur óméltósága f. 
hó ’iU-au Uráli Jáuos esztergomi kauonok ur 
űuagysagaval az emsi fürdőbe utazott.

— VI«*giii \ á t .  Vau szerencsénk a t. közön
ségei a Gyanal.il va — muraszombati helyi érdekli 
vujin ügyében Muraszombatban 1891. évi augusz
tus li i iü-iK uajijau délután 4 órakor a rk. fele
kezeti iskolahazbau tartandó érdekeltségi gyűlésre 
tisztelettel meghívni és szives megjelenését annyi
val is mkahb kérni, mert elmaradás esetén a. je
lenlevők határozata kötelezőnek fog tekintetni. A 
gyűlés tárgyúi; lj A vasutiigyi ötös bizottság je- 
l.mlése. -) Az elnök mellé az érdekeltség kóréból 
2 0 —2Ő tagú nagy- és 7 tagú szükebb körű 
bizottsági tag megválasztása, 8) 25ö0 írt bejárás 
és uyomjdzesi költségek beszerzése vagy kiveté
sének meghatározása. 4) A gyanatalva —mura
szombati vu-óinak Also-L mdvaig való lolyta
tása tárgyúban tueudö intézkedések megallapitása.

Muraszombat, 1891. juhos hó 2ö-au.
Az ötös bizottság nevében :

Takács li. Isi ián s. iz. gr. lí itthyánj Zsigmond s, k. 
titkár. eluök.
A e iu x eli ü n n e p p é  tette a törvényhozás 

az első magyar király, Szt.-István napját. Régóta 
küzdöttünk ezért és hazafi is örömmel, vettük a tör
vényt. Már most, hoyy a nemzeti ünnepet ünne
peli ü k  is  é s  ország-vHágnák meg is mutassuk — 
fők ép itt a határszélen, elv írjak teljes joggal, hogy 
az állami- és köz épii'etek, hivatalok s .n iyánliázak 

i feilobogózva légyenek mindenütt. Hidd hirdesse a 
hároinszinü nemzet/ lobogó — még a falvak köz
ségi házain is: „ /v magyar, áll Buda még/ “

karöltve járnak a hala-, részvét-, és becsületérzet 
is egyszersmind.

A türelem, kitartás, eugedelmesség. illemtu- 
dás és udvariasság, illetőleg szolgálatrakészség 
szintén az erkölcsi nevelés követelményei köze 
tartozván, hasson oda az iskola, hogy növendékei 
ezen jeles tulajdonságokat elsajátítsuk.

Az eddig elősoroltak képeznék tehát azon 
főbb erkölcsi tulajdonságokat, melyeknek fejlesz
tésére és megszilárdítására minden kínálkozó al
kalmat gyorsan meg kell ragadnunk. Minthogy 
az erkölcsi nevelés nem kivan előre megállapí
tott rendszabályokat és határozott órákhoz sincs 
kötve, továbbá, inért tautervüuk követelményeinek 
elégtételével mozoghatunk az erkölcsi nevelés te
rén, ismétlem, hogy csakis bizonyos alkalmakat, 
illetőleg szerencsés körülményeket kell felhasz
nálnunk arra, hogy czéluukbuz juthassunk.

Tantervűnk, a mellett, hogy az ész művelé
sére nagyon is bő anyagot szolgáltat, vajmi ke
veset foglalkozik az erkölcsi képzéssel. A tanító
nak tapintatossága- és belátására vau bízva tehát, 
hogy minden tanítási eszköz igéuyöevételéuel, 
minden fogalom ismertetésénél, minden tárgy 
tauitásánál, sőt miudeu az iskolában előforduló, 
úgy véletlen, mint rendes körülmények között 
előforduló esetekben kínálkozó alkalmat miként 
fordítson az erkölcsi nevelés hasznára. Mindenek 
előtt a tani tó gazdálkodjék az idővel és arra tö
rekedjék, — hogy az értelmiek mellett minél több 
idő jus8Qu a szív világáuak nemesítésére. He fon

tolja meg minden alkalommal, hogy faradozása 
csak akkor vezet czelhoz, ha az növendékeinek 
fejlődési kora, illetőleg értelmi fokához van irá
nyítva. Így pl. nagyon czéltévesztett dolog volna 
a hazaszeretetei a 6 —7 éves gyermekekben értelmi 
felfogásukon kívül eső történetek elb .‘szélesével 
ápolni. I li  a tanító figyelemmel kíséri a gyerme
kek játékait, az erre fordított idő bőven lesz 
kárpótolva az állal, hogy a játék körül számta
lan jó alkalom kínálkozik az önelhatározás, tár
sulati Ösztön, öuérzet, eugedeliuesség, bátorság, 
jog- és méltányosság, türelem s többeffde iráuy- 
ban fejleszteni és szilárdita ii úgy az értelmi, 
mint a szivbeli kincseket. Továbbá a játék közben 
észlelt kötekedés. rendetlenség, tisztátulauság, dur
vaság és más felmerülő erkölcsi hibák alkalmat 
adnak azok ellenkezőjének megismerésére.

Végezetül felemlítek néhány főbb dolgot, 
melyek a tanítónak nemcsak az erkölcsi nevelés 
körüli fáradozásait könnyítik meg, hanem tekinté
lyét is emelik és biztosítják.

Tudvalevő dolog, hogy csak oly tettek elkö
vetésére hathatunk valóban buzditólag, a melyeket 
mi magunk is következetességei véghez viszünk. 
Ezért azon erények, melyeket másoknál elsajátí
tani akarunk, legyenek egyszersmind a mieink is. 
Tetteinkben és szavainkban ne az legyen a főel
vünk, h így mit leli it, hanem hogy mit kell ten
nünk vagy mondatunk. .Ne csak a gyermekekkel, 
hanem mindenkivel szemben, különösen kikkel a 
gyermekek előtt ériutk g üuk, legyünk válogatósuk

tetteink- és szavainkban, mert különben köuuyeu 
;i pletykaság és kíváncsiság kellemetlen következ
ményeinek leszünk okozol. Az iskolás gyermek 
már megtudván különböztetni a jót a rosztól, óva
kodjunk külöuöseu attól, hogy embertársainkon, 
akar szándékosan, akár véletlenül úgy értelmi, 
mint erkölcsi tekintetben csorbát ne ejtsünk. Ne 
iparkodjunk kimutatni azon erkölcsi hibákat, me
lyek mindenki által kerülendök, mert így gyakran 
oly hibákat ismertetünk meg, melyeknek jobb lett 
volna ismeretlenül maradniuk. E helyett azon igye
kezzünk, hogy a gyermekek a szép, igaz és jó 
eszméjével annyira el I gyének foglalva, hogy el
lenkező irányban haladul alkalmuk ne legyen.

Megkísértettem az elmondottak által rámu
tatni nemileg az akadályokra, melyekkel az isko
lának az erkölcsi neveles leién folytonosan küz
denie kell, t:s a melyek elhárítása oly uehéz fel
adat, amennyire az erkölcsi nevelés az ész mű
velése által hattérbe szorittatik. Bizonyítja ezt azon 
sajnálatra m-dio Körülmény, hogy az erkölcsi ér
zetet legmélyebb-ii sirtö hiúság, önérdek s élv- 
hajhászatböl kifolyó aljas tettek elkövetői több
nyire a müveit osztályhoz tartoznak. Ebből ismét 
az következik, hogy a szoros értelemben vett mű
veltség első és to motívuma az erkölcsi nevelés- 
b:ü gyökeredzik. A m igolégedés ebben leli alap
ját; m ír pedig a m jgeleged istől tételezhető fel a 
boldogság. Migasztos óutudat a jutalma annak, aki 
a boldogsághoz V öze tó útnak egyeugetéséhez hacsak 
csekély részben is kösremuko l )tt. LÁNG IGN\0Z



A* Uj ál d oz ár ok
segédlelkészi minőségben küldettek ki: Koczján 
István, Felső-Lenrivúiu. Áthelyeztettek: Csátit* 
Józsej \ izlcnd várói Muras/.Oiuhatba, Keresztúri/ 
Yincze Feleo-IeMujeárol \ i/Jcndv&n*. l'auher Sáv 

,/.,/• uj ablo/.ar, mint udvari káplán Muruá/nm- 
i»itba küldetett gróf S./.ápáry Géza kir. íőudvar- 
m'ster uilioz. Fitos Géza uj a Időzár » köv/.egi 
nrvaliávba küldetett a gondnok oldala mellé.

illim ilíljM M 'g lM U  SZÍ ll helye
volt múlt vasárnap Barkóé/.. A most épült kis 
kápolnának fel szén te lesi ünnepélye tartatott meg 
igen i.agy érdeklődés mellett. A járás minden re- 
'/  ‘hol erke/'i k vei dogét, sőt még Zita is képvi 
seIve volt. Nagys. Rátkovich Vendel ez. kanonok 
és kér. esperes a vidékbeli lelkészek segédlet, 
mellett szentelte fel a kápolnái. Bagáry József 
mártonlielyi plébános tartott a hívekhez gyönyörű 
neszedet s az isteni tisztelet végeztével ö/.v. K*-- 
resztury Vinczéné s özv. Suikovicb Ferenc/.né ven
dégszerető hazában gyűltek egybe a vendégek, 
szokásos búcsú-lakomára.

( g y a u r s a k  n i. v a s á r n a p  Mura*zom- 
■nitban a Ca-sino helyiségében dij-versenytekézés 
olt, mi 1 yet Fitya zenéje élénkítitt s a vidám 

hangulat s táncznak csak a késő este vetett véget..
I j  lo rv r i iy ja v a s la t .  Csáky Albin gróf 

k /.oktatásügyi miniszter a népoktatási nyilvános 
taninté/.rtek és kisdediivó-iutézetek tanítóinak s 
nevelőinek nyugdíjazásáról, valamint azok özve
gyeinek és árváinak gyámolitásáról szóló 1870 32.
1 (irvényc/.ikk módosítása tárgyában törvényjavas
latot nyújtott be az országgyűléshez. Az uj tör
vény Magyarországon 24 ezer tanítójának könnyebb 
megélhetést biztosit öreg napjaiban.

— 4 r e fo r m á tu s o k  uj g o iid n o k a . Az 
őrségi ev. reform, egyházmegye gondnokává a le
mondott Chernél Ferdinand helyébe, a beérkezett 
és f. hó 20-án Körmenden felbont ott szavazatok 
szerint Dienes Lajos körmendi ügyvéd, u köz- és 
egyházügyek nagytudomáuyu és lelkes bajnoka 
választatott meg. Ünnepélyes beiktatása a f. évi 
ang. 10-én megtartandó egyházmegyei közgyűlés 
alkalmából lesz.

Az á r v a h á z i  iga /.g .-vá lás./,tm áuy
illése. Múlt hó 22-én délelőtt 10 órakor tartotta 
az árvaházi igazgató-válas/.tmánv dr. Károlyi An
tal helyettes alispán elnöklete alatt a megyeház 
kistermében ülését. Első sorban is fájdalommal 
jelenti, hogy chemelházi Chernél Ferdiuánd ur, 
mint az árvabázi igazgató-választmány tagj i m. 
hó 20-án elhalálozott. Javasolja, hogy az árvah&zi 
iga/.gató-választmáuy mély részvéte jegyzókönyvi- 
. tg megörökittessék. Napirendre térvén, a főszám- 
• evő tett* meg jelentését a mait évi számadásról, 
melyből kitűnt, hogy az 46 fit pénztári marad
ványnyal záródott le. Majd az elnök jelenti, hogy 
az árvaszéki tartalék-alap tiszta jövedelméből 
6563 Irt 31 kr. az árva ház részére beutaltatott s 
abból a muraszombati tanitókör 1000 trlos ala
pítványa 3000 frtra kiegészíttetett. A gondnoki 
jelentésből kitűnik, hogy a folyó évi kihelyezések 
folytán 0 alapítványi hely jön üresedésbe és pe
dig : gf. Erdődy-féle 2, lierczeg Moutenuovo-téle 
1. Nagy Sándor-féle 1. Wocher-féle 1, a „mu
raszombati jár. tanitó-köré*»nek 1 és vármegyei 
alapítvány 3.

— S/.i m '-s/.d . F. augusztus hó elején Je
szenszky Dezső színigazgató 28 tagból álló tár
sulatával megkezdi nálunk előadásait. A mura- 
szombatiak — mint értesülünk — szorgalmasan 
jegyzik a 12 előadásra hirdetett bérletet. Mura
szombat s vidéke mindig kellő pártfogásban ré
szesítette a magyar színészetet s hisszük, hogy 
ma sem vonja meg azt.

P c ro iu n iz p ó ra  m i m ién  feli* ! Óriási 
az a pusztítás, a mit az idén az égé*/ országban 
a peronoszpúra viticola okoz. Elmondhatjuk, hogy 
ma nincsen szőlővidék, hol el nem volna terjedve, 
mindenütt olt van az egész országban. 8 a szomo
rú az, hogy daczára annak, hogy már 2 év óta 
készítjük elő reája a gazdaközöuséget, itt-ott lát
hatunk csak egy elenyésző kis területet, mely fecs
kendezve van A népnek még ma sincsen fogalma 
róla, hogy az a „ragya* a mi tőkéjét levélzetétől 
fosztja meg, termésétteszi tönkre, micsoda és hogy 
néhány forint költség és egy kis fáradsággal meg
szabadulhatna tőle. Az elszáradt levélzet alatf 
szép termés fürtjei mennek tönkre, a tulajdonosok 
értelmetlensége és indolaucziája folytán — nemcsak 
idei jövedelmeit veszítve el, de tönkre téve a vesz- 
szőtermése is. És itt mar gondolkodóba kell esnünk. 
— Ha a peronoszpórát ma elhatalmasodni enged
jük, teljesen útját vágjuk szőlészetünk fejlődésének, 
mert nem lesz vesszőnk. Megírtuk annak idején a 
védekezés módját, szereztünk olcsó áron re/.gá- 
liczot (Mtix ier Mátyás kereskedésében kilóját az 
egyl. tag 30 krért kapja) s vajmi kevesen vet
ték igénybe. Tehát mégegyszel felhívjuk szőlős
gazdáink figyelmét, fecskendezzenek mielőbb, ment
sék meg, ami még megmenthető.

—- F i g y e l m e z t e t j ü k  egyesületünk 
tagjait, hogy a glaubersó kilóját 6  k r é r t  
kaphatják Meixner Mátyás vaskereskedéséban. 
Amint múltkor is irtuk, ezen só igen jutá
nyos s mellette a marhák sózásánál, vegyítve 
konyhasóval a ezéluak teljesen megtelel.

—• K elő ié* . Dentfi György f. csalogányi la
kos zárt szobájába ismuetlen tettes betört s on
nan 76 frt 40 kr. értékű rnhanemfieket lopott el.

lő l lia ! :»*x(oll k örgy  üléM. A sz< r bat- 
b' ly-egy bá'/m. tanító-egyesületnek augusztus 17-ére 
iervo/.elt 1- ürg\ illését ‘/.ept« mh> i 3-ára lmliiN/.tot- 
lak el.

i ' ' i : t l»l*s ig.  A mu as ;. n.baii táruló il- 
UMig In i. iikint 2 -s-/.t  a zen--»*. vb-t. h-lyi-égében 

/in•■próbákat tmt. hniry ad-imló alkalommal a 
ó öl.ségnek néli ;n\ k> lleiil.-* perczet s/.iTex/.eii. 

Ml. d- ur,.. ire méltánylandó az ifjúság bugalma 
és igyoke/ide. hogy zebad nlejét ily k.ll . i ius 
SVÖ-ak. lü|li.

l i i i ib ' im e n j .  A nagyin, m. kir. keres- 
kedelemíigyi miniszter ur I. évi 34080 sz. a. kelt 
magas rendeletével a tojáskereskedés illetőleg ki
vitellel foglalkozókat értesíteni rendeli, hogy ezen 
kivitel érdekében az áru csomagolására nagyobb 
gondot fordítsanak és uz illető piac/, igényeihez 
alkalmazkodjanak. A monarchia területéről csupán 
Stájerországból visznek ki kifogástalan árut, a 
magyarországi tojások a b-gsilányabb minőségűek, 
kicsinyek és csomagolásuk hiányos, csak olcsósá
guk miatt iogyasztatnak még. de az olasz áru 
sokkal frissebb és gondosabban csomagolva kap
ható, minélfogva kedveltebb íh. Különösen a 
szállításra használt ládáink rósz minősege lesz ki
fogásolva, mert nincsenek kellően leszege/.ve és a 
hézagok nincsenek jól kitömve, úgy. hogy sok to
jás törötten érkezik rendeltetése helyére. A stájer- 
országi kiiIdeniéiiyekiié! szokásos eljárás volna kö
vetendő, melys/.i riiit a tupiscsomugolá.slioz használt 
ládák u szalma berakása előtt két réteg erős pa
pirossal bélelteinek ki, mert ez által az áru úgy 
nyáron, mint télen a hőmérséklet káros behatása 
ellen nagy mérvben óvva van. Erről az érdeklődök 
értesittetuek. Sopron, 18ül. pilius hóban. A kerü
leti kereskedelmi és iparkamara.

4  v u sv á i'iu cg y c i t u r i s f  u - rg y lr l  
Tárcsán 181)1. jul. 20-án megtartotta nyári köz
gyűlését. Egáu Ede elnök üdvözlő táviratot kül
dött. Az elnöki jelentés tudomásul vétetett. Az 
Egáu Családnak, gróf Batthyány Kárölynak, Hor
váth Boldizsárnak, Szeli Kálmánnak, l'olóuyi 
Gézának, egyéb adományozóknak, Borostyánkő 
községének, Keresztényi Bélának, l)r. Schiick 
Adolfnak és Xheiimiiontnak a Gerinczliegyen 
emelt kilátó és menház építésénél tapasztalt köz
reműködésükért jegyzőkönyvileg köszönet monda- 
tik. liisoulókép Rihoncz községének áldozat- 
készségéért es a kőszegi körnek tevéuyUeliységuért, 
melyet az lroltkő kilátójának építése körül tanú
sítanak, hálás elismerés nyilváuittatik. Az alap
szabály tervezet e r kély módositással elfogadtatott, 
a székhely Budapest legyen. Az idei közgyűlés 
Rohouczon, vagy Borostyánkőn fog megtartatni. 
Felső-Lövő 1891. jul. 27. Ebcnspungcr János, 

ügyvivő aleluök.
- H o n v éd ség i gyakorlatok. A 20-ik hou- 

védezreduek Körmenden állomásozó 3-ik zászlóal
jához az idén körülbelül 450 tartalékost hívnak 
be az augusztus 23-iki gyakorlatra. A zászlóalj 
uagygyakorlatai szept. 14 —21-én a pécsi táborban 
fognak megtartatni. A tartalékosokat szept. 26-án 
bocsátják el.

— D u n á u l u li b. érd. vaeut-rószvény-tár
saság. A zalai és boba-jánosbáza-HÜiuegi h. é. vasut- 
részvénytársaságok, valamint a siinieg tapolezai, 
türje-szt.-gróti és pozsony-szombathelyi h. é. va
sutak a legutóbb tartott közgyűlésén részvénytársa
sággá egyesültek: „Dunántúli h. érd. vasút rész
vénytársaság” elnevezés al itt. A részvénytársaság 
alaptőkéje az egyes vasutak engedély-okmányai 
alapján 12.543.400 frtot tesz ki, mely összegből 
3.052 006 frtot törzsrészvények és 9 491,400 irtot 
pedig elsőbbségi részvények képviselnek. A köz
gyűlésen az elnöki tisztséget S'.ájbély Gyula orsz. 
képviselő töltötte be. Az igazgatóságba beválasz
tanak még: liidó Kálmán főispán, Herteloudy 
Ferenc/., Dröxler Gusztáv Pozsony varos polgár- 
mestere és Leelmer Tivadar, a mtiucheui Lical- 
babn-Actieu-Gesellscbaft igazgatója. Az igazgató
ság nyomban meg is alakult és megválasz
totta elnökéül Szájbély Gyula képviselőt, aleluö- 
keiiil ltadd Kálmán és Svastics Benő főispánokat.

H a g ja io l i  jó lé lio ii.) m u la t  «águ 
(a lc ic lirn h e rg b r i i .  A Gleichenbergbeit időző 
magyarok múlt bő 23 Au, a kengyelesi pusztán 
szerencsétlenné lett magyar családok részére jóté
kony ezélil vigalmat rendeztek, melynek erediué- 
nyeképeu Rudnyáiiszky Béla báró mint bizottsági 
elnök 125 frtot küldött a segélyezendő családok 
javára. A felülfuelésekhoz Nikolajevich Péter orosz 
nagyherczeg is hozzájárult.

— Tü/.. Tótkereszturott julius 28-án esti* 
10 óra tájban Lulhár György ottani lakos pajtá
jában ismeretlen okból tűz ütött ki, mely csakha
mar a lakóházra s innen S'.ukies 8 tudor háza és 
gazdasági épületére is kiterjedvén, a reggel 6 óráig 
tartó tűz mindkét lakóházat, gazdasági épületeket, 
a már behordott gabonát és takarmáuyiieuiüeket, 
valamint a gazdasági eszközöket eleiuésztotte. Az 
okozott kár 1339 írtra lett becsülve. Biztosítva 
csak az épületek voltak 840 frt erejéig.

— A nagy kilátó-torony felavatása az „IroUkóu** 
f. c. augusztus hó 9-én fog megtörténni, melyre falragaszok 
hirdetik az egész megyében a nagy közönség meghívását. 
A rendezőség úgy intézkedett, hogy a S*<»'ub*üiely és vi.

dékérul résztvevők, a vasutak reggeli vonataival, akár Kő
szegre, akár Rohonczra érve, az e helyekről induló csapa
tokkal együtt, mehessenek és azért Kőszegről reggel 8  
órakor, Hohonczról reggel 9 órakor lesz az indulás. Az 
Irottköhöz vezető utak igen jó kaiban vannak és sűrű, 
ritka szép erdőkön át élvezetteljes sétát nyújtanak. A majd- 
ni m 2 0  méter magas, de nagyon könnyen megmászható to
rony impozáns és meglepő szép egy alkotás, melyre a 
kőszegi turista kör igazán büszke lehet. Rövid egy év alatt 
sikerült ezt a köliségi s tervét megvalósítani, miben Rohoncz 
községé és a nieevo több előkelő notabilitása is támogatta. 
Ha jó idő lesz. bizonyára in mcsak Kőszegről, és mint 
Ígérve van, az egész vidékről, hanem hihetőleg Szombat
helyről is sokan ínénak az (lnm-pélreii megjelenni é> a 
toronyiul, a llunáutul e legmagasabb pontjáról, az elragadó 
szép kilátást elvezni 'Jobb zenekar is fog közreműködni. 
Kletekről és italokról, az „Iro'tkön" a rolionczi rendezőség 
lóg gondolkodni, ezen kiviii a kőszegi erdő , több kies pont
ján ez alkalomkor korcsmák lesznek felállítva. Az ünne
pélyen és ‘ kiránduláson résztvevők az esti vonatokkal Kő
szegről vagy liobonczről kényelmesen hazatérhetnek.

ICixoiiy lu i. Az „Első magyar gazdasági 
gépgyár részvénvtársulat* tel Igazgatóságának. 
Budapesten, külső váczi-ut 7. Tisztelt czimü „Első 
magyar gazdasági gépgyár részvény társulat* (ez
előtt Gruszmiiiiu és Ruuscheubuchtól) megvásár
lóit gőz-cséplőgépemet igeu jó szerkezet miatt 
ajánlom minden polgártárs vevőnek, mert igen 
jó és minden hiba nélkül való, nagyon szépen és 
tisztán dolgozik és én teljesen meg vagyok vele 
elégedve. A legnagyobb szívességgel ajánlom bár
kinek. Iveit Rogy, 1891. január 1-én. Maradok 
teljes tisztelőjük id Miklósa Gábor s. k.

A Muraszombat s Vidéke* képes mellékletének 
tartalma .Szatlimáryué mama. Képpel. — „Az ideges mu
zsikus-képviselő." Igaz vadásztörténet. — A Habsburg- 
IiOtliringeni ház törzs fészkei. — „A vásáron", l’örge Ger
gely festménye után. „Kgy szál virágot.* Kép. -  „Csend." 
Költemény, ifi Szász Gyulától. — „Libbenő fény." Elbe
szélés Molnár Gyulától. — „Léna." Regény, olaszból Szűcs 
Gézától. — „Rárány fel hók." Költemény. Malomhegyi Ist
vántól - „Csak egy . “ Költemény. Teleki Sándortól. —
Fejtörő. Keptalány. JJüvüsrejtvény. — Mellékletkép kapják 
még a gazdálkodással foglalkozó előfizetőink Herényi Got- 
liard Sándor a „Vasmegyei gazdasági egyesület igazgatója 
által irt A Thomas-salak alkalmazása" czimü müvet. Egyút
tal felhívjuk in. t. előfizetőink ti gyeimét a mai mellékleten 
foglalt két fontos értesítésre is.

Vegyes rövid hirek.
4 i i ic g y íb ö l. .1 szent gotthárdi közönség n 

minden szépért és nemesért lelkesülő Dr. Varga 
Gábor és dr. Ott Ede urak kezdeményezésére s 
az ottani dalárda közreműködésével ra. hó 19-én 
fényesen 'ikerült dalestélyt és társasvacsorát ren
dezett a város kitűnő vendégének : Sucher József 
urnák, a berlini császári opera karmesterének, a 
hírneves zenésznek és zeneszerzőnek tiszteletére.
— Felső Eörbni Kbuukóztak két lovat, melyeken 
takouykort konstatált az állatorvos.

4  lia/.áliéil. Hazaárulást vádat emel a 
képviselőim/. négy magyar honpolgár ellen, kik a 
német szili ház érdekében a „császárhoz* folyamo
dást intézlek s ebben a folyamodványban oly han
gon é ' modorban beszéltek a magyarságról, hogy 
ő Felsége alkotmányos érzülete is felháborodott, 
e tapintatlanság fölött s a kérvényt minden meg
jegyzés nélkül küldte le a belügyminisztériumhoz, 
mely azt viszont a fővároshoz tette át. — Az or
szágos tűzoltó szövetség augusztus hó 14, 15. és 
16-ik napjain tartja az évi rendes közgyűlését s 
ugyanakkor ünnepli a soproni önkéntes tűzoltó- 
egylet fennállásának 25-ik .évfordulóját. — Jht- 
lánszky püspök 1000 frtta a D. K. E. tagjául 
lépett be. — A zónarendszer alig. 1-én az álla
mosított oszt.-magy. al lám vasút vonalán életbe lé
pett. — Varasd-Tepliczen ni. hó 24-én óriási vihar 
dúlt. Délután 4 óra körül hatalmas forgószél ke
rekedett, mely derékben törte ketté a nagy fákát. 
Majd megeredt a zápor, mely elmosott, elvert 
mindent. A kár tetemes. — Lajos napját ez idén 
nagy tenyuyel készülnek megünnepelni a fővá
rosban. Az ünnepet a jelenleg teljes számban itt 
időző függetlenségi és 48-as képviselők fogják 
rendezni a józsefvárosi polgári-kör és egyéb kö
rök, asztaltársaságok közreműködésével. Tervben 
van, hogy a városligetben nagy népgyülést tar
tanak. — Id. Rózsavölgyi Antal, felső-népiskolai 
tanító Nagy-Kuuizsán 73 éves korában elhunyt,
— Svastics Gyula, a marczali kér. orsz. képviselője, 
hosszas szenvedés után meghalt.

4  k ü l lő id r ő l .  Hamburgban Karst Lajos 
kávékere-skedó elsikkasztott egy félmillió frtot és 
megszökött vele. A sikkasztót körözik. — Szíriá
ból és Hedsasból érkező hivatalos jelentések sze
rint Aleppóban a kol -ra terjedése mind nagyobb 
mérveket ölt. — Szí.-Maiidéban w. hó 26-áu nagy 
vasúti szerencsétlenség történt, melynek körülbe
lül 50 halott és 100 sebesült az áldozata.

Közgazdaság.
Napjában hányszor to jh a tik  a 

lyu k  ?
A to,|ás sárgájának miutngy 27 óráuyi illőre 

van szüksége, mig elvá! a petefészektől, a tojás
vezető csatornán keresztül útját megtegye, hogy 
mint kész tojás a tyuk által kitojathassék. Rend
szerűit több tojásszéke kezdi meg egyidób oi ván
dorlását, e közben ezek azonban egymást nem 
érintik és nem zavarják. Azaz egyidóbeu válván 
el a petefészektől ugyan, de nem egyszerre vé- 
gtvzvéu pályafutásukat.



Innen magyarázható az, hogy egy tynk 2 —3 
napon mindennap epy-egy tojást szolgáltaik «t. 
A valódi tojási idényben minden tynk 2 — 3, ><->t 
4 napon át is mindennap m* gtojik s azután egy 
vagy két napi pihenés nt 
Néha megtölt.'mik agya:, 
pon át is m e g to l ,k  mindé 
előforduló kivétel.

így megtörte ölik, 
nap alatt

t e lk e z d i  t o j a - á t .

10 20

I m i

ü s t  is
vöd :nÖk. —

az előtte 
i kitójata 
t tojófés/i 

is érett

aló

két
riilmenyeknek k 
tatott. hogy egy tvnk kora

másodikat. — Íven 
kezűleg értelme/, ii' :

Az első tojás ugyani- már 
vagy az éjjel már érett volt 
tynk által visszatal tatot i. mert 
juthatott ; estére a másik tojás is erett volt a ki* 
tojatásra és meg is tojatott.

Egv másik esetben azt tapasztalták, hogy 
egyik tynk egyma-ntm közvetlenül két tojást 
tojt. A tényben nem csalatkozhattak, mert mielőtt 
a tynk fészkére iilt, határozottan látták, hogy ali
bim az altojáson kiviil más min volt. -  Addig 
mig a tynk fészkén tilt folyton figyeltek s midőn 
ez fészkéről leszállt, abban az áltojáson kiviil még 
két tojást találtak, melyet a tynk egy ülőhelyé
ben tojt belé.

Ezen esetet ngy magyarázták, hogy az első 
tojás a csatorna nyilasa tájékán megfeneklett, és 
a másik által — mely az alatt megérett, kitola- 
tot.. Ismeretes ugyanis a tenyésztők plott, 
hogy némely tynk annyira csökönyösen ragaszko
dik megszokott fészkéhez, hogy ha ahhoz nem 
férhet, képes tojását pgy napig is visszatartani. 
— Természetes, hogy ezen idő alatt a többi e!*alt 
szék a csatornában útját folytatja, hogy fehérjét 
vehessen fel és tojáshajával elláttassék. — Es így 
meg van a lehetőség, hogy valamely tynk egy 
napon két tojást tojhasson.

Ez azonban korántsem jele a kiváló termé
kenységnek, hanem inkább beteg

Ezekből látni, hogy oly dicséretek, melyek 
szerint egyik vagy másik fajta annyira termék nj 
hogy napjában kétszer is tojik, nem egyéb szél
hámos kürtölésnél, mert ha ezen eset egyik vágy- 
másik egyednél elő is fordul, erről fajtája termé
kenységére épenséggel nem lehet következtéé m 
vonni, az illető egyedre nézve pedig korántsem 
előnyös, hanem inkább hátrányos.

*
— A d e n a tu r á l !  waeaa szagát elpusztít

hatjuk, ha 1 liter szeszhez 10 gramm angol kén- 
savat öntve, azt jól összerázzuk s ezután 10 gr. 
szódát 20 gr. forró vízben föioldva adunk hozza. 
Ezen eljárás által természetesen a szesz nem lesz 
élvezhető, mert ez csak arra való. hogy az annyira 
kellemetlen szagnak vegye elejét.

— .11 en n y it e sz ik  a  b a ro m f i?  Olya:, 
tynk, mely a szabadban él és egész nap az istál
lóban, trágyadombon és gyepen kaparáigat : beéri 
40 gramm szemes eledellel, ti a azonban a baromi! 
kis térre vau szorítva, akkor napjában a nagyobb 
fajta állatoknál (Brahina, Coeliin) 90 gr. éh ségre 
van szükség. A kisebb fajták fejeukint kevesebbel 
is beérik. Ilyen táplálkozás mellett a jól tojó tyuk 
évenkint 130—150 tojást hoz. Ha ez utóbbi adat 
áll, akkor a gabonafélék mai árviszonyai kö/Vot 
a baromfi tartása nagyon nyereséges. E számada
tokat azért czélszerü megjegyezni, mert ha a tynk 
kevesebb eleséget kap, mint amire szüksége van, 
akkor lesoványodik és nem la.jik, ha pedig többet 
adunk a szükségesnél, meghízik — és akkor sem 
tojik. Ez adatok az árpára, zabia, pohánkára stb. 
állanak. Az utóbbit a francziák tartják a legjobb 
baromfi-eledelnek.

— I li ly o u  ta k a rn iA n y -tiö v é n y t vés-
Miiuli a ta r ló b a  ? Mindazon területeket, melyek 
tavasziak alá vannak szántva, helyes gazdasági 
érzékkel biró embernek okvetlenül be kell takar- 
mányuövénynyel vetni, 1-ör mert a talajt ezáltal 
kihasználjuk, 2-or pedig mert a puszta szántás 
alatt a talaj termékenyítő ereje szintén hanyatlik, 
holott a takarmánytrágyát produkálván, ez által 
a talaj csak gazdagodhatik, de másrészről mint 
földtrágya is kitűnő szolgálatokat tehet. Tarló- 
növényül ajánlható a tarlórépa s ezenkívül egy
szersmind földtrágyául a spergula és mustár. Az 
előbbinek több faja leven, közülük ne a (i —8 hét 
alatt magot érlelő és kevés tömeget szolgáltató 
spergula avensist, hanem a spergula maximat 
ajánljuk, mert ez a talajt — magjai későbben 
érvén meg — M néni gazosilhatja kihulló mag- 
vaival. A fehér mustár az előbb említett takar- 
mány-növényuél sokkal jobb. Hasonlóan jó - "I r 
latot tehet tarlónövényül a tatárka, mely mostoha 
vidékeken is elég jól di.s/.lik.

— S e ly m e t m o s n i  legjobban lehet bur- 
gonyavizzel, melyet úgy tisztítunk, hogy a ny rs 
burgonyát először megreszeljük s azután kipré
seljük. Ebben a vizbeu mosva, a selyem nemcsak 
hogy megtisztul, de színét se veszti el, sőt ell i- 
kezőleg sajátságos megnyerő fényt kölcsönöz neki. 
Szappant ilyenkor használói nem szabad.

Irodalom.
(z in ih iltin o z ó k  f o ly ó ir a ta .  Ived
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Kiadói posta.
Deczember 3l-ikóig elóözettek: Kalacsies József 

Benedekről és Árvái Ernő Csókáról.

Á nap és éj hossza,

|[ W “S '  kel
•» 4.38 7.33 1.50

! 4,39 7.31 2.48
1. 4.40 7.30 3.51

4 /2  7.09 4 58
« . 4.43 7.27’
7. | 4.44 7.26 7. i 1
H. • 4.46 7.24 7.24

A gabnaüzlet élénk- 
seggel bir, szilárd 

árak mellett.
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ez. 42 §-ábm 
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r Mu- gl,-,,
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1-1/, ti árfolyammal 
mi,- r iió 1 -én

a zságilgy miniszteri rendelet 8-ik 
mdékképes értékpapirban a ki
tenni avagy az ISöl. EX. tcz. 

bánatpénznek a bíróságnál 
kiállított szabályszerű e|-

r vényt átsző Igái tatai.
Kir. jiinísbiró'ág mint telekkönyvi hatóság 

Muraszombatban 1891. május hó 19-én.
SAÁRY J., kir. aljárási,iní.

Árverési hirdetmény.
.. . takarékpénztár végre haj ta- 

itiiiak, Schadl Ferenc/, és érdektársai határfalvi 
lak >• ok végrehajtást, szenvedettek elleni végrehaj- 

. i ügyében a kér l m következtében a végfeliaj- 
■ rést 340 irt tőkekövetelés és ennek 1890. 

évi január hó 1-ső napját<>1 járó 7° 0 rendes, 7" ,. 
késedelmi kamatai, valamint jelenlegi 7 frt 55 kr. 
és a még felmerülendő költségeknek kielégítése 
végeit az 1881. LX. t. ez. 144. §-a alapján és a 
14.',. § értelmében a szombathelyi kir. törvényszék 
{ muraszombati kir. járásbíróság) területén lévő 
Hat községben fekvő a határfalvi 25. sr.
i , S,- .dl l-'erencz és neje Salamon Mária
tulajd 
frt. -

M
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mely az uj évv,
lépett. Ez a magyar olvasó közönség 
Hiteles forrásokból zánuazó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága é- sokasága, rovatainak 
változatossága, kitűnősége, a 'tclöaböző olvas
mányok gazdag tár háza tették az „Egyetértésit 
népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilams liii 
tudósítást ('gyedül az „Egyetértés" közöl, (xaz- 
dasúgi rovata elismert régi tekintélynek ör
vend. A magyar kereskedő s gazda közönség- 
nem szorul többé idegeunyelvü lapra, meri az 
„Egyetértek kereskedelmi s tőzsdei tudó
sításainak bőségével s alaposságával ina nutr 
nem versenyezhet más lap. A kereskedő, az 
iparos s a mezőgazda megtalálja mindazt 
az „Egyetértésiben, a mire szüksége van. 
Változatosan szerkesztett tározójában, annyi 
regény olvasmányt ad, min! egy lap sem. 
2 —Ö regényt közöl egyszerre, úgy, hogy egy 
év alatt 30—40 kötetnyi regényt, részint erede
tit, részint a külföldi legjelesebb termékeket 
jömagyarságu fordításban kapnak az „Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót ln-res és a 
világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar 
értesülni, lizesscu elő az „Egyetértés“-re, 
melyuek olöüzetési ára egy hóra 1 frt dO kr., 
1 i  évre ó frt s egy évre 20 írt. Az elólizetési 
pénzek az „Egyetértés* kiadóhivatalába kül
dendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívá
natra egy hétig ingyen és bérmentve küld.

(10. 20-*)

Árverési hirdetményi kivonat.158ü 
01

A muraszombati kir járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Lehár József 
végrehajtatóuak, Zriuszky Mátyás végrehajtást 
-
iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. 
törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság)

i! felvett A. f  99. hrsz. ingatlanra 125 
100. hrsz. 20. ház*/.. ingatlanra 160 frt, 
14. hrsz. ingatlanra 71 fr t,— az 597 18. 

illanni 21 frt, — u 82. hrsz. ingatlanra 
97. hrsz. ingatlanra 36 frt, — a 98. hr.
• in. 24 írt. — a 113. hrsz. ingatlanra 

í 101 sz.tjkvbe Meitz György tulajdo- 
■v/.etl. A. f  86. hrsz. ingatlanra 34 frt, 
'/.i jk vinni Gmubócz dános és neje Szám-

v 797. hrsz.
4 írt, — a 798. hrsz. ingatlanra 8 

. n (í iinbócz. András és neje 
liajdnmiul felvett A f  786. hrsz. in- 

— Kmui.sz, Mihály és neje Gombóc/, 
iául a 89. sztjkvbe A f  alatt felvett 

latinra 18 írtban ezennel megúllapi- 
iikiáltási árban elrendeltetik.
Az u .'-r --tartására határidőül 1891.
t i i g u r. \ t i h ó  2 ő . n a p já n a k  délelőtti 
ap; II ‘ail.iiva község bírajuhoz tűzetik ki. 
Vrvi-n . z/indékozók tartoznak az. ingatla- 
lí) - .( ke-/.pénzben vagy az 1881. LX. tcz. 
;-aban jelzett árfolyammal számított es az 

ii'm ember lic 1 -én 3333 sz. a. kelt ig. 
i.-ri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes 

kiküldött kezéhez letenni avagy 
a,-. 1881. LX t. e -. 170. §-a értelmében a bánát

it bírd íguál előleges elhelyezéséről kiál- 
• abaiy rii t lismervéuyt átszolgáltatni.

jgyen lő rész*
ipjátdl BZ i*

mjta ’ ; .* itt. a másodikat ugyanazon
. harmadikat

ig\.. i i/ - -z iiuitaiuló 3 hónap alatt, mm-
izlet u tán  az árverés oapjá~

■ 1881 
évi deczember le* 6-án 39415. I. M. szám alatt 
kell rendeletben előirt módon a muraszombati kir. 
ad iiuv luinál mint bírói letéti pénztárnál lefizetni.

V bánatpénz az utolsó részletbe fog besza
rni itatni.

Az ezen árverési hirdetmény kibocsátásával 
•Kyi-i • . ;b i,: megállapitott árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt ezen kir. biróság mint telekk. 
hatóságnál Mutaszombatban é- Uatárfalva község 
elöljáróságánál tekinthetők meg.

Az elrendelt árverés a fent,irt telek jegyző
könyvben fel jegyeztetni, ezen árverési hirdetmény 
- _;y | illanva a bíróság hirdetményi táblájára ks- 
függ Bzteti i, t > ábbá kifüggesztés végett, az ár
verezi feltételek pedig megtekinthetés végett egy- 
g] . él ! íny bán II it irfalva község elöljáróságának, 

ii'Miikülönben zen árverési hirdetmény egy-egy 
p.öö.ui)a (r"dőudvar, Hegyszoros, Görhegy s/.om- 
/• dós •íöz-'-;g<íkIjeu a helybeli szokás szerint azon- 

vezeti községek elöljáró
ságaihoz inegküldetni rendeltetik.

Ezeu árverési hirdetmény az egyidejűleg meg- 
..Ilapított árverési Feltételekkel együtt a/ 1881. 
ev: LX. t. c/.ikk 153. § a intézkedéséhez képest a 
keresetre hozott első végzés előirt szabályok sze- 
i . 8zonj.s/.é'los községek elöljáróságainak meg
küldetni rendeltetik.

Miről az érdekeltek értesittetuek.
Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóságnál 1891. május 2-án.
SAÁRY J., kir. aljbiró.

Njouiat.61 QrdubMia Hűl. gfocsuitójAa Mnraua<Bba.tbta.
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