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K 1 o f i /, e t , é s i á r :
Ki! *sz < VT.* :5 Irt. Félévre 1 frt éU kr. —  A ga/.d ii.>k 

egylet tag jainak : egész évre 2 frt. félévre I frt 
Kgyes szám ára 10 kr.

KláBwlísi pénzek és rec la iiia tiók  a kiadóhivatalhoz 
iiitézendók.

kiadja :
A muraszombati gazd. fiókegylet.

A szorkosztósórt felelős :
TA K Á CS IC ISTVÁN, <\ t i tk á r .

Koziraiok. levelek s egy-'li szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési díj : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 1" kr 
többszöri hirdetésnél soroukint ti kr. Bélyegdij :í > kr. 

Nyilttér petitsora 25 kr.

A tehén mint igavonó.
A tehenek alkalmazása igavonásra 

nemely kisebb gazdaságban nálunk is, 
de Németországban, kivált a közép- és 
délvidéken, általában szokásos. Nagyobb 
gazdaságok azonban csak felette ritka 
esetben használják a tehenet igavonásra 
és pedig rendfM‘n két okból: egyrészt 
büszkeségből. mert a tehénnel nem lehet 
úgy parádézni, miül a czimeres ökrökkel 
s lóral másrész! mivel azt hiszik, hogy az 
esetleges haszon, melyet a telién, mint 
igavonó nyújt, elvész a tej hozam csök
kenése álltai. Az előbbi okra itt nem 
rellektálunk, mivel a mezőgazdaság mai 
helyzetében, mikor azon fordul meg 
minden, hogy a termelési költségek a 
kellő helyen, lehetőleg leszállittassanak, 
ily előítéletnek nincs helye. A másik 
ellenvetés már jogosultabb lenne, ha 
tényleg számbeli adatokon s nem puszta 
feltevésen alapulna.

Backhaus, göttiugai tanár behatóan 
foglalkozott újabban e kérdéssel s a 
praxisból merített példákon, számszerű 
adatokkal bizonyítja, hogy mily előnyös 
a tehenek alkalmazása igavonásra s mily 
csekély tej hozam veszteség, mely e/,í hol 
keletkezik. Néhány felsőhessenigazdaság 
üzemét Írja le, hol a tehenek alkalui izása 
igavonásra már hosszabb idő óta gyako
roltatok. Előrebocsátja, hogy az igáste- 
heneket természetesen erősebben kell

takarmányozii!. mint :i közönséges teje
lőket és pedig ;i száruz takarmány elő
nyösebb e tekintetben :i zöld takar
mánynál.

Áttérve az igavonás és a tejelés közti 
viszonyra, az említett, gazdaságok nap
lóadataira fám  isz.ko I v.i, ezeket Írja:

., Az erős m ozgás te rm észe tsze rű leg  
c sö k k en ti a  tej hozam  »t. de távo lró l sem  
oly m érték b en , min h iszik . Igv pl. 
1890-ben :iz igáste lm nek  á tla g  252 li
te rre l :idl;ik k ev eseb b  te je t, m in t a tö b 
b iek . Iv. e r k é l y  k iilöm bség, k iv á lt ha 
m eggondoljuk , hogy a leg jobb  te je lő k e t 
nem  a lk a lm azzák  iga.vonásra. Szám os 
igás . ,i n volt, mely 1 8 9 0 -b en  2 0 0 0  
ÖI 2 I  literi ad o tt,  m g a  tö b b in e k  te j
hozam  i 2 0 0 0  —2 0 0 0  lite r közt. v á lta 
kozó:!. A te j z s ír ta r ta lm a  á tla g  I s z á 
zalék .

Múlt tavaszkor \J oly tehenet fo- 
tak igába, m ‘Ivek legalább két hóval 
előbb lettek újra tejelőkké. E tehene
ket nyolc/, héten át, ápril 12-től június 
li-ig használták igavonásra s ez alatt 
3869*7 liter tejet ad ak. az igavonási 
időt megelőző négy liét alatt 2579 2 
liter, az igavonási i lő! követő négy 
iiét alatt pedig 1920 liter volt tejho 
zaiiiuk. Tehát az igavonást megelőző 
s követő 8 hét alatt összesen 4 492*2 
liter tejet adtak. Szolgáltatott tehát 
egv-egy tehén nyolc/. InH alatt, átlag :

igavonás mellett 270*4 litert 
nélkül 321*73 „

vagyis naponként
igavonás mellett 4*93 litert 

„ nélkül 5*72 „
E szerint a tehén, az igavonásra 

való használat, mellett naponként csak 
0*8 literrel adott kevesebb tejet. De fi
gyelembe veendő még, hogy az iga vo
nás idejét követő négy hét alatt a te
henek bőséges zöld takarmányozásban 
részesültek, a mi sok tehénnél a tej- 
kiválasztást nagyban előmozdította, mig 
az iga vonás idejében száraz takarmányt 
kaptak. Igaz ugyan, hogy az igás te
henek húst vesztettek,— illetve élősú
lyuk nem gyarapodott a kellő mérték
ben, de ez a pont nem jön igen te
kintetbe, mivel egyébbiránt teljesen 
megtelelő kondiezióban voltak s a suly- 
veszteség csak fölösleges zsirgyarapo- 
dást illette.

Már most a fenteiulitett jelenték
telen tej veszteséggel szemben áll a tehe
nek igába fogásának rendkívül csekély 
költsége.

ILa ugyanis a tehén munka költsé
gét akarjuk kiszámítani, csupán a tej- 
hozamcsökkenést, a takarmány többle
tet, a szerszám költségeit s a kocsis 
napszámát kell tekintetbe vennünk, mig 
a többi költséget a tejelés fedezi. E 
szerint négy tehén munkája, mely köuy-

Pántlikás Jakab.
(Supplicati >. élményeiből irta: István.)

(Vége.)
A n-s/, ismétlődött a/, iiblakii.il. Egy tompa 

zuhanás a földön, a/.utáu egy másik zuliauás kez
dett kétségbeejteii'.

IJ /ony.isau ni. /.illabos ember ugrott be az 
ablakon, m-g :• ■ l'g kettő! Azt tudtam, hogy 
nincs i'iljta keresztvas, megtehették kÖUliyeu.

C«emloM-it ír. ágy lábába húzódtam 8 elsáti- 
c/.oltain magamat a párnákkal. Hogyha valame
lyik arra tele talál i*tűi, be ne vágja a fejemet.

A f'Os/.ugás egyre tartott most már a szo
bában s én hiába erőltettem a szemeimet, uem 
láttam senkit. Kiáltani nem mertem, mert a 
hang után rögtön ram találtak volna. Feszült fi
gyelemmel védelmi ülésben vártam a történeti-
dókét.

A csos/.ogás megszűnt. Síri csend . . .
Egyszerre irtózatos nyávogás és siirü kopo

gás szakitá meg a kiuteljes csendet.
Én meg, daczára annak, hogy a váratlan 

hangverseny megrémített, mégis mosolyogni 
kezdtem.

Hogy is n e  lett volna a helyzet nevetséges ! 
Urarnti i ,  a  iuí en g e m  oly kétségbeejtő remegésbe 
hozott, a/, nem volt má-, mint két czirmos sze
relmi találkozója s azok zajos érzelem-nyilvá
nítása.

Megnyng" i.,i I i  ■s/, • dtein kényelmes fek
helyemről, kü ....... ni .: • |jeli csendháborítókat
s betettem utánuk a/, ab!, kot.

A felhős ködös idő miatt észre sem vettem, 
hogy már hnjnalndni kezdett, azért azon erős el
határozó-sál támolyogtam ágyamhoz vissza, hogy 
most ha a ház rám szak ul is, de aludni fogok. 
A mint az agy előtt egy kicsit gondolkodva áll
dogálok. egyszerre valaki m 'gragadja a leplezet
len l.i limai. [)-■ már ez annyira váratlanul jött, 
hogy ön kénytelenül el kurjantottam magamat, 
hogy: „Ki az Y*

„Éi vagyok if|ur -- teleli a cseléd szintén 
halálra rémülve „a c ■/. i p ő i t akarom ki
vinni.*

„Ja ! - felelem nyugodságot szinlelv e —

az mar más* s illegszégy- iiül ve húzódtam a pár-
náiiu közé.

Igen tériillészetes, hogy ilyen izgalmak lltáu
elalildno il tiibbé lelletétien volt. Nyugtai au ul
hánykódtam 1fekhelyeinon s mire megvirradt, SZe-

rencsésen ki is lefedtem magaiu alól minden 
párnát s így minden nagyobb megerőltetés nél
kül bocsátkozhattam a földre.

Igyekeztem kimosni szemeimből az álmossá
got s nagy gyorsan felkészülve odaállítottam a 
Jakab s/.eniszé.l ele, a ki már nagy buzgón várt 

| rám a l iuiyhiu s igvcc z tt kedves egészségemre 
kívánni az éjszakai nyugodalmat.

„Hit hogy aludt az éu szegény házamnál 
supplicans ur ?*

„Köszönöm jól, nagyon jól* siettem vála
szolni s e közben gyanú* pillantást vetettem a

szomszéd abrá/.atjara, ha nem tud-e valami; a/, 
éjjel történtekről. Nem tudott, vagy legalább 
nem mutatta.

Alig vártam, hogy elszelelhessek hősiessé
gem színhelyéről, ne hogy kénytelen legyek el
mesélni, hogy h it hogy is aludtam éu az éjjel.

Pedig a jó Száli néni ugyancsak igyekezett 
ám minden jót h déiu tömni. .Mikor meg a fize
tésről kezdtem Inszélui, szent fölháborudásában 
majd a fejemhez lódította a habverőt.

A Jakab meg csak mosolygott, mosolyogva 
kisért el a falu határáig.

A tanítóhoz he se mentem, mert a tegnapi 
eset óta csak szent borzalommal tudtam a filia- 
beli tanítókra még csak gondolni is.

Igyekeztem elfelejteni ezt a kis történetet s 
nem is mertem vele dicsekedni senkinek.

Mikor most kipihenve az ut fáradalmait 
jegyzeteimben lapozgattam, megdobbant a szivem 
a mint két. vaskos felkiáltó jel között megpillan
tottam ezt. az ártatlan nevet: Pántlikás Jakab!!

E* időtől fogva mikor annak az ismeretes 
sípnak a hangját hallom utczahosszat, mindig 
megdobban a szivein s fel ájulnak bennem ama 
nevezetes éjszakai események emlékei s mindig 
bizonyos tisztdetleljes elérzékciiyedéssel szemlé
lem azt a vendég oldalon sípoló kopott ablakot. 

* *
*

Hej! mégis csak áldott egy intézmény az a 
supplikatio, mennyit tapasztal az ember, ha az 
isteni gondviselés megőrzi minden veszedelem 
ellen! —



nyii munka m e lle tt k ö rü lb e lü l a n n y it 
te sz  ki, mint kei középj )sá;j;ii \66, k e r ü l :

tejveszteség : 4X^'S liter a 7 kr. 28 kr. 
takarmánytöbblet: fejenként 21'* kg.

erőtakarmái.v 10 kg. a  8 kr. 80 kr.
szerszám: 25°/. aiuorti/áczio mellett. 0.06
a kocsis napszáma...... 1.74

ö--/.—éli ; 2-88
Már pedig tudvalevő dolog, hogy egy 

ló foga t 3 —4 írton alul semmi esetben, 
de sürgős munkaidőben gyakran 0 írton 
a lu l se kapható; — igy tehát tehén
fo g a t készpénzbeli előnye szembeszökő.

M F.
Jegyzőkönyv.

Feltéve a muraszombati gazd. tiókegylet 1892. január 14-éu
a muraszombati városházban tarto tt közgyűléséről.
Gróf Butthyáiiy Zsiginond elnöklete alatt 

jelen vannak: Árvái Henrik, Bácz János, Ear- 
barics József, Fodor Benő, Faschinger Győző, 
Horváth György, Horváth Pál, dr. Ivandczy 
Ferencz, Kirbisch Ferencz, Kondor Ferencz, 
Kolossá József, Meixner iMátyás, Saáry Jó 
zsef, Sinkovich Kálmán, Skrabán Iván. Söinen 
János, Vöjecz György egyl. tagok és Takács 
R. István titkár.

I. Elnök a gyűlést megnyitván, örömmel 
constatálja, hogy az egylet működése a inult 
évben teljesen megfelelt hivatásának. Az egy
let múlt évi működéséből röviden körvonalozva 
a kővetkezőket említi fel: Rendkívüli tevé
kenységet fejtett ki az egylet a muraszom
bati járás vasutügyének előbbrevitelében. t* 
czélra körülbelül 200 írton felül költekezett. 
Büszkén tekinthet az egylet a vasüti ötös 
bizottság működésére, —  adja az Ég, hogy 
a járás ama óhaja: vasutat nyerni, ténynyé 
válljék'; hisz az életkérdésünk.

„Muraszombat és Vidéke" ez. hetilapot, 
az egylet átvette s ezentúl ő adja ki s szer
keszted, mert ez az egyedüli és természetes 
kapocs, az egylet tisztikara, választmánya 
és tagjai közt. Mostauig a jövedelem fedezte 
a lap kiadásait, és azon reményben, hogy a 
központ ezentúl sem vonja meg segélyét a 
laptól, azt az egylet aegise a la tt ezentúl is 
ki fog adatni.

A múlt éyben a marhatenyésztés előbb- 
revitelére lett nagyobb súly fektetve. A vá
lasztmány kérelmére a központ elhatározta, 
hogy Muraszombatban is ta rt ezentúl bika
árverést. Szeptember hóban Vashidegkuton 
e ég szépen sikerült marhadijosztás rendez- 
te te tt. Az egylet egyik főóhaja volt a múlt 
évbeli is lótenyésztésünk kifejlesztése szem
pontjából nagyobb lóvásárt teremteni, azon
ban ezen tervéről egyelőre le kellett mon
dania, mert Muraszombat község még az ily 
czélra alkalmas helylyel nem rendelkezik.

Vashidegkuton a marhadijosztás alkalmá
val jobbfaju baromfi ik is d ijaztattak ; a múlt 
év folyamán fajtyuktojások osztattak ki és a 
fajtyuktojások eladása is közvettetett.

A sertéstenyésztés előmozdítása végett 2 
pár angolfaju malaczot rendelt az egylet.

Hogy a jelentkező szőlőveszedelemiiek el- 
lentállhassunk, idején kel le védekező eszkö
zökről gondoskodnunk, miért Vasiakon Kir
bisch Ferencz tag tulajdonát képező szőlőhe
gyen amerikai szőlővessző-telepet létesített.

Járásunkban levő faiskolákban termelt ol- 
toványok, a kellő reclain hiányában nem 
igen értékesíthetők, miért az egylet választ
mánya egy 4 tagú bizottságot küldött ki, 
melynek feladata lesz ez ügyben egy kime
rítő  tervet kidolgozni.

M ert járásunk gyümölcsészete még igen 
primitív állapotban van, annak érdekében ke
veset tehe te tt az egylet; de a jövő évi mun
kakörben a gyüinölcsészet előmozdítása szin
tén fel lesz véve.

Hogy egyletünk tagjai a műtrágyát és az 
azzal való bánásmódot is megismerjék, illetve 
kísérleteket tehessenek: az egylet Ascher B. 
és fia ciéguél műtrágya-telepet létesített és 
annak a gazdaságbani kezeléséről u tasitást 
adott ki tagjainak.

Végül meg kell említeni, hogy az egylet 
választmánya azon buzgólkodik, hogy M ura

szombat,bán hordóhitelesitő-álloinást s igy egy 
liidint.. leget állíthasson fel

Ezek rövid körvonalakban az egylet múlt 
évi ténykedései;—  rendelkezésre álló gyenge 
eszközökkel megtett mindent, a mit tehe te tt; 
ebből m enthetik az egylet tagjai is a garan- 
cziát, hogy egyletünk kitűzött czélja felé 
törekedni meg nem szűnik Kéri azért az 
egylet tagjait, hogy mind anyagilag, mind 
erkölcsileg azt továbbra is támogatni szí
veskedjenek. Sajnálja, hogy ezen az egyleti 
életben oly fontos gyűlésen az idő zordon- 
sága miatt többen meg nem jelenhettek.

A közgyűlés ezen elnöki megnyitót ölöm
mel vette tudomásul és Elnök ő méltóságát 
kifejtett fáradozásáéit megéljenezte

II. Vucsák Sánd. egyl. tag „Védekezésünk 
a fillokszera ellen" czirnü gyakorlati előadása 
következett volna, de mivel a zord idő miatt 
nagyon kevés tag jelenhetett meg, igy ezen 
értekezés a „Muraszombat és Vidéke" feb
ruár havi első számában határoztatok  közzé- 
tétetni.

III. Titkár az 1891. évről szóló részle
tes jelentését olvassa fel, melyben ecseteli 
azon buzgalmat, mely az egylet múlt évi 
működésében nyilatkozik. Egyúttal azon óha
jainak ád kifejezést, hogy ezen érdeklődés ne 
csökkenjen.

A közgyűlés a jelentést figyelemmel ki
sérve, titkárnak fáradozásáért jegyzőkönyvileg 
köszönetét mond.

IV. A kiküldött számvizsgáló-bizottság 
az egylet 1891. évi számadását, a kapcsola
tos naplókkal együtt felülvizsgálta és azt a 
következő alakban elfogadásra a ján lja:

B e v é t e l .
Az 1890. évi péuztarmaradváuv 920 29
Tagdíjakból befolyt 609 —
A központ ajándéka 335 —
Egyesek ajándéka 10 —
Takarékpénztárban elhelyezett tóke

utáni kamat 109 34
Visszafizetett bikaárak 248 —
Eladott peronospora fecskendők ára 21 50

Ö sszesen: 2253 13

Titkár fizetése 2 0 0  -
Muraszombat és Vidéke subveutiója 276 50
Nyomtatványokra 6 25
Pdstadijakra 53 12
Irodaszerekre 18 66
Felszerelésekre 7 40
Kísérleti magvakra 19 45
Próbaeszközökre 19 85
A gyüinölcsészet előmozdítására 7 35
Bikák vásárlására és uurbateuyésztósre 106 —
Jobb sertesfajok meghonosítására 44 42
Baromtitojásokra 5 20
Amerikai ssóllövesszótelep fe lá llítására 127 83
Méhészetre 20 —
A központnak ju talék ra 89 -
Másolásokra 21 20
Vegyesekre 44 55
Vasút iigybeu 188 15
Házi ipar fejlesztésére 1 30
Egyenleg 996 90

Ö nzésén: 2253 13
Továbbá jelenti, hogy „M uraszombat és 

Vidéke" ez. hetilapról szóló zárszámadási á t
vizsgálva, a mint alább következik, szintén 
elfogadásra ajánlja :

B e v é t e l .
Előfizetés 284 78
Hirdetés 274 lti
Segély 270

Összesen: 811 81
K i a d á s .

.Munkatársaknak 38 60
„Vasárnap" cziinU m e llé le té r t  10 88
IJjságbélyeg 1U8 - -
Nyugtabélyeg 3 57
l’ostabélyeg 28 34
Hirdetési adó 72 30
Nyomásért 506 95
Irodaszer-, nyomtatványokra 20 74
Vegyesekre 5 00

Összesen: 833 08 
l’énzt. maradvány mint egyenleg 00

831 94
A közgyűlés az előterjesztett számadáso

kat egész teljességében elfogadj i és a pénz- 
táraok részére a felinentvényt megadja.

V. A közgyűlés 1892. évi költségelő
irányzatot következőkép állapítja meg:

F e d e z e t .
1891. évi péuztármaradváuy 996 90
Tagsági dijakban 27 rendes tag után 

81 frt. — 381 pártoló tag után 
381 frt 102

1891. évi tagdijhátralék 277 —
Tőkék kamataiból 30 —
Központi subveutió a lap részére 200 —
Három q. glaubersó, Meixner M. vas

kereskedésében elhelyezve 18 —
Százalékokból io —

Összesen : 1993 90

S z ü k s é g l e t .
T itkár fizetése 200 —
„Muraszombat s Vidéké" subventiója 250 -
Nyomtatványokra (ism eretterjesztő

füzetek, naptár stb.) 15° —
Postadijakra _
Irodaszerekre *■* ~
Felszerelésekre 
Utazásokra
Kísérleti magvakra 25
Próbaeszközök s kísérletekre 100
Gyüinölcsészet előmozdítására 100
1,ötéin és/.tt síink előmozdításéi a 100 —
M arháti uyésztésUnk előmozdítására s

bikavásárlásokra 5(10 —
Jobb sertósfajok meghonosítására 10 —
Baromtitojásokra ‘20 —
Amerikai szölóvesszötelep felállítása s a

szólóm iielés előmozdítására 100 —
•A központnak fizetendő 1891. é. ju talék  62 —
Másolásokra s előre nem látható  ki

adásokra (tagdijtörlések, központi já 
rulékok) 100 —

Az állandó tők • gyarapítására 141 i>0
Összesen: 1993 —

Muraszombat ea Vulcke“i'e uezve pedig 
kimondja, hogy azt azon reményben, hogy a 
közpo. i uh tuC/.ióban részesíti, ezentúl is 
ki fogja adm.

Az írod Imii mellékletet azonban, ha a/, ki 
nem ti m '" 'gat, Csak egy fel éven át ren
deli m«d!éklelkepen a laphoz Csaioltalni.

VI A közgyü'es általános felkiáltással 
főtiszteiéndo G.i.-p .i Ferói.c« muraszombati 
plébánost választja meg alelnőkének. A vá
lasztmányba pedig a tisztviselőkön kívül, a 
következő logokat választja be közfelkiáltás
sal : Bácz J mos háztulajdonos, Bagáry Jó
zsef plébános. B irbarics József háztulajdonos, 
Csorna J nő azulgabiró, Fodor Benő állat
orvos, Horváth Pál ügyvéd. Dr. Ivanóc/y 
Ferencz plébános, Jó i is István aratógazda. 
Kirbisch Ferencz kereskedő, Kondor Ferencz 
áll. tanító. Meix ler Mátyás kereskedő, Metz- 
ker Mátyás urod. intéző, Mintsek Gáspár or
vos, Sinkovich Kálmán pénztárnok, Skrabán 
Iván aratóg izda, Sömen János háztulajdonos, 
V ratarics Iván aratógazda, Vucsák Sándor 
áll. tanító.

A lapfeiügyelő-bizottságba grf. Batthyány 
Zsigmond. Horváth György ügyvéd és Török 
Ernő kir. közjegyző egyl. tagok lettek bevá
lasztva.

VII. Titkár bemutatja az 50 frt adónál 
többet fizető egyleti tagok jegyzékét, mire a 
közgyűlés elhatározza, hogy előbb kérdést in
téz a központhoz, hogy milyen adó értendő 
a tagság megállapításánál és csak azután szó- 
litandók fel az illető tagok, hogy alapszabá
lyaink értelmében a rendes tagok sorába 
lépjenek.

VIU A közgyűlés felhívja Kirbisch F e 
rencz vállalkozó egyl. tagot, hogy a hordó- 
hitelesítő hivatal felállítása ügyében megkí
ván tató feltételeknek mielőbb eleget tenni 
szíveskedjék

IX. Kondor Ferencz egyl. tag a következő
inditv ányt terjesz ti a közgyűlés e lé :

A gyiimölcstermelés oly általános és kiváló
fontos saggal bir, hogy azt gazdakörünknek teljes
erejév'el kell műnk.ílm. általánosítani s annak fej
lődését helyesen irini yi tani. De mig a szőlőmive-
lés ér.[lekében széleskörü tevékenységet fejtett ki,
addig a gyiimölc-.észet fejlesztése körül, mely
a mám:iái semmivel sem kisebb-jeleutőségü. — na-
K.V°" keveset tett. Ugyanazért a gyüiiiölcsterme-
lés ér.deliében a következőket vagyok bátor in-
ditván yozni :

I.' Tekintettel azon igazságra, hogy csak a
legjollb s lehetőleg minél kevesebb fajú gyüiuöles-
termeilés mellett Viiirhatjuk a gyüinölcsészet fel-
viragzasát: állapítanék meg a fontosabb gyü- 
mölc'iimiiekből '-gy-két faj, mely vidékünk viszo
nyai kő/.ött a nagyban való termelésre legalkal
masabb. Mert habár vármegyénk nagyérdemű 
gazdasági egyesülete már évekkel ezelőtt ki is 
jelölte a vármegye területére legalkalmasabbnak 
vált fajokat, sőt az által, hogy « fajokból éven- 
kint. ingyen osztott ki a faiskoláknak alma- és 
körteoltóágakat., — több kitűnő faj elterjedését 
tette lehetővé : mégis s/.üksége-msk tartom, hogy 
nemcsak e fajok száma a minimumra redukállas- 
sék, hanem alapos megfontolást igényel az is, 
hogy sziikebb vidékünk számára megtaláljuk a 
legjobbakat. Ez által idővel elérhetjük, hogy vi
dékünk gyümölcstermelésének is meg lesz a maga 
sajátságos jellege azou néhány fajban, melyek 
ngv saját fogyasztásunk, mint a pinczképesség 
szempontjából vidékünkön a legalkalmasabbak a
termelésre.

II- Minthogy p.dig-bből önkényt folyik az a 
kérdés, mily mértékben s mily eszköszökkel tudná 
gazdaközönségüuk a czelt elérni vagy legalább 
megközelíteni : első sorbau a faiskolák ^kérdése
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Védekezésünk a filloxera ellen.
i zo'nl>ati ' 8<J2. i '11'1. 11 Muraszombatban tarto tt küzgyü-

lu* n M e r e s z te t te  Vucsák Sándor választmányi tag )
Mélyen tisztelt Közgyűlés !

tünk választmányának mi gtisztelő felszólítására szive- 
«• őiulas niegtartására. Mielőtt azonban előadásomat 

1 bocsatanom, hogy nekem a fiilox rúról és pusztitá- 
,a l,aszlal“l')"» '»'tr« csak azt mondhatom, bogy hála

1 Köl.eii ismereteimet főleg a s/őlőszeti szakirodalomból mentettem, de 
1 senki masnak sem, bogy tanulmányozását addig balaszsza,

- s/Őlo|ebei, személyes tapasztalatokat nem gyűjthet, mert az drága 
i d meny lesz. Előadásom főczélja, hogy bortermesztéssel foglalkozó gazda-

1' ti^y' Imét a közelgő veszélyre irányítsam. s ha ez nekem sikerül,
- nos munkát végeztem. E veszélyt a fillox-rúnák gyors terjedése okozza.

A ti los ra igen apró, szabad szemmel alig látható sárga bogár vagy 
iVeiii. mely a szőlő gyökerén tartózkodik s annak a nedvéből táplálko- 
A meri kából származott s körülbelül 30 éve, bogy onnét Fraucziaor- 

- igba hurczoltatott s innét már egész Európában elterjedt. Terjedését nem 
it meg akadályozni, mert oly szapora, hogy egyetlenegy egy nyáron 
" '“r millióra szaporodik tel. Magyarországnak is már majdnem minden 

u 'ket ellepte s számos helyen a szőlőket annyira elpusztította, bogy ki- 
;let ásatni. E veszélyes bogár némelyikének szárnya fejlődik s kimászván 

ódból, tovább repül, vagy a szél által is vitetik. Ez az oka, hogy miu- 
,ig több s más-más vidéken lép fel, hol gyorsan elszapotodváu, elpusztítja 
a szőlőket.

A tillox-ra jelenléte arról ismerhető tel leginkább, hogy a szőlőben 
"it> helyen a tőkék levelei idő előtt sárgulni kezdenek s a hajtások fejlő - 

lese elmarad. A szőlőben tehát olyan foltok keletkeznek, mint az araukás 
bérben. Ezen toltok mindig nagyobbak lesznek, mig végre össze éruek s 

'pusztul a szőlő. Mihelyt szőiőiukb.ui észreveszünk ilyen foltokat, azounal 
i. kell ásatni néhány tőkét s nagyító üveggel megvizsgálni a gyökereit. 
N tgyitó üveg hiányában arról is meglehet ismerni a filloxera jelenlétét, hogy 
a -/.ölötöké apró gyökerein vastagodások, daganatok vannak.

Szólóink — hála a gondviselésnek — még ül lox-ra-mentesek, de a 
sz.-ly bekövetkezése bizonyos s csak rövid idő kérdése. Igen örüluék, ba 

v deklink bortermaszto gazdaközönsége megczáfoluá most ezen közmondás 
gazságát.: , S íját. karán tanul a magyar.* T múljunk most az egyszer más 
irán. okuljunk rajta s a közelgő veszélylyel szemben, idején gondoskod

junk kellő védekezésről.
A li i " X  ra elleni védekezésnek eddig négy-féle módja van gyakorlatban : 
]. A szülőnek a szüret után vízzel való elárasztása. Ez természetesen 

••ak ott, alkalmazható, ho' i szőlőnek valamely patak vagy folyó mellett 
fekvése vau, hogy i víz rá resztlietö s lefolyása gát által bizonyos ide

ig megakadályozható, E • mi védekezésről mi ueiu gondolkodhatunk, mert al
kalmazását szőlőink fekvése meg nem engedi.

2. A szőlőnek limnokb i való telepítése, melyből a fillox ;ra meg nem 
élhet. Miután homokos tulajunk nincs, ránk nézve ez is haszuavehetetlen.

3 A széiken-gge| \aló gy ű lés. A s/.enkéneg méreg folyadék, mely 
a ti \ ni megöli. \ m hozzá gép, mely a tőke körül több helyen a földbe 
furatik s belől" nyomás által 8 vagy 10 gra u méreg a töke gyökeréhez 
boc-áttatik és ott széjjel gőzölögvén, megöli a fillox-rát, de a gyökérnek ily 
csekély mennyiségben nem árt. Mind ni tillox-ra azonban míg sem pusztul 
el s a megmaradottak újra szaporodunk, azért a gyérítést minden évben 
kell alkalmazni.

E védekezési módot szintén röviden csak felemlítettem a nélkül, hogy 
vidékünk borteriueeztö közönségének ajánlhatnám. Nem ajánlhatom pedig 
egyrészt költséges voltánál fogva, mely miatt szegény bortermesztő gazdáiuk 
nem bírnák azt alkalmazni, másrészt pedig azért nem, mert agyagos talaj
viszonyainknál fogva a fiüox-ra terjedése gyéretés által nehezen lenne aka
dályozható Alkalmazását csak azon kivételes esetben hozhatnám javaslatba, 
ha a fillox ra előbb lépne fel, mint mi egy más, biztosabb védekezési móddal 
az ellenállásra elkészülnénk, de akkor is csak mint átmeneti intézkedés sze
repelne, hogy általa a m-gtam idott szőlők életképessége és termékenysége 
néhány évig még fenntartható legyen. A legbiztosabb védekezési mód pedig :

4 A filloxeráiiál ellenálló amerikai szőlő fajok szaporítása és tenyésztése.
Valamint az európai, úgy az amerikai szőlőfajok is sokfélék 8 ez

utóbbiak két csoportra osztatnak: direkt-teriuőkre vagyis olyanokra, me
lyeknek a bora. bár nem oly jó mint az európai fajoké, de mégis élvezhető 
hs vadfajokra, mely k igen kevés és élvezlietlen termést hoznak. Ezek, mivel 
különben könnyeu gyökeresednek s jól tenyésznek, igen alkalmasak arra, 
hogy európai fajokkal beoltassanak, miáltal fenntartható az európai nemes 
bor termesztés a nélkül, hogy a fiiloxera a szőlőt elpusztíthatná.

Az amerikai fajok között is vannak jobbak és roszabbak. Mi e tekiu- 
tetbeu oly szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mások tápMztalatábíl ta- 
uulhatur.k, mert azon vidékek szőlőbirtokosai, hol már régebben jelent meg 
a filloxera, kényszerűségből többféle amerikai fajjal tettek kísérletet, vala
mint a föld uivelési miniszterin n is megállapította, hazánk éghajlati és 
talajviszonyainak leginkább megfelelő fajokat.

A direkt termők közül ilyenekül az úgynevezett Jaqmz Uerbemoiit és 
York-Madeira, a vadak közül pedig Uiparia portalis, Vitás solonis és Uupest- 
ris vaunak leginkább kiemelve. M* t-li ít. fel vagyunk mentve a sok kísér
letezéstől s teendőink csakis ezen fajok szaporítására szoritkozhatik. Ezt 
azonban — tekintve azon körülményt, h >gy a tillox-ra már átlépte Vas
m e gye  iii'árát - rö.id idő alatt leendő megjelenését biztosnak tarthatjuk — 
saját jó! f'• 11og *11 --áekünkben hál i i -ktala iul m g kell kezdenünk. Egyle
tünk e t-kmi i r ínyI akar szabii- s u* u'itatással szolgálni gazdaküzöu- 
ségiiuknek - a uin-i -/.'-r/.ett amerikai szölóteleperől iii ijilau amerikai szőlő 
vesszővel ialja a V 'leknek törekvő szölög.izd i■ t,. Hogy a közelgő veszély
készület ....... fiukét, m ndeu szőlőin ijdouos elmulaszthattál!
köt*-le-.ségéiick lai'i-a az amerikai fajokból, ha csak néhány darabot is sze
rezni. azokat évre szaporítani s magát a szőlőoltásban gyakorolni s
igy mii ni.- i-r " li'lox-ra, el leszünk látva elegendő mennyiségű amerikai 
tőkével s a mijd n pusztuló mostani tőkéink helyébe ellenálló fajokat ül
tethetünk.

A szőlő vesszőnek dugványról való szaporítását minden bortermelő is
meri ugyan, de most, midőn a fillox ra gyors terjedése miatt az amerikai fa
jok oly nagy keresletnek örvendnek, hogy drága pénzen is alig juthat az 
ember egy pár vesszőhöz, jó lesz a gyakorlatban levő szaporítási módok 
közül a legjobbat alkalmazni. Ilyennek ismerem a Dezső Miklós borászati 
váudor-tanár által kezdett s róla elnevezett L) zső-féle szaporítási módot, 
nielyuál minden anyátokéról éveukint 10 -15 gyökeres veszszőt nyerhetünk. 
Alkalmazása úgy történik, hogy 60 cm. mélyen forgatott földbe, 120 cm. 
távolságra egymástól 20 cm. mély árkok ásatuak, melyekbe akár fúró után, 
akár gödörbe, szintén 120 cm.-uyi távolságban a szaporításra választott 
amerikai auyatókék iiltetteiuek s egy szemre visszametszetnek úgy, hogy 
bogy ezen szem az árok fenekét érje. Ebből már az első évben erős hajtás 
lesz. mely következő évben két szemre vissza metszetvén, két erős hajtást 
nevel. A harmadik évben az egyik venyige kampók által az árok fenekére 
leszorittatik, a másik 2 sze-nn c u p n  víssí i u itszetik. A csip két szórni és 
a venyigének miudeu szeme kihajt, mely hajtások a következő tavasszal az

Kak mámo brániti gorice od filloxejre.
(Na szobocako vérsztva drüzstva v- 1892. leta február 1 l-toga duéva v-Stoboti drzsúnom 

gyillejsi uaprejdáno od Vucsák Sándora.)
Visziko posUlvaui Gyülejs!

Na pozványe pogluvárov etoga driizstva szem s/,e rád nagno na eto 
naszledüvajoucse naprejdávanye, ár esi de mi nasi viuszki vértov szamo pazko 
mogouc •* obrnouti na to priblizsávajoucso pogübelnoszt, stera sze goricaiu 
pr ti, basznovíto delo szem opravo. Tá pogübelnoszt sze uam vu hitroj 
razsürjávanyi fiilox-jra zkazsüje.

Filloxera je jáko-jáko mála, z-goulimi öcs mi komaj vidouc-a, zsuta 
viis, stera sze ua korenyej trsztja zdrzsáva i zsnyega vlage hráni. V. Amerike 
szilája i 30 lejt, kaj sze je v-Francuski ország pritepla, odkud sze j>- zse v- 
czejloj Europi razsürila. Nyé razsürjávanye je uemogoucse zas/.laviti, ár je 
tak plodna, kaj edna jedina v-ednom leti 25 jezér milionov naplód . — 
Vogrszkoga országa je-je zsé tüdi szkoro vszáka k raj ina púim i vnogo mej- 
sztaj je zse gorice nateíiko opüsztila, kaj szó je vö mogli szkopaíi. Medtcj- 
mi pognbelnimi sztvári nistere perouti dobijo i z-zémle vö zh/ivsi dalé le- 
tijo, ali je p t veter neszé. Záto sze vSzigdár na vecs i driigi krajin-'j náj- 
dejo, gde sze hitro uaplodivsi, opüsztijo gorice. Ali tak sze tüdi zna /adooiti, 
esi /tákse krajine, gde filloxera jeszte, trsztje szprávlamo.

Csi sze v-stere gorice filloxera szprávi, tou sze tak dá napámét vzeti, 
kaj vgoricaj vecs mejszti lisztje mladik pred cajtom zsuto grata i nl-idike 
zaosztánejo. V oni goricaj tákse zsute krpe uasztánejo, kak vgrintavj de- 
telci, stere dú vszigdár vékse i vékse, naszlejdnye vkiip s/.égnejo i C'-jle gorice 
sze opüsztijo. Kak tákse krpe napámét vzememo, preci vöszkopajmo nisteri 
trsz i preglednimo korenyé. Csi bi szivaré rávuo nej mogli uapamet vzéti, 
ztoga tüdi szpoznatno, kaj je filloxera uauyem, esi je to ténko korén é vec- 
mejszti otecseüo, vozláto.

Vuasi goricaj — hvála Bougi — escee nega fillokszejre, ali pogiibel- 
nosz* je zse blüzi i po krátkom vrejmeni de gvüsno tli, záto bi sze radüvo, 
c î hi ete krajine viuszki vértje zdaj poszvedocsili isztiuo ete prilic-*ne r“i- 
csi: .Csedeu sze po drügom kvári vcii.* Vciimo sze zdaj ednotik p > drü- 
goin kvári, nalmszek szi obrnmo 1 toj priblizsávajoucmj pogiibslnoszti 
kcajti proutiszlanmo.

Gorice od fillox-jre csvetéro doub bráuijo :
1. Tak, kaj po brátvi ua gorice vodou piisztijo i nistere Ijedne na nyi 

nihájo. Tou je li szamo tani mogoncse, gde gorice pri kaksoj tekoucioj vo- 
dej tákso lego májo, kaj sze voda zlejhka na nyé piiszti, zgátjov zasztávi 
i szledi pá doj piiszti. Od tóga sze iiarn uej vrejdno premislávati, ár je nasi 
goric lega no tou uej szpodehua.

2. Bráuijo gorice od filloxejre ohdrügim tak, csi je vpejszek szadii •, 
gde nyiiu fillox ra nemre skouditi. Tá donb nain tüdi nehaszni ár n-m imo 
pejf-zecsfioga grünta.

3 Obtrétjim zedniin tekoiicsim csemérom, steri sze vogrsz'.i „-/énké- 
neg* -/.övé. Jészté ktomi masin, steri sze okouli trsza vecs mejszti v-z -nilon 
l'ikne, zsnyega inalo cseméra na korenyé piiszti i lilloxero móri, korenyej pa 
vtak máloj meri neskoudi. Ali vszáka fillokszera dönok nepreid • i te nsz- 
tányeue pá doszta naplodijo, záto je té csemér vszáko leto p jtreibn > m • 1 
korenyé piisztsati.

T oi doub bráuenyá szem tüdi szamo nakráei naprejprineszo brezt iga. 
kaj bi jo nasim vinszkim vértam porácsat.i mogo. Porácsati jo pa ' ila 
záto iieiurem, ár je drága i uase szirmasko Hidsztvo b: jo u~*j moirlo Lidii i. 
/•tála pa záto uej, ár bi vnasoj krapicsuoj zemli malo valála. N ici r— !"gi 
cseméra bi li szamo té porácso, cji bi fiUoxo-a prvlé eszi prisla. kii< s/..> ni 
zedniin driigiiu, popolnejsiin bráueuyom naprejpriprávirao i té li tüdi számo 
do Cajla, naj bi nain mogoncse bilou, zsitek i pouv zdásnyi goric (io csasza 
gori drzsati.

4. Náj popoluejse bráuenyá goric od fillox-jc. je obstrtim p.iuva-iye 
amerikáuszkoga trsztja, steromi tillox-ra nemre skouditi.

Kak eto europánszko, tak i amerikánszko trsztje je vuogoféle í eto 
sze imdvá tála raztála, kakti na viuoroduo, aliszi bojdi tákse, steroga pouv, 
csi gli nej tak dober kak europáiiszkoga trsztja. ali dönok sz« d; vzsivati, i 
ua lozsko, stero máli i uevzsivajoucsi pouv priuása. Tou sze rado vkonii i 
veszélo raszté, záto je jáko szpodobno za tou. ka) sze z-eiu op tnszkoga 
trsztja sibarni vcepi, posterom je mogoucse i poetomtoga dobro plem- nil,» viuo 
pouvati breztoga, kaj bi filloxera goric-i moriti mogla.

Med amerikánszkim tisztjom tüdi jeszte bong-e i lagvejse. Mi szmo 
vtoiu dugováuyi szrecsni, ár sze szküseuyá driigi liih lejiiko vcsimi. Ni oni 
krajinaj, gde sze je filloxera zse divno zgnejzdila, -zo viuszki vértje vecs- 
féle amerikáuszkoga trsztja probali, rávuo tak mini /. urai n tüdi í za n n 
ország te uájbole szpodebne szó oznamejnili. M-ul viuorodaimi sze za táase 
tak imenüvajoucsi Jaqmz, Herbemont i York-Made’ a, med lozskimi p i it - 
paria portalis, Vitis solonis i Rupestris pisejo. M> m o  tak gór muitüvaui 
od dugoga probanye i li te porácsanA fájté morém pouvati. Ali tou —
znávsi, kaj je filloxera zse Vasvármegyőva határ prej: sztopila i pikratkom 
vrejuieui de gvüsno prinasz — neszmejmo odlásati, nego preci moremo 
zacsuoti: Nase vérsztva drüzstvo vtom dugovány naj oraoucs scaé vértom 
bidti i zte zdaj szprávleue amerikáuszkoga trszt u i1 klücsice U >1 ■ dá- 
valo vrejlim vértam. Naj nass ta priblizsávayuc ,a pogübelnoszt ne- 
gotove nezadrobisa, vszákoga viuszkoga vérta trdua aazsnoszt je kak náj 
prvlé c>i szamo dvá-tri trsze szprariti, zsnyega vecs ploditi i cipiti sze nav- 
csiti ; tak pokecs eszi pride fillox <ra, mo zadoszta araerikánszkoga trszija 
meli i name3zto opüsztseuoga zdásnyega trsztja mo ouo szadili, steromi til- 
lox-ra uede mogla skouditi.

Kak trbej klücöce szaditi i trszjte ploditi, tou toti vszáki viuszki v.-rt 
zuá, ali zdaj, gda -za volo hitroga razsürjávanya tíllox -jre .. - :i- ikáns/.ko 
trsztje telko küpcouv má, kaj cslovek za dráge p -jneze zsmetno d- -< ■ dobi 
uam je polrejbiio to náj bougso doub pouvanya i plodjenyá iezkati. Taksa 
je Dezsó-féle doub, sfero je Dezső Miklós vucsitel pouvanya ooric zacsno ' 
záto Sze po nyeni zové. Pouleg té doubi z-eduoga trsza vszako I - to 10 —15 
korciiuáti klücsic dobimo. Trsztje, /.-steroga kliicsice scséuio pouvati, >/.e more 
v 60 cm. globoko obrnyeno /.emlőn pos/.aditi tak, kaj sze uapr- j ndt-udrii- 
goga na 120 cm. 20 cm, globoki sanci zakopajo i v-té sáncé sze po- 
szadi trsztje ua 120 cm. odeudriigoga i tak globoko, kaj de to nájvisise 
okon na dné sánc i. Tou okou vtom prvoiu leti mocsuo mladiko pozsené i 
na driigo leto sze ua dvej okej obrejzse, z-sterivi zsé dvej krepkivi mladiki 
liodeta. Vrtiétjem leti sze edna pá uadvej okej obrejzse, óva sze pa ua duó 
sanca doj vtégne i szklükaiui doj sztiszue. It >gács zdaj dvej, ta doj 
vtégnyena siba pa telko mladik pozsené, kelko ouk má, stere sze 
uaszlediivajoucse leto 10 ciu-rov, visziko moreje obrezati, té pá nouve mla- 
dike piisztijo, z-steri vleti gda do 40—50 em-rov dúge, do sanca bregá- 
viszikoszti lisztje skárcami doj trbej zrezati, pri szpoudnyem okej malo pos- 
krábati, uaj lezsej korenyé vövdári i sáncé zakopati. Do jészeni té mladike 
korenyé szpüsztijo, i uaszledüvajoucse szprotelje sze doj zréjzsejo i preszadijo. 
Trsztje pá vöpozseué z-steritui mladikami pá tak trbej delati, kak /.-ovimi. 
T .k z-20 trszouv — kelko bi vszáki vért zlejhka nas/.ádo vszáko o t< — 2 — 
300 koreuuáti klücsic szilája.

Pouleg moje pámeti je nájbougse z-polojua vinorodue -/.poloi'ie pa 
lozske fa|te kliicsici pouvati i na sztálno meszto vgorice vszáke zouszeb v- 
driigo táble preszaditi.

Pieazájauye vinorodue fajt# u« tak gödi, kak szajouyá zdásnyega trsztja



árok fenekétől 10 cm.-nvi maous-ághan fejre mets/a-tuek s a belőtök növek
vő uj hajtások ugyanazon evben, midőn 4U — 50 c:n. magasságukat elérik, 
június végefelé a/.arok falak magasságáig i-veleiktől olló által inegfo.sztal- 
ván, gyökérképzödés előmozdítása czéljáböl a legalsó szemnél kissé megsér
tetnek s a föld közéjük huzatik, vagyis az árok betemettetik. Őszig ez. n 
betemetett hajtások alsó része meggyökeresedik s a következő tavuszs/.al a 
földnek mellőlük elhu/.atása után az anyatőkéről 1- nietszhelők s átüli ille
tők. A fejek ezután uj hajtásokat bocsátanak, mely -k megint úgy kezeién 
dók, mint az előbbiek. Ezen szaporítási máddal 20 auyutőkéiöl — menny, 
minden gazda ültethetne evenkint — 200—300 gyökeres vesr/ót b In t nyerni.

Szerény véleményein szerint legjobb felében direkl.-t ■! mőik.-t. t ! b- n 
pedig alanynak való vadfajokat szaporítani s iiiindeniket álhnoló li !\r in', 
lön táblába ültetni.

Lássuk, hogyan történik az ültetés; A direkt termők ültél.• I ii-
ténik, mint az európai faji ké, e a so ik iránya 
c<a szerint az eddigi gyakorlattól e|l .'■röleg, u ,< hegyi, ji 
keresztbe tétessék s a szőlők k.-resztb.m kapáltass :ak. A/. 1 . .
gyakorlat mellett ngyan is a föld a felső tőkék m llő! m
egy kicsit lefelé az alsóbb tőkékre li ll/a t .it,l. I l i i n ,  k k ü v -I k >• zl I > n
tőkék nagy,,u feltöltettek, a felsőknek a gi.... re végre nagyon c
került. Ezt a kapálási gyakorlatot kerülni s a keresztben
löiiösen az oltott szőlőknél kell behozni, in rt ha az oltott <.■ i. ■ .• ..
része a földdel eltakartatok, gyökeret ver s a tii b x *ra által «• I j■ u -7:. i 1 ....

Sortávolságnak legjobb a 120 cm-res, tőketávolságnak pedig a 80 mi- 
rés vagy 100 cm-res távolság.

Az aianyiiak való vadfajokat másként kell ültetni, hogy kön 11 y. lili u és 
biztosabban történhessék az oltás. Ennél is legjobbnak tartom a 1) -z«ő-lei- 
ültetési módot, mely úgy történik, hogy a li‘gy|. jiön keresztben egymást 1 
120 cm távolságban 25 cm. mély árkok ásatnak s azokba 80 -100 cm. tá
volságban a gyökeres veszszők a szaporít ásnál előadott mód szerint elüli .r- 
tetiiek s az árkok niegbagyatnak. Ezen vad tőkéknek azonban csak úgy le
het hasznát, venni, ha európai nemes fajokkal beoltatnak.

Lássuk már most hogyan történik az oltás:
Idejére nézve lehet az oltás tavaszi vagyis fás és nyári vagyis zöld 

oltás. A tudós szólőszök nagyobb része a zöldoltás mellett foglal állást., mert 
a fásoltásnál az öaszeforradás nem oly tökéletes s meg nem éredés eseté
ben a töke is veszélyeztetve van. Nekünk is tehát inkább u zöld oltást kell 
elfogadnunk s gyakorolnunk. Dezső-féle mód szerint kivitele a következő; Az 
árokba elültetett tőkék az elültetést követő évben már 5 — 6 erős vesszőt 
nevelnek, melyek közül 3 — 4 május közepétől június közepéig terjedő idő 
szakban olyankor, mikor a vesszők már 25 —40 cm. hossznak és sem nem 
fásak, sem egészeit puhák, hanem pattanósak -  az árokpart magasságánál
2 — 3 ujjnyival feljebb beoltatik úgy, hogy az alany vessző egy szem felett 
4 cm. hosszúságban elmetszetik s a szem közepéig éles késsel behasittatik, 
melybe a szintoly vastag s ékre metszett egy szemes nemes vessző beleszo- 
rittatik s vastag pamuttal vagy ralfia háncscsal bekötöztetik. Az oltó vessző, 
valamint az alany minden levelének fele ollóval eliuetszetik, az alany hó
nai jhajtásai visszacsipetnek, de az oltó vesszőé meghagyni ik. A tőkének be 
nem oltott hajtásai 2 szemes csapokra metszetnek, melyek kihajtanak s ha 
az előbbi oltás nem sikerült, ezeken ism ételteik; elleneseiben ezek tőó 1 
lemotszetnek, alanyokon pedig a hónai jhajtá-mk többször visszuknrl.il lato.>k 
hogy az alanyt vastagitsák. Az oltováuyokat 1 szelek kárositá-a 1 j 1; 1 w- 
delmezés czéljáböl karócskákhoz kell kötni s megfogam/.asuk u;án a köt. 
léteket tágítani, nehogy bevágja.

Mikor az oltáshoz készülünk, 100— 200 db.  oltó \.svz;ii m.r . • l ő  . 
iebet készíteni s egy edényben vízben tartva t alany >k
válogatni belőlük. 0>zig az oltoványok eléggé meg.irő ö.l 1 • . ; _ , £
3 akkor minden tövön legfeljebb kettőnek meghagyásává: a i.> .i. , , , / .
tik, az árok pedig az oltás magasságig betemettetik. I tma .1 . 1, .]
s a következő években pedig a tőkék rend-'  n metszetnek

Ugyanezen oltár módú* lehet alkalmazni nem árok, liánom r < • 1., 1. ■ , iil; 
mellett is, csakhogy ez esetben az oltások magasabban lévén, a szel 
vitásának jobbau ki vaunak téve s védel mezesükre hosszabb, - ró bb I, r.ik 
szükségeltetnek, mi nagyobb költséggoi jár,’ inig ellenben az uin.k íi11,-1• ■ ̂  
mellett e czélra bármily gyenge botok is használhatók.

Melegen ajánlom gazdatársaimnak, hogy addig is, mig amerik .i -zöló- 
vesszővel nem rendelkezhetnek, az oltásban magukat az európai lókm ^va. 
korolják s ebben'maguknak kellő ügyességet szerezzenek.

Bővelrb tanulmányozásul ajáulom Dezső Miklós „Bin.nvai zöld ~/.>i.>- 
oltás* czimU müvet. Kapható Pécsett a szerzőnél.

Előadásomat röviden a következőkben foglalom össze :
1. A Hlloxerának gyors terjedése meg nem gátolható s hozzánk való 

eljövetele s szőlőink pusztulása biztosnak tartható.
2. Ellene való védekezésünk legbiztosabban az amerikai szőlő fajok 

szaporítása és oltása által történhetik, azért ezt halasztliatlan kötelességünk
nek tartsuk.

Valamint minden, úgy ezen veszély elhárítása és leküzdésére egyesült 
erővel többet tehetünk, mint elszigetelten, azért előadásomat azon inditváiiy- 
nyal fejezem be, miszerint vidékünk minden borterniesztő községe lépjen be 
gazdasági egyletünk tagjai közé s anyagilag támogassa, hogy a szőlőteb-pét 
fejleszthesse, uagyobbitsa, de a községek otthon is gondoskodjanak ameri
kai szőlőfaj szaporító bizonyos nagyságú teiülelről s egyletünk szolgáltasson 
nekik ingyen annyi anyátokét, hogy telepüknek legalább 1 ötöd részét be
ültethessék.

Tudom, hogy gazdaközönségünk — most még, mikor hírből is alig 
ismeri a filloxera pusztításait — erie nehezen hajlik, de a ki népünket erre 
rá veszi, utóbb porában is áldatni fog általa.

Peronospora viticola.
A peronoszpora ellent védekezés terén alig lehet valami újat tapasz

talni. mert újabb kísérletek nem hoztak uj eredményeket.
A réxgáliez oldat bizonyult egyedüli biztos szernek, ha helyesen és kellő 

időben alkalmazzuk: d helyt* h niil alkalmazva in-m adj ni’ g a kívánt 
eredményt.

A főhibát akkor követjük el, b
e lk é sü n k . E z é rt nem  tu d ju k  e lé g g é  lia n g s /ily o /n i . hogy . p -rm . 1• ■/..• • H a tá
ro z o tta l!  m á r  a k k o r  kell a lk a lm a z n u n k  nn*tf n iie |ö :t  a  p r ........ .. -a t.-l|.-p.»sét
észleljük, vagyis ha a venyigék mar 20 25 c/.eutimet.-r in. uak : 1 mi
dőn a levelek már sárgulni s leszáradui kezdenek, , már
semmi, vagy nagyon kevés lesz az eredménye.

A permetezést a nyár folyamán folytatnunk kell azon arányban, mely
ben a venyigék nőnek. Kevés megfigyelés kell ahhoz, hogy észrevegyük a le
veleken lévő világos kékes-zöld foltokon, hogy azok már permetezve vannak 
és a világos-zöld színű leveleken, hogy azok újabban nőttek.

Beállhat azon eset, is. hogy egyes vidékeken, hol a perouospora-gombn 
miatt a megelőző évben a levelek lehullottak, a betegség ez évben csak ké
sőbb, vagy éppen nem lép fel. Ez esetbeu sokan úgy vélekednek, hogy ak
kor a munkát hasztalanul végeztük. Ha azonban a nyár közepén meleg - 
nedves időjárás áll be sa levelek egyszerre elpusztulnak s termésünk t ükre

stero vszáki visznki vért tak zná, ali vnouvom vrejineni ti vucseni viuszki 
vértje i vncsitelje pouvanya goric té tanács dávajo, naj sze redouvje neró- 
dijo doj pohrejgi, nego poprecski bregá i gorice sze poetomtoga naj pop- 
l'ecski l:op I1 uleg navade zdásnyega kopauya sze zeiula vszáko leto ma 10 
niz.se potégne 1 to szpouduye trsztje sze uaszlejdnye vis/.iko osziple, to zgor- 
uye pa, o<J steroga sze zeiula vkraj vlecsé, vszigdár bole na plitvo pride. Tá 
doub kopnuya j. tomtoga naimre v-oni goricaj nede dobra, vsteri ino vcep- 
lei.o trsztje mell. :>i esi sze tak visziko O'Ziple,. kaj cejp v-zemlou pride, tani 
koréin.’ ii i lilb-xejra je móri. Hédi je nájbougse edendritgoga 11a 120
ClU., ti'Zije pa na 0 ali 100 cm. rázuo szadi ti.

1. w. ko 11 ? t , ,  stero de c. piti potrejbuo, sze uacsi more szaditi, kak 
ovo. i»ri to... 25 cm. globoki sauci nakopajo i trsztje v-uyé poszadi tak
kak je pri (i. i, uvej klücsic naprejdáiio biIon.

.\ 1 ceplenyé dvouje-féle, kakti szprotolejsnye, gda sze
bo li zeléno ceplenyé, gda sze vu mladike cepi.

Vi 0- .........tou zse sze probali, bole zeléno ceplenyé porá-
- iji tak popoluo, kak tou i esi sze ueprimle, trsz 

z 1. nka 1 • ■ ze taU tű ktoiui moreino nagnoti 1 tou probati i tóga
ti se 5—6 mocsni

mlailik ' 3 — 4 vöpreb rémo na 2—3 prszte vise sauc-i bregá vu
k do szrdine ivánscseka v-táksem hípi, gda 

1 10 du *e i nej szploj trde i nej raéke v-cepimo tak, kaj
ri vÍ8e prejk vrej zsenio 1 do szrdine 

oki jo razkalumo, potom < dno tiidi tak ku-zto plemeuilo sibo z-edni 111 okom 
bodoucso na fönn.) záglo/.de uapráviuio, vu to razkálano mladiko notri sztisz- 
neuio i z-km/.tiin pamutom zave/.semo. Na cejpi i na lozskoj mladiki bodou- 
csi iisztouv vs/.ákoga polo,ni) skárcimi vkraj vrejzsemo, p.i/.dje pa 11a dvej 
okej nazájveseknemo ; na c-jpi tou íiihámo. One mladik.*, stare ueveepiino, 
mőre 1110 na dvej okej obrezati, té vö pozsenéjo i esi sze te prvi cejp ueprimle, 
znouvics lejhko c. pimu; esi sze pa te prvi cejp priml**, öve doj moreino 
zrezati, pazdje pa vecákrát nazáj sedpati, ka do mladike bole kaszté raszle. 
Cejpleuce od vötra z-koljom moremo bráuiti, i cd sze primlejo, vezalo od- 
püsztiti, naj sze notri nevjej.

Oda sze k-ceplenyej priprávlamo, 100—200 cepjá zse uaprej lejhko 
naprávimo i v-niksoj pnszoudi v-voudi drzsimo i pri ceplenyej vöprebéramo. 
kak kuszto nem fcrbej. Do jószeui cejpleuce dobro zrasztéjo, te na vszákoiu 
trs/.i szamo d-vej nihávsi, öve doj zrejzsemo i zemlou do cepleuyá meszta 
knyim potéguemo, potom pa^reduo vszáko leto obrezávamo.

Rávuo tak sze dá 1 ouo trsztje c-*piti, stero je nej vsauce, nego pouieg 
zdásnye doubi uaszajeuó, ali geto pri tej cejp vise pride, bole de vödjáno 
Vötri, záto sze pri tóm dugse mocmejse kolje polrebüje, stero vecí kosta, 
pri ovOiu je pa na tou kaksté szlabo botévje szpodobno.

Jáko poráciaiu vszákomi vinszkoiui vérti, naj sze cepi ti tecsasz, po- 
kecs aiuerikánszkoga trsztja nedobi, 11a zdásnyem trszjti vcsi, stero mi eduouk 
vei ki hanzek vzeme.

Eto uaprejdávauye nakráci vprisesztne pikuye vküpszkleuein :
1. Razsürjávauye tillo.v-re je iiemogoucse zasztaviti; künn tüdi gFüsno 

pride i gorice natu opliszti.
2. Od nyé iiam : • g »:.•;• ni) .sej z-p >u vauyein amerikáuszkoga trsztja 

bráuiti, záto tou kszvojiiii baszki za trduo duzsuoszt dizono.
szál pogtib oszt, tak 1 tou znavküpuov mocsjouv lezsej polc* 

iciám jász eto n iprejdarán ve : vjedi- 
uajmo sze, vázák a v. nopotlv íjoucia vesz et • k raji ne naj und kotrige nase

é málo ... szto 8*právi, 
p 1 z-szvoje

soule v- tkoj ' .öli anii'rikáns/.koga trsztja iiá. kelko szvoje soule
eden péti tao zaszadi.

gda fillox íjra ni zhéra
nepozua na Ion ■ dá uag.nofi, ali ki nyé 11a tou vzeme, szledide
escse nyegov prajh hvalil >.

Peronospora viticola.
Próti obrámbi peronospore uomij VII n 1 kaj tióvog i, ár szó ta nova

szpametüvanya nikaj nóvoga nej vöpokazala.
Voda kufernoga-galíc'.a je do éti mio to jedí.io gviii 1 i vrásztvo, esi

jo réduo iuo v pripravuoni vrejm ni nti 
hitno po nyoj ouo, ka zselejmo.

c iiiio ; nego neréduo uiicijóc-, ne do-

Najvékso faliugo te vcsinímo, c-i sze i  .sprickiinyom kufenioga-galfca
vödé . : 'iiii lim o. /  lto Iiemi emo z a d o sz ta  p ra v it i ,  k a  sp r ic k a u y e  vszegavejcs 
zse prv i- m oreino  nüc.iM, k a k  p r c io s p jro  szp 1111 ítftje in o , tó  je te , gda je 
veje zse 2 0 —2 5  cm . d ú g O ; á r  c d  p  lisz tje  zse z<úv> in o  sze  s z i id t i  za csn e  
z sp ric k a n y a  a l i  n ik a j , a li ja k o  ina lo  h a sz k a  d o b ím o .

Sprickauye po leli veoskrat 111 treuio pouoviti tak, kak veje raszté. Nej 
mim trl>ej dos/.ta glédali, ka 11a líszfcji bodócse szvetlé szívo-zeléne krpe v 
pamet vzememo, stero lisztje je zse posprickano biló, i 110 szvetlo-zeléno lisztje, 
stero je 11a uóvo zraszlo.

Pripetiti sze zná tüdi tó, ka vu uisterui krajíuaj, gde je lisztje za volo pe- 
ronosporske gobe liini dőli szpadnolo, sze ete beteg lelősz keszuejse, ali celó 
ne szkázse. Na tó szi te vnógi tó miszlijo, ka do delo zóbsztou oprávlali, 
Nego c-i v leti te toplo 1110 inokro vrejme zná uasztánoti ino lisztje na ed- 
nok na nikaj pride ino z nyiin vréd uas szád, te de nyim zse zsao, ka szó 
szi delo ino sprickauye prisparati steli ino szó nej te sprickati dali, da bi 
trbelo. Szpametiivali szmo tó tüdi, ka lisztje na onoiu veji, stero je sprickauo 
biló, v jeszén dos/.ta kes/m-j dőli szpád.in kak 0110, stero je nej kiló spric- 
kauo, esi je zse te bila peronospora na uyem, ali nej.

iSzpaiiietüvauye eto. nam tüdi tó szvedocsi, kak sprickauyi káksi stécs 
koncentrálszki kuferni-gálic lehko nücaino, úr nam on vu trsztje nikso fa- 
lingo vcsi ni

Poprejk sze 1, 1 pa pó, ali 2 procentna voda kufernoga-galica nüca, 
ali 3 I 4 procentna je tiidi nej 11a kvár. Pri redni prilikaj 2" „-no vodó 
preporácsaiuo vszákomi, stere baszek je gvüseu ino ne kosta doszta te, esi 
za sprickauye donor imisin máino, po steroni de sze voda naj s/.amo vedmiko 
po liszt ji tori la, nego 1 z tiynn preci galici lehko prisparaiuo.

,, rím :i sajnálni fogjuk hogy csekély kiadása munkát és
a ré/.gálle/..! mcgtak;.i.I•.m karluk s nem permeteztünk.

É • i Hiik azt hogy a permetezett tőkékről a levelek őszs/.el sokkal 
ke 1 hu! . iák . I a min permetezett tőkékről, még azon esetben is,
ha a peronospora nem is volt rajtuk.

■' ■ yitjuk. iiogy a permetezéshez bármily töiuéuyitett
haszuáltnuk is, ez a tőkékre nézve semmi

karos hatással nincs.
1 i1 !. ! ketszazaléko! rézgálicz-oldat használata forog

ír08 hatással. Rendes körül-
.......Luk. melynek hatása biztos és előállítási költ*

is csekély különösen a/.ou esetben, ha jó permetező-gépünk van, mely- 
" k has/ mi !. it.a által ii.inc-ak hogy az oldat egyenletesen lesz széicsztvu. de 
í- temes oldiit-megtakaritást is érünk el vele.



az, melyet gazdakörünknek részletesen kell tanul
mányoznia, illetve érdekkörébe vonni, annál is 
inkább, mert a faiskolák egy része kevés ered
ményt mutat fel, a fajokra nezve pedig a legtöbb 
határozott irány nélkül kezeltetik.

111. Nemkülönben érdemes volna a fölött is 
gondolkodni, hogy nemlehetne-e egyes községek 
I, n nagyobb terjedelmű községi gyümölcsösöket 
létesíteni ?

I \ .  Végre komoly tanulmány tárgyává k**ll 
i'iini a közutak befá.sitásának ügyét i* mert lia- 
Imi »/. erre vonatkozó szabályrendelet értelmében 
:i köz-egek be is ültettek az utak mellékét, e
1 i iid'iignak gyakoi lati el teket nem jövendölhe
tünk. Az utmelléki tak siralmas állapota nemc-ak 
sérti a jő érzéket, de :uerein állítani, hogy lo- 
hászt)a a gyümölcsfa ültetés iránt való kedvet 
is. Hiba volna tehát a szabályrendeletet mere
ven alkalmazni, csak azért, hogy a községek év- 
TÓlévre hiába költekezzenek. Vagy alkalmas ugyanis 
az ii'mellék a befásitásra, vagy nem ; ha alkal
ma-, Úgy a betanítás oly elvek, oly szigorít s lel
kiismeretes ellenőrzés mellett valósittussék meg, 
hogy e fáradságnak idővel hasznát lássuk ; ha 
pedig nem alkalmas, mert ilyeu utmellék is le
het, igy kár a dolgot erőltetni.

Hogy a gazdakör niiud e kérdésekkel ala
posan és részletesen foglalko/.hassék, kell, hogy 
mindezeket egy szőkébb körii, ahhoz értő s a gyü- 
mölesészetert lelkesedni tudó tagokból álló bi
zottság tegye tanulmánya tárgyává, mely bizott
ság egy részletesen kidolgozott jelentésében tenne 
véleményen javaslatot.

Az indítványt a közgyűlés a faiskolák 
iigyebfii kiküldött 4 tagú bizottságnak adja 
ki azon megbízássai, hogy ez erdőmben még 
a folyó évben az egylet választmányának ki
merítő jelentést, illetve tervezetet terjesszen 
elő — Ehtök ő méltósága Bácz János és 
Meixner Mátyás tagokat kérvén fel a jelen 
jegyzőkönyv hitelesítésére, a közgyűlést be
zárja. Kmf. TAKÁCS H. ISTVÁN.

egyl. titkár.

Hírek és különfélék.
— Ii é r j  Hit lapunk t. olvasó-közönségét, 

hogy előfizetéseiket meg e hét folyamán rendezni 
szíveskedjenek.

— O F e lség e  a  k i r á ly  Cmkenovics gró
fot, a magyar vörös kereszt-egylet elnökét való
ságos belső titkos tanácsossá nevezte ki.

— .4 ( j iz r l ln - l iá z .  A vármegyei árvaház 
tulajdonát képező Gizella ház megvétele iránt a 
a vasvár-szombathelyi székes káptalan ajánlatát a 
vármegyéhez már benyújtotta.

— 1/. ii (Ivar !£iiil;t|»e«leu. A király az 
eddigi megállapod isok szerint hitfőn, feóruár 
8-áu érkezik a fővárosba. Az u l vartart ishoz tar
tozó személyzet már vasárnap megérkezett külön 
vonaton

— Á llom ást - c se re . A felső-dóri vasúti 
állomás főnöke Perezel Árpád Szombathelyre he
lyeztetvén át, helyébe Noszlopy Miklós küldetett 
Felső-Eőrbe. Noszlopy eddig a győri vasúti állo
másnál működött.

— S a lv a lo r  F e r e n c i  főherczeg és Mária 
Valéria főherczegnő kis leányának keresztelője f. 
hő 2-áll ment végbe 1» lesben, az újszülött íőh«r- 
c/.egnő : Erzsébet, Mária, Fraueziska, Karolina, Ig- 
uáczia neveket kapta.

l* o llá k  F o n g rá c z  muraszombati fő
szolgabíró, mint az érdekeltség elnöke Mur iszoni- 
battol Gyanaf il v.iig vezetendő h. é. vasútra az 
előmunkálati engedélyt ni -gkapta.

— !%yilv u n o s  k ö s z ö n e t. 8 . *okényi T. .»- 
dar gróful' Öméltósága a baikóczi u|onépiill iöiii- 
kath. kápolna alap javál'a 100 frtot aj indók<»/.- 
váu, e dicséretre nem szorult kegy. adun ínyért 
fogadja Öméltósága Birkócz község halas köszö- 
uetét. Baikócz, 1892. február 4. Bűzét ti János,

közs bíró.
— .4 s z ó in k a t h e ly i vá lu « z tö  k c r i i le t

küldöttsége Baross Gábor kér miniszternél. Ba
ross Gábor keresk. miniszter feb. 2-áu délelőtt 
fogadta a szombathelyi választó-kerület nagy kül
döttségét, mely öt egyhangú megválasztásáról ér
tesítette s neki a mandátumot átadva kérte, hogy 
azt fogadja el. Baross kijelentette, hogy bár nagy 
megtiszteltetésnek tekinti a szombathelyi választó 
kerület egyhangú bizalmát, mégis a mandátum 
megtartása felöl niég nem nyilatkozhatik, mert 
erre nézve a szabadelvű párt végrehajtó bizott
ságának engedi a határozatot. Megígérte azon
ban a miniszter, hogy a jövő héten Szombathelyre 
jön választói köze.

— H u , v ag y is  fo ly ó  lio  7 -én  délután
2 órakor a muraszombati C tsinó-egylet saját he
lyiségeiben rendes évi közgyűlést tart s arra az 
egylet valamennyi tagja tisztelettel meghívni ik. 
A közgyűlés tárgyai: I Elnöki évi jelentés. II. 
Tisztikar választás. III. S'.ámvizsgáló-brzoMság 
jelentésének, és IV. Netám indítványoknak tár
gyalása. Választmány.

— .4 m ii ra jz ó in k a t!  d a l-  és z en e - 
e g y le t múlt hó 31-éu tartotta i• -ik évi rendez 
közgyűlését, a melynek egyik főtárgyát a tiszti
kar es a választmány újból való uiegválu: asa 
képezte. A választás alapszabálys/.erüleg titkos 
szavazat utján történvén, minthogy az elnöki ál
lás választás alá nem került, a szavazatok ered
ményéhez képest: aleluökké Met/.ker Mátyás, tit
kárrá Ivoltuy Győző, karmesterré Cxuplovics Fe- 
reuez segédkarmesterré Takács It István, iigyész- 
s/.e: Horváth György (egyhaug), pénzt áro-sá 
Ambrus Sándor, szertárossá Heiszig Ferenc/.. Vá
lasztmányi tagokul : Agusztich Pongrácz; Bölcs 
Béla, Gáspár Fereiicz, i'iutér Géza, i'ollák Pong
rác/, Minisek Gáspár, Saáry József, S'iikovich 
Kálmán egyleti Ingok lőnek szótöbbséggel meg
választva. A közgyűlés egyhangú határozat toly- 
laii a régi 2 frtos tagdijakat eltörölte s a pár
toló tagsági dijakat kivétel uélkfil személyenként 
1 írtban állapította meg, mely minden év már- 
Ipi- 1 - ►-••ii az egylet altul rendezendő ünnepély 
alkalmával a/ ‘gyleti pénztárnál előre fizetendő. 
Egyúttal, minlliogy Krausz Miksa ur, mint, ar. 
egyletnek fennállása óta buzgó péuztárnoka — 
tisztséget vállalni hajlandó nem volt, a közgyű
lés a tisztikarból történt kilépése feletti mély 
sajnálatának kifejezése mellett az egylet körül 
szerzett erdeiuuinek elismeréséül neki egyhaugu- 
laK jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. Elhatá
rozta végül a közgyűlés, hogy a már megkezdett 
zászló-alap helyett zongora-alapot fog gyűjteni
s a meglevő zászló- alapot is ehhezr. c*atolja. Óhaj-
tandó volna , hogy a kizárólag ha/.alias c/.élok el-
érésére törőkvő egy let a nagy kifi/.önség részéről
melegebb p irtolásb in részesüljön. lúd fa y <J yőző

e. titkár.
l i c r e lem . A imiraxy.omhati gazdasági

fiükegy i*NÜ le1 m t. kéretne k. Iiogv esetle-
ges tagdíj iiatralekaikat, ngv a folyó 1892. évi
tagdíjaikat az egy esti let titkárán: • 1 nnelól,1. beli-

- t .y a s / . l i ir .  Sznredy Lijosné és leije az 
összes rokonság nevében szomorodott szívvel je
lentik a (elejthetted éilesanya, napi és rokonnak 
Z -lkó -liízsetné előbb özvegyült Horváth Istvánná 
szül. Cizenti Annának f. 1892. évi február hó 
4-én gyászos elhunytat. Béke |,*ngj*u porai fölött.

.4 in n ra jz ó in k a t í gazdasági fiókegy- 
let tagjainak szives tudomására hozzuk, hogy a 
műtrágya Asclier B. s fia ezég raktarahau ezentúl 
métermázsáiiként 7 írtjával kapható. Ajánljuk e 
trágya/.asi módot különösen a szőlőhegyeinken, de 
minden praktikus gazda előbb kísérletet tesz s 
csak úgy használja ullaláuos.s.ighaii.

Glauber*ó és ré/.galie/.ol a tagok jutányos 
áron Meixner M. vaskoré,skedésében kaphatnak.

A lópokróczok az egylet irodájában ezentúl 
is betekint In-tők.

K ém en g jilliiK iság  ''irtéiit múlt lio 
.ll-i*n Iviini'U.l"ii. E^y fiatal szerelniespár köve
tett el ii umii gyi!A'isságot. Eiszler liiza és Esn- 
gyel Jenő ii ii tudták fiatal koruknál fogva be
várni, a inig a szüleik beleegyeznek egybekelé
sükbe. A k *l / i liues tehát elhatározta, hogy ha 
mar az élelb *ii nem leli ituek egymásé, egymásé 
lesznek a halálban. A', utolsó végzetes találka 
meg is történt m lió Öl-én. A két fiatal szerelmes 
pisztolyt fogott. Egy p ircz alatt két durranás 
h irsogtatta meg a levegőt, s a két ifjú szerelmes 
halva rogyott össze. M re a segély megérkezett, 
már csak halainkat lehetett coustatálui.

— Á rad  a  D u n a . \>. enyhe időjárás ha
tása ugyauciak meglátszik a Dunán. Az olvadás 
következtéé i a Dini  gyors áradásnak indult.
Mig ni . lőtér 30 centiméter
volt, ked tte a 4 métert.

t  p e ro n o jz p o ra  e lle n . A főldm. ini- 
ivszes megyei tör- 

venyhii.i 'okim/, o p *i miO'/.pora elleni véd eke- 
I ók i váu a megyéket eza- 

hi!\r o.i' i -lek aikotasaia <■ > adatok beszerzésére 
február lő ig. hogy hány permetezőre és mennyi 
rézgáliczra lesz szükség. Fii szói ;tji a migyéket 
hogy hdladéktalauul tegyék meg a szükséges lé- 
p lseket a véget*, hagy a védekezési időszak el
ei'ke/.te (május Il i kezdete) UZ egyes községeket 
készületlenül ne találja.

G y ilk o s sá g  g y e rm e k i s z e ré té ib ő l.  
Nogent mellett Coilloiush.iu uiigreiiditő tragédia 
történt. Egy ott lakó gazdag földhirtokosasszoiiy, 
ki nagy szeretettel csüngött édes anyján, azt hal
lotta az orvosoktól, hogy édes anyja, ki nagy be
teg volt, nem menthető meg. A íÖldbirtokosnő az 
orvosok nyilatkozatán kétségbeesve azonnal a kór
házba meiit és ott előbb anyját, majd meg magát 
lőtte agyon.

4 m a g y a ro rs z á g i tanítók házára ado
mányoztak: Eéei'l Iijza I Irt, Olaszy Terka 1 
fi t, Tikács K inim *rmay ,r Irma l frt. S/.ives 
adományai kért fogadjak az egylet köszönetét. 
Budapest, 181*2. febr. 1. Iloller, pénztárnok.

I j  v a s u l a ' /.o nis/.éilbau. A magyar ál- 
lamvasút szerint a dunántúli h. é.
vasut-i zvény-tár aság tűrj -*sent-grótbi szárny
vonala január h *> 28-kán forgalomnak átadatott. 
Közbeeső állomás Tüske-Sz.-Péter.

— A'*»K.V r ia d a lm a t  okozott városunkban 
múlt. vasárnap két salamoni ember, kik azzal a 
hírrel jöttek be, hogy Fmsz József salamoni la
kná, az utón meggyilkolvn ’alálták ; sokan már 
az izgalmas képviselőválasztás véres utójátékáiiak 
tekintették az esetet, midőn a nyomozás kiderí
tette, hogy az atyafi nem gyilkosság áldozata, 
hanem öngyilkos-jelölt. — Ugyanis anyjával va
lami mialt öss/.eszollalkózván hogy családjára 
reá ijes/.szen, hazulról eltávozott és az ut mellett 
lefeküdvén, zsebkésével mellén két könnyebb szú
rást ejtett s itt fekve két sebből vérezve talál
tak meg az arrameuők, különben már semmi baj.

— A jz o m k a t hely i á rv a k ö z !  ig . választ
mánya f. hó 1-én Dr. Károlyi Antal alispán ur 
elnöklete alatt ülést tartott, mely alkalommal az 
árvaház tulajdonát képező „Gizella ház* megvé
tele tárgyában beérkezett ajánlatok felett, vala
mint a Gerlits Sándor árvaházi gondnok által 
előterjesztett évi jelentés és több sürgős ügy ér
demeben hozattak határozatok. A gondnok által 
előterjesztett ama indítvány, hogy jövőben az 
alap gyarapítása szempontjából fizetéses és íélfi- 
zeteses növendékek is vétessenek fel, ez úttal in
dokoltnak nem találtatván, napirendről levétetett.

Vegyes rövid hírek.
.4 megy éb ő l. A ja k i apátságot gr. Sséche* 

nyi Miklós győregybá/.megyei áldozár nyerte el. 
— Kiele isz Teojil, német-N-zeiitmihályi tanító, 1892 
jan. 18-án, 88 éves korában elhunyt. A megbol
dogult veterán a koronás ezüst érem tulajdonosa 
volt. — A főispán Eugel Ármin oki. állatorvost 
körmendi állatorvossá nevezte ki. — Vasvár nagy
község a személyszállításra alkalmas vasúti állo
mást, nyert. — Szén t-G ott káráról kaptuk a hirt 
hogy ott a múlt hónap 27-én az állomásfőuük 3 
vaggont hagyott azon a vagányon, melyen a 
szombathelyi esti helyi vonat berobogott. A vo
nat, nekiment az üres kocsiknak és izzé-porrá 
törte azokat. A vuuatvezető megsérült, utasokban 
111*111 esett kár. Vasvármegyébe keblezett Jaák köz
ség rom. katli népiskolájánál a kántor, egyúttal 
vezértanitói állás lemondás folytán üresedésbe jő
vén, erre pályázat hirdettetik folyó évi febr. hó 
ll-ik napjára d. e. 10 órára. — Felső-Eörött az 
izraeliták részére külön temetőt szándékoznak be
rendezni. Eddig máshová temetkeztek.

.4 h a z á k é i.  Aradról írják, hogy József 
tóheiezeg az aradmegyei bánkuti pusztáján is le 
akar telepíteni negyven czigáuycsaládot. A csa
ladok üsszeválogatásával Nagy-idai Sztojka Feren- 
c/.et.. az ismert c/igánypoétát bízta meg. — A 
fővárosi orvosi kar azon buzgólkodik, hogy min
den törvényhatóság területen — hasoulólag az 
ügyvédi kamarához — orvo : kamarák létesites- 
seiiek. - A győri jogakadt,n'a, mely tudvalevő
leg ezen évvel megszűnik, t bruár hóban kezdi 
meg ezidei második, de egyszi ramind utolsó fél
evét i i. E félévben a hallgatók összesen csak 
hárman lesznek. Nagy veszteség ezeu intézet 
pusztulása Győr városára ’ irányát a vidék is 
bizonyára meg fogja érezni.—D \  Ruzsicska Zala- 
megye közszeretetben álló aiiulyi tanfelügyelője, 
királyi tauácsosi czimet nyert. Szívből gratulá
lunk. — A magyarországi Benedek-rendek feb
ruár 22-éu Pannonhalmán uj tőapátot választa
nak. — A pozsonyi füstnélküli lőpor-gyár-azáritó 
kamrájában, febr. 1-én niuukások vigyá/atlausága 
következtében 12 -20 kiló lőpor felrobbant.. Wi- 
der Antal, Horek Jáuos és Hrdlicska F- reuez 
munkások életveszélyesen megsebesültek. A rend
őrség vizsgalatot indított és az iratok .> áttette 
az ügyészségbe/.. — Az osztrák magy i' l><tnknak 
186 fiók intézete van. A hazai első takarék -peuz- 
tár 1.980,000 frt tiszta nyereséget mutat fel.

.4 K ü lfö ld rő l. Boroszló Szilézia vidéken 
sok helységből nagy árvizeket jelentenek. A víz
állás elérte az 1883. évi magasságot. — Bf.csben 
az esslingstrassei postahivatalban húsz ajánlott 
levelet tartalmazó csomagot ismeretlen tettesek 
elloptak. Tizenkét, levélben értékpapírok voltak, 
összesen 20,000 forintnyi értékben. — A szép 
Natália királynéról az a liir érkezik Biarritzból. 
hogy súlyos beteg. Influenzába esett. Dauitsué 
asszonyt, a királyné volt udvarhölgyét távirati
lag meghívták Belgrádból Biarritzba. — Zagor- 
ban Galiczia az állauivasut posta- és állomás épü
lete porrá égett, mely alkalommal 30.000 forin
tot tartalmazó levélcsomagok estek a lángok 
martalékául. — Konstantin orosz, nagyherceg, 
kiuek a magyar korona 1849-ben felajánltatott, 
jan. 2(i-án meghall. — A pápa egészségi állapota 
ismét némiképpen rosszabbra fordult. — Karo'a 
Szászország királynője influenzában megbeteg. - 
llett. —

Szerkesztői üzenetek.
S . Zs. E. Egy harmad évre nem lehet előfizetni, szí

veskedjék azt 00 kr. beküldésével félévire kiegészíteni. — 
I*. J .  Nem úgy értettem, de csak lássuk a medvét. — Le* 
velezö tag . Egyleti tagot gyűjteni és az egylet hivatásá
val megismertetni a n é p e t: főfeladata a lev. tagnak. Csak 
rajta! s fáradozásodat szép siker koronázza.



kerestetik egy  patak i
r malom , akár örök áron, akár (árén- 3  
^dába) bérbe. Eladni vagy bérbe ad ni Í J
► szándékozók ebbeli szándékukat a mu ^
► raszoinbati gazd. fiók-egyesíllet titkára-^
► nál bejelenthetik.

Í100 darab 3 —4 éves,
>2— 2 és fél méter magas S Z I L V A F A #  

darabját 4 krjával az egylet titk á r já é i 
1 * utján. ^

A n a p  é s  éj h o s s z a . á ru k .

.4 n a p i  h o ltl Mi jegyeztetik: 
Buxh 9.50 9.80

kel nyug kel
R ozs 9 9 30szik —

7 .
H.

7.12
7.10

5.17
5.19

11 54 10. 0 
■jtut. 10 30 Zab 5 50 6  —

» . 7. 8 5.20 1. 4 11.02 H a j,Ima -IO. 7. 6 2.10 I 1 47
11. i 7. 4 5.24 3.10 délat Köles 5 50 5.80
12. 7. 2 5 26 4. (i 1.27
13. 7. 0 5.28 4 54 2 17 Kukorica 5 70 6.—

Budapesti gabona-árak. Bécsi gabona-árak. 
Búza 10.34 10.36 Búza 10.50 10.53
Rozs 10.05 10.30 Rozs 10.28 10 31
Tengeri 5.50 5.52 Tengeri 5.90 5.93
Köles 6.40 6.60 Köles —.— —.—
Zab 6 11 6.13 Z»b 6.48 6.51

Nyilttér.+
* Az e rovat a la tt közlőitekért nem felelős a szerk

M en n y a ssz o n y i s e ly e m r u h á k r a
kete, fehér és créme sziliekből, s im ít és damastot méte
renként 45 krtól ltí frt i»'» krig (mintegy 300 különböző 
fajtában) szállít egyes öltönyökre, vagy egész végekben is 
postabér- és vámmentesen llenneberg  G. (cs. kir. udvari- 
szállító) selycingvúra Zürichben . .Minták póstafordu'óval 
küldetnek. Svájczba intézett levelekre lö kros bélyeg ra 
gasztandó.

H I R D E T É S E K .

C o  o o o o o o "  ö n o o o o o ^
C'súz, kösz vény, tag sza g g a tás , fe jfájás, csípő- 

: fájdalom, hátfá jdalom  *tl>. ellen legjobb bedörzsö- =
5 lés a Richter-féle

> H orgony  P a in -E x p e lle r .
5 Több mint 20 év óta a legtöbb családban isme-,"
3 retes, mint fájdalom-enyhitö szer és majdnem min- _ 

den gyógyszertárban kapható 1" és 70 krórt Mint* ~
5 hogy utánzások léteznek, ennélfogva mindig katá- => 
^rozotfau : (1 8 —2)
| **H opgon.v-l*niii-K xpe11er• * kérendő. ~

^  0 0 0 Ö  Ö Ö  -I Q Q 'I n II n  n  o

Feltűnési kellő
újdonság nők részére!

Minden elükepzetlség  nélkül 
'e b e t  m érté k e t venni, m in
táz n i és szabni a cs. és kir. 

szabadalmazott

KI x c e l s i o r
\  szabászat! készülék

ogélyével, akár gyerm ekru- 
j liá t akarunk készíteni, akár 

legfinomabb női ru h á t.
A pontos és sikeres mértékvevósért és szabásért 

jótállunk. Ezer meg ezer példa bizonyítja az 
EXCELSIÜR szabadiilin. szabászati készülék 

czélszerü voltát. Ennek egy háztartásból sem volna 
szabad hiányoznia.

A kezelés igen egyszerű, sót liatal leányok ré
szére is. Az egész készülék ára, magyarázatokkal 
együtt minden nyelvben csak 1 frt 50 kr. Szétkül
dés naponta kétszer utánvéttel, vagy az  összeg eló- 
leges beküldése mellett bérmentve.

Kizárólagos főraktár a lu líro tt szabadalom-tulaj- 
donosokuál :

Kelely cs Hotlim.in. Becs.
I I .,  U iite re  BoiiH iisl.ras.se 19.

Főraktár Magyarhon részére Budapesten, G o ltiie h  
Vilm osnál, Audrássy-nt 4'.). sz. a. 12 12

A la p i t ! , u t ó i t  t S 8 1 .

MAGYAR PÉNZÜGY
PÉN ZINTÉZETI ÉS 

KÖZQAZDASÁUl SZAKLAP .

BUDAPEST,
Erzsébet - körút 21.

„ M A O ) a r  l l ö y d «
S o rs o lá s i  é r t e s í tő
Magyarorsz. Czégek Taraj 
mellékleteivel együtt

N egyedévre 2 fo r in t |

Szakkérdésekben elő 
fizetőinek 

díjm
ente

sen felvilágosítást és 
tanácsot ad

„ K E R E S K E D Ő K  L A P J A *
B u d a p e s t , Erzsébet-körtit 21. 

TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 
K e re s k e d ő k ,  R e g á le -b e r -  

lő k , V á lla lk o z ó k  e s  I p a r o 
s o k n a k

• lé ik  u  l ö / . l i H  l e n  wxa k  l a  g».

KERESKEDŐK 
É V K Ö N Y V E  

t> k ö te t
Csak

2  Kor i n t .

Magyarorsz. Czégek Tára

Sorsolási értesítő
mellékleteivel e g y ü t t .

Félévre 5 forint.

áriaczeiíi
Gyomorcseppek

nagyszerűen  ha tnak  gyomor bajoknál, nélkülörheletlen es állo- 
lánosan ismeretes linzi - n> p-z. i

A gyninnrlielegseg liiin ii i étvágy alansaq gyomorgyengeség, 
bürös lehelet, feltujtság. sayanyu lelbölfbqé*. hasmenés, gyomo
régés. felesleges nyáhakiválasrta^. sárgaság, undor és hányás, 
gyomorgörcs, szűkülés.

H athatós gyógyszernek bizony ült fejfájásnál, i iih-iiv nvihen 
ez a gyninortóí -/.anii.i/.otl. qyomortiilterh.-lésnél •■telekkel es 
italokkal.giliszták,májbajok - hamorrhoir'á-nál

Kniliteit b a jokn il a U nritu -s ft/ i ar»o#*fo»-
évek ó ta  k itűnőknek  bizony u ltik , a m it száz meg száz 

Kgv k is üveg ára  
egy tilt V" kr.. nagy

„ . irak tár:

tv ulcza 12 sz.
. i-- Illzi le-. i tersek 
■l> e .ep i.ekel lessek 
n rko la ta ia  zohl »/»

■'•Sí - ........ - ...................se s/ii.. a la irasával r
I tra il' - ' n  kkal .V alódiságát hl

„________  Sony it.. .-
a v . /v w « i / .  ......« ~ * — *-»** >*•

Sopronbnn : Grám-i I nő gyógyszerén, Csepregen 
Kokas Milrí'% ■yóíV'/. -r • K a p u v .íro tt: Vavr^skay Já 
nos, S / i- i 1 -.1 -* - Hasonv b ' a : a inger G. gyógyszerész.

m i

Légen száritott természetes istállót igya
NEUMAN TESTVÉREK, aradi szeszgyári hizlaló istállóiból

51) SKsí/iiilékníl s/u t íis  a :iy a A A i!*
Ara 100 méter-mizsulikéul, zúzolt állapotban, i/ aradi 

vasúti állom isra szállítva * £ ! M )  l ő r é ü l .

; K izárólagos képvisel,.

i  S ZÁ VO SZT ALPHONS
m a s k m ü l t c i l  é á c

I  é n  g a z i l a i u n g i  r z i l t k c l i  i í  c  1 p  (  c
| * i  ■ |  \  i  i > i , ' < TV. Arany János ■ * '  ■ e j  l utcza 11. szám.

í ||;  Ugyanott kaphatók :

|  ;i legkitűnőbb here. fii. konyhakerti s virágiingvak
!•:•§: valamint

iiiinilciiiiniiii ga/.iliis;í«*i c/.ikkck.
Árjegyzékek kiváltaira ingyen és bérmentve küldetnek.

E !>■y e i é r  i (i s

X

a mely az uj évvel immár 25. évfolyamába lépett. 
Ez a magyar olvasóközönség legtekintélyesebb lapja. 
Hiteles forrásokból származó érte sü lése inek  gyor
sasága, alapossága és sokasága, rovatainak változatos
sága, kitűnősége, a különbőzé olvasmányok gazdag 
tárháza tették népszerűvé. A kormány körében elő
forduló eseményekről az „Egyetértés" olvasói érte
sülhetnek első sorban. Az országgyűlési tá rg y a 
lásokró l a legrészletesebb tárgyilagos liü tudósítást 
az „Egyetértés” közöl. Bármely párthoz tartozzék is 
a képviselő, beszéde az „Egyetértés"-ben a legter
jedelmesebben közöltetik. Ez az óriási terjedelmű 
lap egyszerre két homlokegyenest ellenkező irodal
mi czélt szolgál, mert naponkint megtalálja benne 
a család, a hölgyvilág a maga szépirodalmi olvas
mányát a világirodalom legkitűnőbb íróinak legújabb 
regéuyeiben, talál benne tárczaczikkeket legjobb 
iróiuktól, divattudósitási Parisból stb., úgy, hogy 
nincs szépirodalmi lap, mely az /E gyetértés" nek e 
rovatával a versenyt kiállítatná.

8 ezzel szemben o tt vau az „E gyetértésinek  
oldalakra terjedő politikai és közgazdasági része 
mely megbízhatóság, komolyság és jóé riesültség te
kintetében utólérhetlenuek vau elismerve a magyar 
sajtóban. Egyik legfőbb érdeme az „E gyetértésnek , 
hogy az események ősmertetése körül soha semmi
nemű tekintetektől sem hagvla magát b ‘fölvázolni, 
s mint te ljesen  független lap fölötte áll minden 
pártérdeknek és csak az igazságot szolgálja. Az 
egész sajtóban legnagyobb terjedelmű országgyűlési 
tudósításainak is mindenkor a p íritekinteteken fe

lülemelkedő i ' szreliajiatlaiis u  meg a köz
elismerést, 111 sly abban nyilvuiin i >gy az „E gyet
értés olvasói között mind n pártból találunk híveket.

Az „Egyetértés” gazdasági ro v a ta  elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s gazda 
közönség, az iparos é-> vállalkozó nem szorul 
többé idegeunyelvü lapra, mert az „Egyetértés” ke
reskedelm i s tőzsdei tu d ó sítá sa in ak  bőségével a 
többi lapok már föl som veszik a versenyt — A 
kereskedő, az iparos s a mezőgazda két évtized 
óta tudja már, hogy az „Egyetért,-s--ben megtalálja 
mindazt, a mire szüksége vau, s etni itt az „Egyet
értés" ma már iiélkttlözhetieuné vált, mint a hazai 
kereskedelmi-, ipar- és mezőgazdasági forgalom ma
gyar nyelvű vezérlapja. Üzleti dolgokban az „Egvet 
értés” a legjobban iiiforuiáli-lap Magyarországon. A 
rendes rovatokban s a főlintrülő esem- ivekről lég 
nagyobb terjedelem!) -u kőzlött In  fu l isitásokou ki 
vül végre csak az „E jy e té ité s” sp -cziális rovatá t 
euilitjUk meg, melyek országos h irr- tettek szeri. 
Ezek : az Irodalom , a Tanügy és a M -zógazdaság, 
melyek mindegyike egy egy szaklap i kép -s p i to ln i .

A ki olvasni valót keres és a világ fo lyásáró l 
gyorsan  és hitelesen a k a r  é r te sü ln i, fizessen elő

az „ E g y e té r té s ‘-re
melynek előfizetési á ra  egy bora 1 frt 80 kr., 1 4évre 
• > frt s egy évre 20 frt. — Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. Mutatvány
számot a kiadóhivatal kívánatra ingyen és bér
mentve küld.

Az „Egyetértés” felelős szerkesztője és kiadó-tulajdonosa:

3  V S \ V O I* N K 14 V li A .1 O N.
Az „Egyetértés” kiadóhivatala:

í'f B  a  I á z i ■■ li á  / .- li  1 e /. a  I. szán t.
^  (Az opi-rabázzal szemben.)

Nyomatott Grttubauin Márk gyorssaj tóján Muraszombatban.
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