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Vezérczikk a nőkhöz.
Darázsfészekbe nyúlok csupasz közzel, 

<le nem félek tő le; felbátorít az a Ilii, hogy 
lalán lesz némi üdvös halasa. A mik ügyeibe 
avatkozom, a beléletiiket horzolgiilui óhaj- 
lom. Ártani ez nem fog nekik. Hogy hasz- 
nál-e ön hiszek henne. Hölgyeim! ezúttal 
nem valami kedves kala mlocskát mondok 
el önöknek, nem ördekfeszitö szerelmi his
tóriát, sem pedig valami romantikus törté- 
netet. hanem  az önök saját külön világába 
tévedtem, ahol az igazságot keresem, a hon
nan a pikantériákat akarnám  kigyomlálni, 
amelyek m ir-m ár felhurjánoznak az önök 
őrizetlen virágos kertjéhen. A zajos világhan 
emelt fővel já ró  léhaság. i; m keresve módot, 
utat. alkalmat, oda észrevétlenül helopózik, 
megmérgezik a lialal leányoK ártatlan lelkét 
és megfosztja a társadalm at az igazi nőtől. 
Sablonos leszek egészen és itt m indjárt az 
elején azokhoz a  nőkhöz, akiknek lalán 
.fád "  az efféle komoly beszélgetés, ekként 
szólok: tegyék le ezt a lapot, éljék csak a 
je len t: ha örülhetnek, örüljenek, vigadjanak 
a hi.ileien örömökkel, mert ha majd azok 
nem lesznek többé, ha majd nagyokat ásít 
fölöttük a magány, az egyedüllét, akkor . . . 
akkor majd szánni-hánni lógják a múltat, 
csakhogy akkor m ár késő lesz. Itt az ideje, 
hogy azt a ham isan tündöklő világot és

annak mesterkélt falait ledöntsék önök 
maguk, kik körül kínai falként kezd húzódni 
a  háló, amelybe a  talmi szabadságot he
lyezte el csalétekül a nagyravágyás. de 
amelynek rabbilincseit még most nem látják, 
nem érzik, hanem majd csak későn fogják 
azt észrevenni, akkor, amikor már azon 
segíteni nem lehet. Ne riadjanak vissza 
hölgyeim! Hiszen a példaszó is azt m ondja: 
.Segíts magadon és az Isten is megsegít!"

Lépten-nyömon azzal találkozunk az 
életben, hogy a hölgyek nem tudnak mit 
csinálni. Minden áron akarnak valamit, bár 
nem tudják, mihez kezdjenek. Azt hiszik, 
hogy nekik azért kell megbirkózni az élet 
küzdelmeivel, hogy föléje helyezkedjenek a 
férfiaknak. Az hiszik, hogy ha gyöngéd 
nőiességüket föláldozzák annak, hogy egyen
jogúságot vívjanak ki a férfi ikkal. valami 
nagyszerűt cselekednek. Azt hiszik, nevet
ségesekké válnak, ha erényesek, és gúny 
tárgyává, ha szerények: inig ha fürtéinek, 
ha tulbarátságosak a  férfiakkal: imádásra 
méltókká válnak; azt Ili-zik, ha könnyel
műen társalognak, beszélgetve mindenről, 
hozzászólva m indenhez: szellemességükről 
tesznek tanúságot. És fájdalom ! azt hiszik, 
ha minél több férfiút képesek meghódítani, 
annál többet érnek. Csalódnak! Szeretetie- 
méltó és nagvrabecsült hölgyeim, csalód
nak! Hiszen az önök szépsége m ár egy

magában is elég garanczia ahhoz, hogy a 
megállapodott férliu is elveszítse a lejét. Mi 
történik tehát egy olyan esetben, ha a nő 
szépsége mellett még könnyüvérü, léhán, 
szinte öntudatlanul —  csupán azért, 
hogy hasonlítson a férliakhoz, m odorban, 
magatartásban, magaviseletében utánozza 
őket. tehát egy kópiája legyen a térliunak - 
elfojtja magában a természetes nöiséget és 
felcseréli azt a férlias modor és magatartás 
szánalom ram éltóan halavány utánzataival V 
Az történik, hogy némelyik térti a fejét 
veszti, de túlnyomó rész hirtelen föltalálja 
magát és úgyszólván beleugratja most már 
a nőt abba a helyzetbe, am elyben már csak 
késő megbánás és titkos, keserű könyök az 
egyetlen vigasz. Az a parányi diadal, amit 
ezzel a flirteléssel a mai fiatal nők elenyésző 
kis része elér. éppenséggel nem áll arány
ban és nem is fog soha arányban állani 
a mai századvégi leányok roppant tömegével.

Vagy. ha tudják, hölgyeim ! kérem önö
ket : m ondják meg nekem, mivel jobb az 
önök helyzete most, mint volt akkor, am ikor 
anyáink az ö kedves otthonukban fehér kö
tény két kötöttek maguk elé és a tűzhely 
körül sürögtek-forogtak. nagyanyáink gondos 
felügyelete alatt és kizárólag a ház körüli 
teendőket látták el kedvvel, ambiczióval ; 
am ikor bennük a lélek abszolút tisztaságát 
megvédte a  szigorú, jó és öntudatos neve-
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Szerdahelyi Kálmán híres gazda volt az 
, egész vármegyében. birtoka, a mely mintnga/.dn- 
1 ság volt, a illegve közepén feküdi : a legjobb löl- 
! dók. a legszebb altatok a vidéken az övei voltak.

Nem volt különb lova még a székvárost püspök-
I nek se. Kzt akkor Írlak az újságok, mikor egy

magyar föherczeg a városban járt; a püspök ven 
dogé volt. Iiuiiem azért a Szerdahelyi négyes fo
galmi vitték be az állomn-od a rezidciicziáha.

Í tiyönyörü volt az a negye* fogai, amint végig ro
bogott a szeli - ulezu a-zlall burkolat .in. Megy ej 
fekete paripa láne/.olt a koe-i elölt. (Isakngy 
hány la az n-zlnll a -/.ikt al a berak patkói alatl. 
Mind a nedvnek óban /. n bongyor ,■.<<>. voll 

■ mint lm ki lelt volna hodcnlva a füle esiie-kétöl
I a kulim aijaig. Hu-zke is volt r,i|iik a kn. -.aki
I ve|ycin Injbiban |e*zilett a bakon. .Meg az inge 

is. az a szép borjú záju ing. a legfinomabb fehér 
selyemből Voll. He ru is illeti arra a -/ep kaez- 
Kia- magyar legényre 1 í gy nézett ki abban a ta
karos magyar öllo/.ethen. miullia a s/.iilö anvjidian 
is mindig oll viselte volna.

H á t m e g  S / e r d a h e | \  Ka im m  m ib e n  b ü sz k e  
volt, amint olt ült a iölu-rezig mellen balról!

Annyi drágaság csillogott-v illogoit a diszmagyar- 
ján. hogy fölért egymaga a dolmány egy kis feje
delemséggel. Ha nem ismerik, tisztára azt gon
doljak. hogy ö a föherezeg. a főberezeg pedig 
valami kis kurta nemes mellette. De liát ismerték 
nagyon sokan a városban is. ahova minden bélen 
bejárt.

(j maga nem lakott benn, esak egy házve
zetőnőt tartott, ki nyílt háztartást vitt a város 
fö-utezáján levő kétemeletes palotában, ( ’.snládja- 
val együtt falusi életet élt. Kgy igényleien kis fa- 
Ine-kában húzódott meg a hatalmas földesur. a 
melynek határában terjedelmes jószága feküdt. 
Innen dirigálta Szerdahelyi jószágait, sőt innen 
dirigálták még a vármegyét i-. Kzt azonban már 
nem ö, ham ui a felesége cselekedte, aki oki s bb 
volt, mini valami külország! diplomata.

Kgy végzett háróesalátlmik utolsó sarja volt 
ez a nö. Menne kihall a esalád, hanem uj éledre 
keli valamennyi ö*enek jó é* ros-z tulajdona. Kgy 
tökéletes nagyvilági hölgy volt. O vitte a i l l e g v e  
lar-a.lalnii . létében a v /m  ■ /.■:. pet. Valamennyi 
goulrv-e*ulad kiil- és betétet.-nek -zövevenye- szá
lai mind az ö kezében esőmé mltak ö-s/.e s is i ét 
f-al. ;./. u linóm ujjai bogoztak hol össze, hol ki- 
bontollák e '/.álakat nz illet., rsaládoknak gyakran 
ihmu ki* rémületére. A vezerszerep sokba került. 
De hat mit törődött ezzel az nsszonv. Huta a 
homoki uradalom! .Míg fölösleg is maradt.

S/.. nlulielyi többször akart mar a városba 
menni s ott állandóan letelepedni, de az asszony 
mmdaímvi'Zor lebeszélte férjét e szándékáról, mert 
jól tudta, hogy a varosba luuvzolkodás napja a

vezérszerep elvesztését 
pedig inkább akart első 
nyékén, mint a máso 
Hiába! A kék vér nem 
a homoki pusztaságon som 

Ha a váró ’

lenni Homokon és kör- 
a megye székhelyén.

együtt ritkán

olyan fényes estélyeket, hogy két 
egyébről se beszéltek váró-szerte, csak a Szerda
helyi jour-ról.

Haliéin hűt minden hosszúságnak esak vége 
szakad egyszer!

Végo szakadt'ennek a fejedelmi pazarlásnak 
i*: veget vetett neki egy jelentéktelen körülmény, 
egy igénytelen ki* pólya- balta.

A Szerdabelvi pusztán végig repült a gólya 
madár s egy kis lint kelepei 
portára.

I)e a n ilv igénytelen volt 
sok szelnél) . oly értőkét képviselt H szülök előtt.

A I . -/.tel in ott volt az égész vármegye, 
híján I. i. n .alázok, akiket megillet ez a sző ma
gasabb értelében.

Mm/  a re k  in -*->

lakóinak.
A kei- /lapja, a vármegye főispánja, pedig 

a nevére ir.it- ti eg\ 2DD holdas pu*zlat. Kz volt 
a ker. '/'ele-i a ; null I-. A/láii mondja az irigy vi
liig, hogy siiitiezig a magyar!

Mikor az utolsó pezsgő* üveg i* eldurrant n 
keresztelőn, épen egy hónapos volt a ki* Liezi. 
De már akkor valóságos ki* zsarnok voll! l!gy
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lés szent glóriája; amikor nekik nem volt 
saját akaratuk, mint ahogyan van most, a 
mikor a világ minden kincséért sem mertek 
volna „daczolni" a szülök akaratával és a 
mikor gyermekleányaink még nem olvasgat
tak regényeket, amikor 15 -1 6  éves lánykák
nak nem volt még bátorságuk ahhoz, hogy 
„szerelmi csalódásaikban1* — természetesen 
titokban — a „kedves, drága szerkesztő úr
hoz* forduljanak tanácsért. Óh és — fájda
lom — fölsorolhatnék még sok-sok esetet, 
amelyekről a mi mai leányaink sok minden
ben ráösmerhetnének önmagukra. De nem 
teszem. Inkább rátérek arra, hogy néhány 
jó tanácsot mondjak, amelyeknek, ha kőve
tője akad — jobban fogok örülni, mint 
bárminek; és eljö még majd az az idő, a 
mikor önök is, tisztelt hölgyeim, akik titok
ban, vagy talán daczból mégis végigolvas
ták ezeket a „fád* sorokat és talán a sze
rénység és a nő szivében lakozó jó iránti 
föltétien hajlam egy-egy rezgő könycseppet 
lop az önök ebben a perczben mosolygás
sal küzdő szép szemeibe — szívesen fog
nak visszagondolni ezekre a sorokra. Legye
nek önök első sorban, mindenek fölött; nők. 
Tanuljanak azért, hogy tudjanak, nem pedig 
azért, hogy okoskodjanak, vagy éppen vi
tatkozzanak a férfiakkal. Legyenek mindig 
tartózkodók és sohase feledkezzenek meg 
női méltóságukról, büszkeségükről, amit önök 
maguk jobban megvédenék szerénységükkel, 
nemes egyszerűségűkkel, mintha keresett és 
erőltetett szellemeskedéseikkel igyekeznek a 
férfiak százait lefűzni. Nem fogják nevelet
leneknek mondani önöket, ha bicziklizni nem 
is tudnak, vagy ha nem ismerik a párisi 
könnyelmű szinmüirodalom legújabb termé
keit sem. Ha a társaságban ilyesmiről szó 
van, bátran bevallhatják, hogy nem értenek 
hozzá; ha pedig divatját múlt ruhácskáikat 
saját kezűleg igazítják meg, ezért sem kell 
pirulniok, engedjék át a pirulást azoknak, 
akik minden arezpiritó dologhoz értenek. 
Legyen helyén a szivük mindig, eszük pe-

tudott parancsolni a szemeivel, meg a szájával, 
mint egy Bach-korszakbeli szolgaiam. Csakhogy 
neki jobban szót fogadtak, mint annak.

Aztán nőtt a kis Laczi, mint a csalán. Test
ben, lélekben nagyon szépen fejlődött: valóságos 
kis csoda-ember volt három éves korában.

Hanem az anyja beczézgette. dédelgette, a 
fúvó széltől is oltalmazta s minden óhaját parancs
ként teljesítette. Valóságos szolgája lett a saját 
gyermekének.

Pedig az anyának sohasem szabad megfeled
keznie arról, hogy ö édesanyja és nem szolgája 
gyermekének. Hiszen az anyaiság szép és nemes 
eszméje épen abban áll. hogy gyermekei jólétét 
még akkor is szivén viseli s boldogulását még úgy. 
s akkor is előmozdítja, midőn az arra vezető 
utakon szúró tövisek vannak, amelyek megsebe
zik, fölhasogatják a gyermek gyönge testét. He 
csak a testet csupán, mert a lélek még ebben a 
korban a szenvedelmek átérzésére s azok;:ak el
viselésére gyönge és fogékonytalan. A testi seb 
pedig beheged, begyógyul hamar; még a sebhely
nek nyoma sem látszik meg később a férfin.

Hunom aztán annál jobban hajlik á  gyer
meki lélek a rossz felé ; a gyermeki szív  valósá
gos hunuisa a rossznak, melyben azok életre kel
nek s ha kellő időben a gondos anyai kezek állal 
kiirtogatva nem lesznek, elnyomják az erényeket 
mint burján a nemes növényt, s fölül nőve azon, | 
mint a bűnnek egy-egy oszlopos fái. vetnek gyö
keret maguknak a lélekben s átkos gyümölcsükkel 
addig táplálják, uddig inételyczik gazdájuk életét, , 
inig az megérve a végromlásra, a férges al
mához hasonlóan — idöelött a maga ásta sirba 
hull alá.

Hány ifjút lehetne e biztos bukástól meg- j 
óvni, ha az anyák ezt meggondolnák ? S hány 
anya menekülne meg a mardosó önvádtól, ha ezt 
megszívlelve, gyermekének oly nevelést adna, hogy 
az még u haló porában is áldaná érette öt ? . . .

dijí tiltakozzék az ellen, ha valamely férfi a | 
tizedik szónál, vagy a második találkozás- j 
nál szerelmet vall . . . Akkor mindenikiik 
meg fogja találni előbb-utóbb azt a férfiút, 
aki megérdemli élettársául a nőt, kit megért 
és aki őt is megérti. Meg aztán van az önök 
legigazabb tanácsadója; ott vannak a szü
lök. a hozzátartozók. Az édes anya szive, 
szeme, kell, hogy mindent jóval előbb meg
lásson, megérezzen, mint bárki más. Legye
nek irántuk mindig teljes bizalommal, fökép 
akkor, amikor — daczolni akarnának velők. 
Ha kötelességet szab egyik-másik leány elé 
a sorsa, ha hivatalt kell vállalnia, soha se ; 
tévessze szem elöl az illendő szabályokat. 
Legyen tetteiben határozott, de azért mindig 
szerény, nőies és ne szolgáltassa ki magát 
az alkalom alávaló tolvajainak. Legyen min
dig büszke arra. hogy nő és akkor biztosítva 
áll előtte a jövő. amely belevezeti abba a 
csupa örömből és boldogságból állószentélybe, 
amelynek neve: család. A s z ív  világa ekkor 
egész valójában kitárul és csak igy nyújt
hatja a nőnek az igazi boldogságot, tudatára 
ébresztvén annak, hogy csak ö. a gyönge 
nő. az. aki tíz erős férfiút kimondhatatlanul 
boldogítani képes.

A mérhetlen hatalmú Nagy Sándor is 
igy szólt egykor Diogenesröl, a nagy szerény
ségéről ismert görög bölc -ni: Ha Nagy 
Sándor nem volnék — üiogenes szeretnék 
lenni.

Önök, hölgyeim, mondják el egyenként 
bátran és büszkén.

Ha nő nem volnék —  nő szeretnék 
lenni. P. (J.

A gabona értékesítése.
Ama nagy területek közül, amelyek a világ- 

piaczra dobott készletekkel a nemzetközi áralaku
lásra döntő hatással vannak, csuk három jön ki
válóan számításba: Amerika. Oroszország és India. 
Az Egyesült Államok mezőgazdasági fejlődése csak 
a hetvenes években volt óriási arányú. 1880 óta

II.
Mikor a kis Laczi öt éves volt. nevelőt hoz

tak neki. A közeli főiskola legkiválóbb növendéke 
lett a Laczi tanítója. Lz talpig derek ifjú. ki ma
gához hasonlót akart nevelni a kis Laeziból i*.

Csakhogy nem rajta állt. nem rajta múlt.
Úgy kellett mindent csinálnia, amint az anya 

parancsolta. Az a fiatal ember önérzetes is volt, 
aki nem tűrte, hogy azt, amit ö hosszas küzdés 
és fáradság árán szerzett meg magának, hívatlan 
egyének kiforgassák, meghamisítsák. Egv hónap 
múlva ott hagyta a Szerdahelyi családot. Jött 
másik, aztán harmadik s egy év alatt kilencz ne
velője volt a kis Laczinak, úgy hogy közmondássá 
vált a vidéken, amit futóvendégekre alkalmaztak: 
.Megyen, mint a Szerdahelyi nevelője.”

Mert ha a nevelő valamit megparancsolt, az 
anya feloldotta a nevelői parancsot s ő megint 
mást mondott; úgy, hogy a kis Laczi sokszor za
varba jött, nem tudta kinek engedelmeskedjék: az 
anyjának-e, vagy a nevelőnek-e? Hanem idővel, 
rövid félév alatt beletanult ebbe a szerepbe is. 
Nem engedelmeskedett egyiknek sem.

Csak az apja volt még előtte tekintély. An
nak egyetlen pillantása fölért az édes anya egész 
heti parancsával, kérésével. Mert ha parancsszóra 
nem akart megtenni valamit a fiú. az édes anyu 
kérésre fogta u dolgot. Persze, hogy annál inkább 
nem csinálta meg. A gyermek olyan, mint a leg
vadabb zsarnok, mentül inkább kérnek valamit tőle, 
unnál hujlhututlunubb marad.

Milyen más lett volna ez a fiú. ha a szigorú 
apai nevelésben részesült volna! A mely nevelés 
bárminő szigorú legyen is, mindig sokkal jobb. 
(még a gyermeknek magának is úgy tetszik) min! 
a leggyöngédebb anyai nevelés.

Nevelje az anyu is gyermekét: de ö csak a 
szivet, az érzelem világát fejlessze ki az ö gyön
géd módszerével a szunnyadó gyermeki léleknek:

azonban csak hullámzást, de lényeges eltérési nem 
mutat.

Azóta sem az abszolút, sem az átlagtermés 
nem igen emelkedett s ha most figyelembe vesz- 
szük. hogy mily rohamos az Az Egyesült-Államok 
népének szaporodása, tisztában lehetünk azzal, 
hogy a buzafölösleg. amelyet Amerika az európai 
piaczokra doh. évröl-évre csökkenni fog. Az idén 
kiváló jó termésnek néz elébe s mégis valószínű, 
hogy az elhúzódó háború folytán növekedett bel- 
sziikséglet is kisebbre szabja az exportot. A kész
letek rendkívül erősen csökkentek, oly annyira, 
hogy inig az aratás befejeződik, a magtárak üre
sek lesznek. Ily esetek pedig csak évtizedekben 
fordullak itt elő. Nagyobb jelentőséggel bir ránk 
nézve ezidöszerint Oroszorság. Az orosz búza és 
rozs versenyével számolnunk kell a legelső 
sorban.

De az idén egyelőre még nem. mert az importra 
szoruló államok szükségletét lesz hivatva fedezni, 
igy tehát az orosz búza nem nyomhatja vulami 
rendkívüli mértékben a világpiacz árait. Még 
kevésbé fenyeget e tekintetben India. Kelel 
India versenyétől a 80-as években nagyon megijed 
tek a gazdák, most azonban már számításon kiviil 
esik, mert búzaterülete nem emelkedik a lelkek 
szaporodásával; s miután mezőgazdasága nagyon 
primitív eszközökkel folyik, átlagtermései is utóbbi 
idő óta igen gyengék.

Mindhárom búzatermelő területen az idén 
meglehetős termést várnak, de a világ búzaszük
séglete. tekintettel a készletek hiányára, olvjelen- 
lékeny. hogy a kereslet teljesen paralizálni fogja 
a kínálatot és az árakban erős változások aligha 
lesznek lefelé mcnüleg.

Különösen kedvező reánk nézve s régi nagy 
előnyünk, hogy termesünkkel legelsőknek jelenünk 
meg a világpiaczon.

Az a néhány hét pedig, amelylyel megelőz
zük az európai piaczokon az idegen búzát, jelen- 
tékonv árkiilömbüzetct jelent javunkra.

A jelenlegi árak. ue.-lyeket uj búzáért enge
délyeznek. semmi esetre sem megvelcndők, de 
nem is volna reális azt lecsigázui. mert a termés 
nálunk csak kvalitásra Ígérkezik jónak, különben 
pedig mennyiségileg nem jobb a tavalyinai.

Könnyen megeshetik. hogy. ha az amerikai 
fenomenális terméskilátások, mint már a jelek 
mutatkoznak is, nem felelnek meg a valóság
nak : a kenyér magvak 1 2 forinttal emelkedni
fognak.

a jellemet, az értelmet’ hagyja az apura, aki vihai- 
edzett belátásával bizonyára eb ggé megedzi majd 
azt a szenvedelmekre, eléggé elöké-ziti azt az élet 
viharára . . .

. . . De hat az apa ne n ért ni nevelni fiát! 
Öt elfoglalták a magán cs a közélet gondjai. S ha 
néha-néha látta is gyermekét olyan világításban 
tűnt ez föl elölte, mintha a legjobb neveléslieii 
részesülne.

Sejtelme sem volt minő bűnök csirájával van 
már telve az a kicsiny lélek, amelyet a túl Ságba 
hajtott anyai szeretet szórt abba el . . . Meg az
tán. hogy i ' kételkedhetett volna a férj neje ne
velésében? nejében, ki báró leány volt?!?

Mert a folytonos nevelő változások ingado
zóvá tették a fiút: hite. bizalma megrendült min- 
deuik irányában, sőt ulobb elvesztette azt anyjával 
szemben is . . . A sok féle játékszer elernyesztő 
a lélek gyönge energiáját - felületessé, csapongóvá 
tette a gyermeket; a sok parancs s azok feloldása 
általi zaklatás engedetlensegre szoktatta, mi csak
hamar makacs aggal párosult; később pedig amint 
növekedett, elbizakodott, gőgös, vakmerő lett. Pedig 
meg alig volt hét esztendős.

Ha látta volna az apa mindezt, ha belepil
lanthatott volna fianak leikébe a gondos apui sze
retet külelcsségtudásával bizonyara nem késett 
volna a baj orvoslásához látni s fiat a városba, 
az iskolába küldeni.

Csak ott van a fiúnak a helye kezdettől fogva 
kinn az élet tengerén. Itt kell hozzászoknia már 
jo eleve ennek a nagy tengernek a hullámzásához, 
hogy lassan-lassan beletanulva, ha majd vihar jö 
s sorsának hajója talán törést szenved: tudjon 
akkorra már jól úszni, a mindent elsodorni akaró 
árral.

A hosszas nevelői rendszer egyoldalúvá teszi 
a gyermeket; nem mer. nem akar a maga lábán 
járni nagyon soká, és igen sokszor nagyon sokáig, 
talán egész életén át nélkülözi a férfiúnak egyik
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ÚJDONSÁGOK
O lv a s ó in k h o z .  K é r jü k  b iza lom m al ! 

ig e n  t is z te lt  e lő fize tő in  ko t. s  o ly a só in 
k a t. s z ív e s k e d je n e k  la p u n k ra  a z  elő fíze-  ! 
lé s e k e t  m e g ú jíta n i, s  a  h á tra lé ko ka t 
p o n to sa n  b e k ü ld e n i n e h o g y  a s z é tk ü l
d é s n é l fe n n a k a d á s  tö r té n jé k . . Íz elő fize
té s i  d ija k a t, n y í l t  te r e k e t é s  h ii d ő lé se ke t 
l la lk á n y i  E rn ő  k iadó  é s  la p tu la jdonos  
n e v é r e  k é r jü k  b ekü lden i.

Kinevezések. A m. kir. pénzügyminiszter (ior- , 
vai Nándor zala-egerszegi pénzügyi kezelési gya
kornokot pénzügyi irodatisztté nevezte ki ideiglenes * 1 
minőségben a bndapcsl vidéki pénzügyigazgatóság- 
lioz; Óriás János alsó-lendvai díjtalan adóhivatali ' 
gyakornokjclölt jelenlegi állomás helyén való meg
hagyása mellett díjtalan adóhivatali gyakornokká 
neveztetett ki. A zala-egerszegi pénzügyigaz
gatóság Hajós Ottó érettségi vizsgát tett letenyei 
lakosi a letenyei adóhivatalhoz díjtalan adóhivatali 
gyakornokká nevezte ki.

Az a.-lendvai k ir. járásbirósági bírák szabad
sági jegyzéke: I. Karabélvos Klek, kir. it. táblai 
Ilim: szept. 5-töl szept. 2ö-ig, okt. 10-töl október 
31-ig. 2. Hnf József, kir. alhiró : jnlins 15-től
jnl. 81-ig, szept. 12-töl okt. 0-ig. 8. I)r. Andrá-
sovies Imre, kir. alhiró: ang. 2-töl szept. 12-ig. —
4. Horváth Mihály, kir. alhiró: augusztus IÓ-tól 
szept. 20-ig.

Belügyminiszteri rendelet. A magyar szent 
korona országai vöröskereszt-egylete jelvényei hasz
nálatának szabályozása tárgyában 1889. évi július ; 
hó 1-én 40,118. szám alatt kibocsátott itteni kör
rendelet kiegészítéséül a miniszter kijelenti, hogy 
a vörös-koreszl-jelvények, még ha az külalakjára 
nézve nem mindenben egyezik is az idézett sza- ! 
hályzat I. §-ában tüzetesen körülírt jelvénynyel, 

minden olyan használata tilos és az idézett < 
szabályzatban foglalt büntető rendelkezések alá | 

| esik. melynél a mellékkörülményekből visszaélési.
illetőleg megtévesztési ezélzatokra alaposan követ- | 

j keztethetni lehet.
Anagyméltóságú pénzügyminisztérium ISIK 

évi 22.744. sz. körrendeletével a he- és kiűzeté
sek teljesítésének ideje! azon kir. adóhivataloknál, 
a hol a hivatalos órák délelőtt és délután tarta
nak. a délelőtti II órától 12 óráig és délután 2 
órától 5 óráig, ott pedig, a hol a hivatalos órák 
reggeli 8 órától ngyhuzantosan tartanak, reggeli 
II órától déli 1 óráig állapította meg. mely pénz-

legjohb tulajdonát, egyik legszebb ékességét, az 
önállóságot.

Mig ott az iskolában, pajtásai között ottho
nosabban érzi magát, mint otthon: társai akarat
lanul is leszoktatják rossz tulajdonairól s más 
gyermekeket látva, uj és uj tulajdonok ébrednek 
föl lelkében, amelyek máskép igen soká, sőt talán 
örökre is ott csak szunnyadoztak volna. Nemes 
versenyre kel a társakkal és e versenyben olyan 
kimodhatatlan boldognak tudja magát.

A leánynak meg már ellenkezőleg a családi 
körben a helye! Hiába a világ s maga az élet

i nem nyújt idegenben elegendő bizonyítékot arra 
' nézve, hogy a leányt, mint gyönge virágot, a mai 

társadalom, a mai kor sorvasztó szele le ne törje 
s el ne hervaszsza. Mig ezzel szemben a szülei 
háznál garantirozva van. Ott ez a szél csak 
gyönge fuvalommá válik, a mi ha megérinti is, 
meg arra sem elég erős, hogy arczának hamvát 

■ elsodrja, sőt bizonyos mértékben meg
hasznára is szolgál__

III.
Tizennégy éves volt a Laczi. mikor szülei 

. bevittek a városba, hogy ott folytassa tovább ta
nulmányait. Addig a szülei háznál tanult.

Mikor a kocsi kigördült az udvarból s a 
Kaczika egyedül maradt, megeredtek a könnyei, 
mint a záporeső és süni barázdákban folytak végig 

| arczán. Most kezdte érezni csak, hogy milyen
' egyébül maradt. Ha lett volna most valaki, aki a 
i megindulás ezen nagyszerű pillanatában szivére 

beszélt volna a liunak - tálán magába szállt 
; volna s magába tér: de igv daezosan föl

vágta fejét, fölszántotta könnyeit s haladt tovább 
azon az  utón, a melyen megindult s a melynek 
mar-mar a középéig haladt.

(Folyt, köv.j

kezelési órákon kívül a kir. adóhivatal fizetést sem 
elfogadni, sem teljesíteni nem kötelesek. Vasár- | 
és ünnepnapokon be- és kiűzetések csak kivételes 
sürgős cselekben reggeli 9 órától 11 óráig telje- I 
silhetök. Kzen intézkedés hozzáadással hozatik  ̂
tudomásra, hogy a reggeli 8 órától egyhuzamban I 
déli 2 óráig tartó szolgálati idő Zalavármegye 
területén úgy a központi m. kir. pénzügyigazgató
ságnál, mint uz összes alárendelt pénzügyi hivata
lok és pénztáraknál csak is július és augusztus 
hónapokban (az iskolai szünidő alatt) van behozva.

Bucsuzás. Mindazoknak az ismerőseimnek és 
barátaimnak, kiktől távozásom alkalmából szemé
lyesen nem búcsúzhattam el, ezen utón mondok 
szívélyes Isten hozzádot! - A.-Lcndván, 1898.
jnl. 11-én. Henriig Alfréd.

Közgyűlés. A zulumegyei általános tanítói > 
testület központi választmánya Szalay Sándor tes
tületi elnök elnöklete alatt tartott ülésén a megyei 
tantestületi közgyűlés határnapjául, amely közgyü- : 
lés Halaton-Füreden tartatik. augusztus hó 24. és 
25-ét tűzte ki olykép, hogy augusztus 24-én lesz 
az elöértckezlet és 25-én a közgyűlés. A programmba 
felvették, hogy a közgyűlés délutánján testületileg 
megtekintik a tihanyi apátság könyvtárát.

Az ötödéves tanítói korpótlékok ügye. Zulu- 
vármegye kir. tanfelügyelőjének a közigazgatási 
bizottság július havi ülésében tett jelentése sze
rint ez ideig több száz iskola-fentartó kérte az 
évötödös pótléknak államsegély által való fedezé- j 
sét. Tekintettel a miniszter által követelt szigorú ' 
elbírálásra, a beérkezett kérvényeket előzetesen 
Csertán Károly alispán elnöklete alatt a tanítói 
földek jövedelmének elbírálására kiküldött bizott
ság vizsgálja át s jelentését az augusztusi gyűlés
hez beterjeszti.

Végzetes szerencsétlenség történt folyó hó 
22-én délután Marton Kálmán helybeli fűszer- és 
vaskereskedésében. A ezég főnök, az üzlet egyik 
segédjét és Vehofsies Mátyás bolti szolgát, egy 
hordó spiritusznak a pinezébe való szállításával 
bízta meg. A fejtésnél, valami véletlen dolog közbe
jöttével. a pinezében levő szolga kezéből a petróleum ( 
lámpa kiesett, melytől a spiritusz egy része hir
telen meggyűlt. A keletkezett tűz Vehofsies szolga . 
ruhájára is elterjedt, s csak a rögtöni segély ment- i 
hette meg a teljes elégéstől. Duczára a rögtöni 
orvosi segélynek, a szolga felépüléséhez kevés a 
remény. A pinezében, hogy robbanás és tűz nem 
keletkezett, annak köszönhető, hogy a pincze min
den nyillása, hatóságilag teljesen elzáratott minek 
következtében a tűz tova terjedése megakadályoz
tatott.

T. olvasóink becses figyelmébe ajánljuk lapunk 
mai számának nyilttcrében közölt Kroudorfi közle
ményt.

Megyei kisdedvédelem. A megyei közigazgatási 
b'zottság f. hó 12-én tartott üléseben Zala-Szent- 
Gróth, Szent-Gróth polgárváros. Tűrje, Zalabér, 
A.-Domború. H.-Magyarod. Kis-Komárom. Komár- 
város, Légrád. Turnischa, Kis-Palina, ühid. Zala- 
Szántó, Sormás, Keszthely, Sz.-Balázs, Magynr- 
Szerdahely, X.-Kanizsa, Szentgyörgyvölgy. Galam
bok. Bazsi. Karos. Miira-Keresztur. Kotor, Dobrónak. 
Csabrendek. N.-Bakónak. Szépéinek. Sümeg. Hány. 
Káptalanfa, Bellatinc községek jelentését a kisded
vedelem tárgyában a közigazgatási bizottság tu
domásul vette. Nyirád község jelentését intézkedés 
czéljából kiadta a kir. tanfelügyelőnek, Alsó-Londva 
jelentését azzal vette tudomásul, hogy a városi 
elöljáróság egy rendes óvodának szervezése iránt 
az eljárást mielőbb indítsa meg.

A gabona-uzsora ellen. A földmivelésügyi 
miniszter rendeletileg tudja és közhírré tétetni 
rendeli azt. miszerint a gazdaközöuség figyelmez- 
totve, sőt kitanitva legyen a hatóságok által arra 
nézve, hogy a lakásaikra ellátogatni szokott ga
bonaalkuszokkal az eleség eladása iránt alkut kötni 
óvakodjanak, mert ezen alkuszok legtöbbje a kis 
gazdákat megkárosítja, a termést olcsóért lefoglalja 
egy részét a vételárnak előlegezi arról váltót is 
vesz és u tudatlan gazdákul nem ritkán tönkre 
juttatja.

A szólömivelés köréből. A sok kísérletezés 
közben érdekes tapasztalukat szerezhet a szőlős
gazda. Gaál Körinez rév-fülöpi szőlőbirtokos arra 
az érdekes tapasztalatra jutott, hogy a földiszeder 
indáján eszközölt szölö-zöld-ojtás kitünően sike
rült. Tekintve, hogy a földiszeder nem válogatós 
a talajban. Gaál a szedren eszközölt ojtványnyal, 
szőlőt telepit es folytatja a kiserletezést. Az ille
tőnek az iszalagon eszközölt szölö-zöldoltásn is 
szépen sikerült.

Megleletezhetök-e a csomagokba te tt levelek 7
Többször fordult már elő, hogy a postai csoma
gokba levelet is tettek es legtöbb esetben uz ily 
leveleket tartalmazó csomagokat bélyegcsoiiKitás 
miatt megleletezték. Bedig a postai csomagokba 
igenis szabad levelet, illetve közléseket tenni. Krre 
nézve lűvatkozhatik mindenki a Pénzügyi Közlöny 
30-ik számában (1895 évf.) megjelent pénzügy
minisztériumi rendeletre, melyet 51.180. szám alatt 
adtak ki. Kivételt képeznek oly csomagok, melyek 
olcsó szállításban részesülnek, mint az áruminták, 
keresztkötések, ezekbe írásbeli közléseket nem 
szabad tenni.

K  i z g ' c - i z ú  í í s í  A i r .
A vetésforgó, a legelő és ugar jelentősége.

A század első felében az összes müveit gaz
dák ubban a nézetben voltak, hogy czélszerü ve
tésforgókkal a termés mennyiségét jelentékenyen 
fokozhatják; most azonban a műtrágyák általános 
használata mellett mindinkább tért hódit azon 
nézet, hogy a vetésforgóktól el lehet tekinteni, 
csak megfelelő műtrágyák használatával nem sza
bad fukarkodni.

Szerfelett érdekesek azon 47 évig tartó ez- 
irányu kísérletek, melyek Bothamseeben végeztet
tek s melyeket az angol kormány nem régiben 
tett közzé. Kzen most említett kísérletek megdön
tötték azon régibb nézetet, hogy a növények 
forgóba vetve azért diszlcnek jobban, mert ha 
egymásután többször lennének vetve, ugyanazon 
növénynek ürüléke káros hatású volna az utána 
következő növényre. Minden kétséget kizárólag 
tisztába hozták e kísérletek, hogy a vetésforgás 
előnye abban keresendő, hogy a különböző növé
nyek a talajból különböző anyagokat vonnak el, 
s áll ez különösen a talajból elvont nitrogén 
mennyiségére. Augolországbun általában véve né
gyes vetésforgó van és pedig: 1. répa, 2. árpa, 
3. lóhere, 4. búza.

K vetésforgó első éve a répa igen kizsarolja 
a földet, ha az nem részesül elegendő műtrágyá
ban. Az említett kiserlctezések alkalmával az első 
évben egy a répaterületen termelt 175 mm. répa, 
mig a következő répatermő években, ha a talaj 
nem trágyázta tolt, a termés átlag mindig csök
kent, úgy hogy a 12-ik trágyázatlan vetésből 
(48 év) már csak 7*5 mázsa répa nyeretetl, s a 
három utolsó év termésének átlaga csak lti'5 
mázsára rúgott. Csak szuperfoszfáttal trágyázva 
az átlagos termés 134 mázsa kevert ásványi 
trágyákkal trágyázva 151 mázsára rúgott, sőt 
megfelelő nitrogénnal trágyázva, a termés két
szeresnél is nagyobb volt.

A répa után árpa következett. Az árpater- 
més is forgóról-lörgóra apadt, bár nem oly mér
tékben. mint várni lehetett volna, minek az volt 
az oka. hogy a silány répatemiés után az árpa 
pihent és jól müveit földbe került.

A harmadik növény a lóhere, a trágyázás 
hutása itt is szembeszökő volt. különösen ott. hol 
szuperfoszfátot és kálit alkalmaztak, mert mig a 
trágyázatlanon egy aere területen csak 8000 font 
lóhere termett, a szuperfoszfáttal és kálival trá- 
gvázotlakon 000 font. ott pedig, hol nitrogén 
trágyát is alkalmaztak, 0800 font.

Legfeltűnőbben mutatja azonban a vetésforgó 
kedvező hatását a búza. A búza tiszta ugar után 
33*. s budiéit, a lóhere után azonban 271 2 buciiéit 
termelt; ezen előbbi termés oly területen nyere- 
tett lóhere után, mely 39 éve nem kapott trágyát, 
s ez az ugarnak újabban tagadásba vett kedvező 
hatását feltűnően bizonyítja.

A szuperfoszfáttal trágyázott forgóban u búza 
termes 42' a buciiéit, ott hol szuperfoszfáton kívül 
nitrogén trágya is használtatott, 47' 2-ct tett ki.

Figyelembe véve tehát az elmondattakat, 
azon határozott következtetés vonható le. hogy a 
czélszerü vetésforgónak az ugarnak és legelőnek 
igen nagy és kedvező befolyása van a talaj gazda
gítására és igy a termések fokozására is, továbbá, 
hogy mindenütt olt. hol a termés mennyiséget fo
kozni akarjuk, vagy egy és ugyanazon növényt 
gyakrabban akarunk vetni, nemcsak igen dúsan 
kell az illető talajt trágyáznunk, de műtrágyák 
segélyével azon tápláló anyagot kell nagyobb 
mennyiségben a talajba juttatnunk, mely tápláló 
anyagra az illető gyakrabban termesztett növény
nek legnagyobb szükségé van.

Felelős szerkesztő

Németh Mihály.
l.n |itiilsjiloiios; H a l k ó n v i  K r u ö .
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Nyilttér. *______
I Kérdezzük meg a háziorvost!

KRO
L e g k itű n ő b b

A S Z T A L I  V Í Z
és mint

GYÓGYITAL
minden

h u ru to s  b á n ta lm a k n á l
legjobban ajánlva.

. . .  FUSZ F. Nándor és
kapható:ARNSTE|N Benő

czégeknél.

*)Az e rovatban közlettekért nem vállal felelősséget a szerk

Hirdetések.

Eladó esetleg kiadó!!
Alsó-Leiülván ;i templomtér mellett egy föld
szintes ház, melyben 7 szoba, konyha, kél 
éléskamara, istáló és egy nagy veranda van, 
azonnal eladó esetleg bérbeadandó: úgy
a temetörendi fordulatban a város felett egy 
legjobb karban levő 7 hold területű szobi 
eladó. Bővebb értesítést dr. Wollák Adolf 

alsó-leudvai ügyvéd ád. g—6

N DÓ R Fi
S Á V A N Y Ú V tZ

Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság |
A lsó -L e n d v a .------------------------

Ezennel van szerencsénk az érdekelt közönség becses tudomására hozni, 
hogy az 1831-ben a la k u lt és 143.6 m ill ió  o .-m . é. k o ro n a  a la p tő k e  és 
ké szpé n zb e li ta r ta lé k o k  fe le tt re n d e lk e z ő

valamint (A ss ieu ra z io n i G en erá li.)

Magy. jég- és viszont-bizíositó részv.-társaság
(>g az (alaptőke öt millió o.-m. é. korona)

l-sö o.általános baleset ellen biztositó társaság
(alaptőke hat millió o.-m. é. korona)

„Universale“ általános népbiztositó társaság
(teljesen befizetett részvénytőke egy millió o.-m. é. korona)

fö ü g y n ö k s é g é t bírjuk. Ennélfogva tiszteletiéi kérjük az előforduló mindennemű 
tű z b iz to s ítá s t épületek, takarmány- és aratási készletekre, valamint egyéb ingó
ságokra n á lu n k  fela<lni. Elfogadunk továbbá é le tb iz to s ítá s o k a t minden módozat 
szerint, valamint n é p b iz to s itá s o k a t orvosi vizsgálat nélkül, továbbá jé g -  és 
b a lese t e lle n  va ló  b iz to s ítá s o k a t a leh e tő  le g o lc s ó b b  és le g jo b b  fe l
té te le k  mellett.

Biztosítási feladmányait kérve és várva vagvnnk
Alsó-Lendván. lMt)S. július hó. kiváló li-ztclettcl í t

3— 2
T'TJV’y

A L S O -L E ,'-JV A -V ID E K I T A K A R É K P É N Z T Á R  
R ÉS Z V É N Y T Á R SA S Á G .

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Alsó-Lendván.


