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Métely a  nyáj között.
.Métely a nyáj között" czimen nem 

régibep jelent meg egy ezikk e lap 
hasábjain s hogy most ismét ez a czi- 
me czikkemnek, bizonyság arról, hogy 
a betegség nem sziint meg a nyáj kö
zött, mint a következő eset, sajnos, 
kétséget kizárólag igazol.

A minap egyik muramenti község
ben akadt dolgom s ez alkalommal a 
község jelenvolt jómódú, értelmes gaz
dáival szokásom szerint egyről-másról 
beszélgettem. A világ folyásáról szól
ván, fel említettem az angol-bur há
borút s a burok küzdelmét a magyar 
szabadságharcczal hasonlítottam össze.

Beszélgetésünk folyamán igy rátér
tünk a mi szabadságharezunkra s en
nek az angol-bur háborúhoz való ha
sonlatosságát fejtegetvén, a többi közt 
felemlítettem, miszerint am i vitéz hon
védőink is hasonló fényes diadalokat 
arattak az osztrákokon, mint most a 
burok az angolokon s csak úgy győz
hettek az osztrákok, hogy kétszáz
ezer orosz katonát kaptak segítségül.

T Á R G Z A -
Ha rád g o n d o lo k . . . . . . . .

Ha rád gondolok néha, néha 
Ábrándos, kedves, kis leány,
Úgy érzem, gondolom magamban;
Mégis szerettelek talán.

S ha méla arczod néha látom,
Melyről a hu dereng reám :
Tudom, te is szerettél egyszer 
Valakit mélyen igazán.

P u s z t a i  B é la .

A vér elborította Csoboth Pál szemét, agyára 
tó d u lt; a daliás, viruló fiatal ember egy hörgésbe fuló 
jajkiáltással bukott le ájultan az iroda szőnyegére.

A kiáltásra, zuhanásra ijedten futott be Gás
pár, a hűséges inas, öreges rekedt hangján kiál
tozva és Csoboth vállát rázogatva iparkodott életre 
kelteni áléit urát. Az intézet többi tisztviselői is 
kevesen 7— befutottak, ideges kapkodásuk közt 
nagysokára ju to tt eszükbe egy pohár vízzel ön
teni le a , fiatal főkönyvelő arczát, homlokát. Erre 
az feleszmélt, halotti sárgaság terült el szép for-
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májából kikelt arczán, szabódva, röstelkedve, hazug 
mosollyal hárított el minden segítséget, de azért 
csak vonszoltatta magát Gáspárral kis irodája 
pamlagára ; mialatt a jóságos, öreg szolga szép hosz- 
szában eligazgatta a lábait, ő lassanként szedte 
össze emlékezetében az eset részleteit, oda sem 
figyelve a kollegák résztvevő kérdéseire. „Köszö
nöm, elmúlt, elszédültem, már semmi bajom!“ 
hebegte gyorsan, — a patak felett is gyorsan fut 
á t az ember a deszkaszálon, hogy rá ne érjen el
veszíteni az egyensúlyát, — a mire aztán az urak 
megnyugtatva kiszáilinkóztak. Gáspár egymásután 
két pohár vizet is erőszakolt a felocsúdott emberbe, 
aztán észrevevén, hogy valami levélfóle hever az 
asztal mellett, — ejnye 1 pedig Csoboth ur nem 
szokott igy szemetelni, — azt fölvette s gondosan 
az asztalra tette a feltépett boríték melló. „Isme
rős irás,“ gondolta s aztán oda szólt a pihenőhöz : 
„Nagyságos ur, talán bérkocsit hozzak, otthon a 
nagyságánál majd egészen elmúlik a roszullóte.*

Csoboth felugrott, azaz hogy fektéből ülésbe 
roskadt, kínosan rángatózó arezood csak annyit birt 
mondani: ,nera kell!* Aztán egy perczig mereven 
nézett maga elé, a pamlag párnájára hanyatlott 
bágyadt sóhajjal rumos theát hozatott.

Mikor a szolga eltávozott, Csoboth Pali, a 
sápadtan is „szép Pali,u felkelt és bizonytalan lép-
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tekkel járkált a hosszas, keskeny irodában fel s 
alá. Az agyáról leszállt vér igy egészséges forgásba 
jutott, de a teljes eszmélet és világos emlékezés a 
fiatal férfi szivébe uj tőrt döfött. A nyilaló gyötrelem 
most nem verte le lábáról; már nem találta készület
lenül. Hamar megjött a természetes visszahatása is : 
„eh, hátba nem is igaz!? Kár veit komolyan ven
nem a névtelen gazember rágalmát “ Hanem azért 
mégis a levél után nyúlt és leült az olvasásához: 

„Uram,
Jobb későn, mint soha. Kétheti késedelemmel 

ugyan, de ma délután pontban 4 órakor, saját la
kásán, vegye át kinevezési okm ányát; uj rangjául, 
érdemeire tekintettel, a „felszarvazott férj“ czirnét 
és jellegét díjmentesen adományozom.

A megillető (! ?) tisztelettel
Alterég'o.u

„Bolondság 1“ gondolja a fiatal férjf,,Piroska 
nem játszhat ki engem ; ongem, a kiért az első 
urát megcsalta. Nem elvetemült teremtés ö; csak
hogy a koros ember mellett énnekem, a nála is 
fiatalabbnak nem birt ellenállni . Aztán micsoda 
fiezkó mérkőzketik velem ? Kell nálam szebb, erő
teljesebb, jobbkedvü ember ? Meg kétszeres mézes - 
hetek ntán a vére is kitombolta magát. Most meg 

épen hozzászoktattanj a tartózkodáshoz, m ióta — 
hat hete — éjfélig itt fáradok a  bilancz mellett..

Erre a jelenvoltak egyike, egy igen 
értelmes gazda, aki ráérő idejében szo
kott olvasgatni, szúszerint ezt mondta: 
-bár csak még jobban kikaptak volna 
a magyarok negyvennyolezban”.

Annyira felháborodtam egy magyar 
honpolgár eme kvalifikálhatlanul ar- 
czátlan kijelentésére, hogy szó nélkül 
rögtön távozni akartam. Kissé lecsil
lapulva azonban mást gondoltam és 
visszaülve helyemre, megkérdeztem 
az atyafitól döbbeni kijelentésének 
okát.

„Azért mondtam azt, — feleié, — 
mert a magyaroknak nem volt iga
zuk.”

Bámulva néztem körül a jelenvol
takon, mire a házigazda, mintha csak 
kitalálta volna a gondolatomat, meg
jegyezte: .látja kérem, tekintetes ur, 
mit csinálnak a papok.”

Nagyon sajnálatos dolog, hogy 
igaza van. Félreértés elkerülése vé
gett azonban, mielőtt tovább mennénk, 
a dolognak magyarázatot keli adnom.

Nagyon jól tudjuk, hogy a tisztán 
vendajku muramenti községekben köz

kézen forognak a szláv Mohor és 
egyéb, külföldről importált tendenczio- 
zus, szláv nyomtatványok. Ezeknek 
raktárát a esendlaki esperes parochiá- 
ján lelhetjük fel; itt gyűjtik az elő
fizetőket, innen küldözgetik szét és 
árusítják potonpénzért azokat a köny
veket, amelyek mindenre inkább al
kalmasak, mint arra, hogy vendné
pünkben a magyar hazához tartozás 
érzetét felkeltsék, a magyar hazafias 
érzületet ápolják.

Egy ilyen könyvből olvasta az én 
emberem azt, hogy a magyaroknak 
48-ban nem volt igazuk. 8 csodálkoz- 
hatik-e valaki azon, hogy abban a 
frankfurti könyvnek nevezett rongy
ban ama nagy idők tanúi nein halha
tatlan hősöknek, vértanuknak, hanem 
hűtlen lázadóknak vannak feltüntetve?

Azt kérdezem már most, hogy mii 
czélja van a csendlaki esperesnek 
ezekkel a könyvekkel? Ki akarja-, 
ölni vend népünkből a magyar haza
fias érzületet és őket annak a hazának, 
melynek kenyerét eszik, ellenségévé 
akarja-e tenni? Ezt nem merem, nem
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akarom elhinni, mert ez leplezetlen 
hazaárulás lenne, mely az i^azsá^ szol
gáltatás sújtó kezét hívja ki maga 
elleti.

Nincs más mentség, mint kiteríteni 
a lelki pásztó ri huzgóság hó köpönye
gét és illája bújni Mert tényleg a val
lás terjesztésének, a vallásos szellem 
ápolásának nriigf\o alatt terjesztetnek 
azok a szláv könyvek.

A papnak hivatása és kötelessége 
a reá hízott hívók seregének vallásos 
szellemben való nevelése: kötelessége 
híveiben a hiíbuzgóságot növelni, s 
aki erre kifogástalan eszközökkel, más 
fontos nemzeti közérdek csorbítása 
nélkül törekszik, kivívja tiszteletünket 
és elismerésünket mint á csatatiizben 
helyét megálló katona, mert köteles
ségét teljesítette.

Meg kell azonban válogatni az esz
közüket. kétszeresen meg kell válo
gatni itt nálunk, ezen az exponált 
nemzetiségi vidéken. Ha mindenhol, 
itt nem szentesíti a ezél az eszközöket.

De váljon elösegiti-e a vallásos 
szellem terjesztését az olyan olvasmány, 
amelyben a magyar szabadságharcz s 
egyéb, nem vallásos irányú közlemé
nyek a magyarság elleni gyűlölet epé
jébe mártott tollal vannak megírva?! 
Bizonyára nem. Pedig úgy látszik a 
osendiaki paroehiáhan ilyen könyvek 
is vannak raktáron, mert az én embe
rem egy innen kapott szláv könyvből 
olvasta a magyar szabadságharcz tör
ténetét. Hát épen itt van a nagy .hiba.

A muraszombati járás derék tanítói 
kara évtizedek óta fáradhat hinni küzd 
a magyar nyelv, a magyar szellem 
terjesztése érdekében s ezen törekvé
sében segítőtársul-szegődött hozzá, leg
újabban a Vendvidéki Magyar Közmű
velődési Kgyesidet. mely csekély anyagi 
erejéhez mérten a magyarosítás terén 
üdvös munkálkodást lejt ki.

Miért nem tagjai Tótság katholikus 
papjai ennek az egyesületnek? Miért 
nem támogatják ha anyagilag nem is, 
de legalább erkölcsileg?! Hiszem ha a 
köznép között valami üdvös eszmét, 
vagy intézményt terjeszteni kell, vele 
valamit megkedvelteim akarunk, erre 
elsősorban a papok vannak hivatva, a

Elégüiten kelt föl s járkált újra, tovább fűzve 
okoskodását. /Mintha bizony az asszony is. a híres 
„harminc/ éves asszony.u ugyan ilyen módon, hig
gadtan okoskodnék a kisértés idején !) Igaz, hogy 
sok rosszat hall az ember Még az az utálatos 
lioldstein is milyen szép dzsentri-lányhoz férkőzött, 
mint protektor! No de Piroskának semmi féle pro- 

• tektióra sincs szüksége. Az öreg gróf meg pénzzel 
ta rtja  Feketénél, a ki ugyan ébenhalhatna a na- 
pidijas u.a mellett : de az én feleségem vagyona
többet kamatoz még :z  én fizetésemnél is! Eb, 
nincs rá eset. hogy az a nyomorult levél igazat 
mondana !“

Mégis újra kezébe vette. Hm. olyan ismerős 
irás . . . .  Egyszer csak fe lk a e z u g o t te z t csak 
Vámos írhatta! ijeszteni akar. uoszuból. amiért 
Piroskával én szaivaztam fel őkéimét! Na ügyvéd 
ur, jobb diplomatának tarto ttam !'

Hangos nevetésére a  kollegák kíváncsian be
tekintettek az ajtón, de rögtön szétrebbentek : va
lószínűleg rájuk nyitott a túlsó oldalon valamelyik 
igazgató. Csoboth észre sem vette: azt vette észre, 
hogy az imént elhamarkodta véleményét: végre is 
a kézírás h sonlatossága nem elég bizonyíték, 
aztán az asszony első férje. Vámos, olyan méltó
sággal. gyöngéden, lovagiasan járt el a rajtaka
pottakkal szemben, mikor kikötette Csoboth házas
ságát és csendben elvált Piroskától (visszaadta 
egész hozományát, sőt többet is.) hogy sértés volna 
valami gyerekes vagy nemtelen lépést föltenni a 
derék ember felől............De hát akkor ki. és ho
gyan jutott az áruló szerepéhez? Talán mellékes 
kalandjainak valamelyik hősnője, a ki esetleg Pi
roskánál is árulkodott?!

Vihar tombolt a máskor olyan nyugodt főköny-

kik a ncp közölt cinek, a kiknek oly 
hatalmas fegyver van a kezükben: 
befolyásuk a ncp lelkűidére! Vétke
zik, aki ezt a befolyását nem a ma
gyar haza, a magyarság ügyének ja
vára használja fel. Eh vétkére nincs 
mentség, mert az igaz magyar hazafi 
a hazafiságot a pártpolitika, a társa
dalmi súrlódások, viszály kodások fölé 
kell hogy helyezze mindenkor.

Ami katholikus papjaink, sajnos 
nem igy cselekedtek, hanem kicsinyes 
okokból magára hagyták a még böl
csőben ringó gyermekeket, a magya
rosítás ügyét s a cselekvés mezején 
távollétükkel tündökölnek. S ha min
dennek inditóokát kutatjuk, megint 
csak a csendlaki parochián találjuk 
magunkat. Hej! nem igy volt ez annak 
előtte.

Nagy haj ez, de még nagyobb baj 
a másik, ama magyarellenes szláv 
könyvek terjesztése. Ezek alkalmasak 
megmételyezni az ifjú nemzedék hű
két is. mert amit a szülők belőlük ol
vasnak. azt bizonyára nem tartják ti
tokban az olvasmányok iránt érdek
lődő iskolás gyermekeik előtt, a gyer
mek pedig fogékony, nemcsak a jóra, 
hanem a roszra is.

Igy rontják le a Mohar és a többi 
szláv könyv terjesztői és olvasói azt 
az oltárt, amit a tanítók annyi fárad
sággal és buzgalommal emeltek a 
gyermekek szivében, lelkében a ma
gyar nyelvnek, a magyar hazaszere
tetnek.

Rakjuk máglyára ezeket a köny
vekéi, égessük el őket az utolsó da
rabig! A máglya tüzének világánál 
ott látjuk majd lobogni azt a zászlót, 
a melyre Írva vagyon: ..a haza min- 
denelőtt." Béke jobbot nyújtva egy
másnak, ez alá a zászló alá sorakoz
zunk mindnyájan s akkor Tótság a 
magyarság bevehetetlen végvára lesz...

Igaz magyar hazafisúg, adveniat 
regnum tinim!

Sinkovich Elek.

Széndrágaság.
Messze innen, Morva-Osztrauban, Kladnoba és 

Cseh-Morvaország más bányatelepén is a munkások 
kitűzték a vörös lobogót.

És súlyosan bizonyítja ami nagy gyöngeségün- 
ket. hogy mi itt Magyarországon épp oly nagyon 
érezzük a sztrájk káros hatását, mint a cseh-morva 
részvényes, aki nem akar munkásának tisztességes 
hé t adni. Nálunk is mindnütt fölhangzik a pana
szos saállc ige :

— Drágább lett a szén !
Igen nekünk is meg kell sínylettünk azt, hogy 

a cseh-inona munkás eldobta a szénfejtő csákányt 
és elkeseredett bérharezot indított, hogy a bárom 
nyolezas ("8 órai alvás, 8 órai munka, 8 órai szó
rakozás) igéjét megvalósítsa Úgy történt ugyanis, 
hogy a sztrájk folytán Ausztriában kifogytak a szén
készletek és beállott az a soha nem történt eset : 
Ausztria az ő hatalmas iparával és házi szükségle
tével részben rászorul a magyar szénre. Föl is len
dült egy két nap alatt óriásilag a magyar szénbá
nyák üzeme s megindult hatalmasan a forgalom 
Ausztr a télé Ezer és ezei vaggonra való fekete 
gyémántot röptének i m kir. államvasutak na
ponta, Becs és Prága felé

De semmi okunk nincs arra, hogy örvendezzünk 
a magyar szé . bányászat ilyetén fellendülése fölött. 
A magyar szén urai. a részvénytársaságok mohón 
kaptak az alkalmon és hatalmasan felemelték a 
szón árát Do nem csak azét a szénét, melyet a 
megszorult Ausztriába visznek, liánéra azét a né
hány kilóra valóét is. amit az idevaló szegény ember 
vásárol, hogy megvédje magát a tél hidege ellen 
és hogy a takaréktüzhelyen elkészítse a maga sze
rény ebédjét és vacsoráját.

A tél amúgy is rettegett ellensége a szegény 
embernek s ime. most jönnek a részvénytársasá
gok és alaposan keresztül hozzák a sok ezer föld
höz ragadt ember téli számadását Kényszerítő szük
ség előtt állunk és bármiut zúgolódunk, vásároljuk 
a drága szenet azért, mert a cseh szoczialis- 
táknak sztrájkolni tetszik.

A részvénytársaságok országa ez a miénk. Az 
állam, a hatóságok, a közélet minden faktora ked- 
vezményekk 1 látja el, dédelgeti a részvénytársa
ságokat, adókedvezményeket, szállítási olcsóságokat, 
vasutakat építünk nekik, nehogy az istenéit vala
hogy megbukjanak Do ezek ami részvénytársasá
gaink éppen nem olyanok, mint aminők például 
Angliában vannak, ahol a nagy kereskedelmi és 
pari vállalatok érdeke szorosan össze van kötve 

a haza és a közönség érdekével.
A szellem, mely ami részvénytársaságainkat 

átlengi, ( rideg mint egy főkönyv. Semmi érzék a 
közönség érdeke iránt. A közönségtől, a hazától, 
csak pártolást és kedvezményeket várnak, de soha 
eszük ágában nincs a jót hasonlóval viszonozni. Mi 
a közönség a részvénytársaságok számára vagyunk, 
de ők csak a maguk számára vannak.

Mi szeretünk dicsekedni kultúránkkal, mivelt-

velő lelkében. Ordítani szeretett volna Othellóval ; 
„Bizonyságot, bizonyságot nekem !u

Pillantása a fali órára e se tt; negyed ötre já rt 
„A gálád firkász jól kiszámította, mit tegyen!“ 
dühöngött Csoboth; gyorsan kalapja és tó'rös botja 
után nyúlt és bucsutlanul elrohant, észre sem 
véve a hátsó lépcső felől theájával közelgő inasát.

Szinte fu to tta  harmadik utczába, fel a palo- 
taszerü bérház második emeletére; kulcsával lázas 
sietséggel kinyitotta lakása külső ajtaját, s mire 
ez nagy zajjal becsapódott :ő már ott állt, ott támoly- 
gotl a Ixxloir közepén — előtte, reggeli pongyolá
ban, rémült arczczal felesége és nyugodt arczczal 
Vámos, a ki alighanem otthon felejtette zsaketjét.

A férj, azaz hogy Csoboth, egy hangot sem 
hirt adni Félig ütésre emelte jobbját, de mintha 
karja kővé meredt volna, nem jutott tovább. Az 
első férj, Vámos, mindenesetre főlényben volt. Szi
lárd, nyugodt hangon ennyit mondott „l'ram, ón nem 
azért adtam önnek feleséget, hogy ő elhanyagolva 
házibarátot fogadjon Köszönje meg nekem, hogy 
az ön régi szerepét átvettem s megakadályozom, 
hogy harmadik személyek avatkozzanak ő nagysága 
házaséletébe. “

Csoboth elképedve, halálsápadtan hallgatta. 
Aztán fojtott hangon ennyit mondott: „Akkor ne
kem nincs itt keresni valóm* — sarkon fordult 
és kitámolygott.

Harmadnap, átlőtt homlokkal, lelték meg gya
nútlan kirándulók a budai hegyek köat. Árnyéka 
azonban örökké válaszfal gyanánt állt a másik két 
bűntárs között.

ségünkkel. Mégis milyen messze vagyunk még a 
barbárnak nevezett Oroszországtól. O tt is felemel
ték a szón árát, ott is zúgolódott, a szegény mu
zsik, de hamarosan megjelent egy czári ukáz, mely 
szerint, aki egy meghatározott (elég elfogadható^ 
áron túl felemeli az egy métermázsán a.'uli súly
ban vásárolt szénnek as árá t: az Diaiba szám
űzetik.

Lám. a barbár Oroszország, hogy gondoskodik 
arról, hogy gazdag szénbányatulajdonosok (ott is 
nagyobbára részvénytársaságok) ki ne zsarolhassák 
a szegény embert.

0 , hogy elkelne most luináiuuk ez a szigorú 
czári ukáz 1

Azonban mi zúgolódva bár, lapos tárczával 
bár, de azzal a tudattal, hogy ezen nálunk nem 
lehet változtatni, fizetjük a szén felsrófolt árát, 
éppen úgy, mintha megszorult bécsi gyárosok vol
nánk. Nekünk a bécsi gyárossal szemben semmi 
kedvezményünk sincs. Azon pár kiló szénen, mely- 
lyel a tél hidege ellen védekezünk, éppen annyit 
akar nyerni a kapzsi részvénytársa ág, mint a kül
földi gyárostól, akinek, ha sztrájk nincs, soha esze 
ágába se ju t magyar szenet vásárolni, holo tt ni 
állandó fogyasztók vagyunk, továbbá honfitársak 
és szegény emberek vagyunk, de ez semmi A ma
gyar részvénybányatársaságok szemében ez nem

K ®rv arra> b°f>y nem szabad felcsigázni a szükségle
t e t ,  kielégítő szén árát.

•Szégyenkezünk is, harag
úét, kielégítő szén árát. 

Szomorú dolog ez.
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gzunk is miatta. így zsarolnak ki bennünket a mi 
részvénytársaságaink, amikor rájuk vagyunk szo
rulva.

De az üzlet rideg embereinek uzsorás számí
tásával szemben fel kell emelnie a törvénynek az 
ő tiltó szavát.

I tt az ideje, hogy alkotmányos utón törvényt 
hozzanak, olyan törvényt, mely azt a czélt szol
gálja, melyet az említett czári ukáz. A fogyasztó 
közönséget meg kell oltalmazni nemcsak a szén
bányarészvénytársaságok, de egyáltalán mindennemű 
közhasználati czikket produkáló vállalkozók kapzsi
sága ellen

Helyi, vármegyei és vegyes hírek.
— A ls ó -L e n d v a - re g e d e i  v a s ú t .  I)r. üoszt- 

iiony Mihály engedélyes azon kérelmet terjesztette 
Vasvármegye törvényhatóságához, hogy az AIsó- 
Leudva-Muraszombat-Kegedei vasútra megszavazott 
hozzájárulás érvénye meghosszabbittassók és a se
gély felemeltessék. A f. hó 5-én és folytatva G-án 
tartott vármegyei közgyűlés Uoszthonyt kérelmével 
elutasította, mert a múlt évi deczemberi közgyűlés 
határozata szerint a körmend-muraszombati vas
útra megszavazott 189000 írtba az Alsó-Lendva- 
regedei vonal beszámíttatott s az 1899. decz. 31-én 
lejárt határidő* meghosszabbítása is a körmend- 
muraszombati vasút kiépítésével tárgytalanná vált. 
Eddig G5000 frt hiányzott az Alsó-Lendva-mura- 
szombat-regedei vasútra, most a 28000 frt segély
nek elvonásával 03000 írtra  emelkedett a hiányzó 
összeg. Ezt a nagy summát előteremteni alig re
mélhetjük s ilyen formán, úgy látszik, le kell ten
nünk a reményről, hogy Alsó-Lendva és Uegede 
felé a közeljövőben vasutunk legyen.

— E lő lép te té s . A pénzügyminiszter Schnell 
János muraszombati adóellenőrt a X. fizetési osz
tály 3-ik fokozatából az 1-be léptette elő.

— E g y h á z i h ir. Mintsek Antal volt Csák
tornyái ferenczrendi áldozár, esztergomi érsekme
gyei segédlelkész a budapesti II. kér. áll. tanító
képző-intézethez hittanárrá neveztetett ki.

— 33  év ig  k ö zség b iró . Szever Mihály 
Szent-Sebestyén község bírája 33 év óta viseli ezt 
a tisztséget s ezen idő alatt kötelességét minden
kor lelkiismeretes pontossággel teljesítette, a köz
ség javát tőle telhetőleg előmozdította. Szent-Se- 
bestyén község képviselő-testülete nemrégiben rend
kívüli közgyűlést ta rto tt s ezen alkalommal Szever 
Mihály érdemeit kellőképen méltatván, azokat 
jegyzőkönyvbe ik tatta  s az érdemes községbirónak 
köszönetét é j elismerést szavazott. Egyúttal pedig 
elhatározta, miszerint felsőbb helyen Szever Mi
hály kitüntetését fogja kérelmezni,

—  Ö n g y ilk o sság . Kühár István véghelyi 
lakos, uradalmi mező- és erdőőr f. hó 5-én a vég
helyi erdőben egy fára felakasztva találták. Az or- 
vosreudőri vizsgálat megállapította, hogy a magába 
zárkózott, buskomor ember öngyilkosságot követett 
el. Özvegye és 6 kiskorú árvája siratja a szeren
csétlent, aki 27 évig egyfolytában szolgált a vég
helyi uradalomnál s hűségéért szolgálati érmet 
kapott.

— Uj g y á r  S zen t-G o tth á rd o n . Mint 
megbízható helyről értesülünk, egy bécsi gyáros az 
újonnan nyitott Széli Kálmán-telepen, a vasúti ál
lomással szemben játékáru-gyurat szándékozik fel
állítani s a szükséges telket már biztosította is 
magának. Ezzel a negyedik gyártelep épül fel Szt.- 
Gotthárdon.

—  A  „ G y ak o r la ti  Mezőgazda** czimü 
s Kassán megjelenő gazdasági szaklap január hó 
1-ével 24-ik évfolyamába lép. — Gazdasági szak
lapjaink közül alig van egy is, mely a gazdaság 
külömböző ágazataira vonatkozó ismereteket, kísér
letezések s újabb kutatások eredményeit oly gya
korlatias irányban tárgyalná, mint épen a „Gya
korlati Mezőgazda. “ A lap Kovácsy Béla gazdasági 
intézeti igazgató főszerkesztése s Gerlóczy Géza 
gazd. int tanár felelős szerkesztése alatt áll s ha
vonként két ízben jelen meg. Előfizetési á r a : egész 
évre 8 korona, félévre 4 korona, negyedévve 2 
korona.

— L em ondás. Riemer Zsigmond vashideg- 
kuti pénzügyőri szakaszvezető ezen állásáról le
mondott.

— V á s á re n g e d é ly e z é s .  A kereskedelem
ügyi miniszter megengedte, hogy a Vasvármegye 
területéhez tartozó Tótkeresztur községben további 
intézkedésig évenkint kétszer és pedig április 16-án 
és és junius hó 4-én, illetve ha ezen napok vasár
nap vagy ünnepnapra esnek, úgy az ezen határ
napok után következő hétköznapokon kizárólag 
állatvásár tartassák.

— Uj c s e n d ő rk e rü le ti  p a ra n csn o k ság .
Tervben van, sőt az előmunkálatok is folynak, 
hogy a szék esf ej ór vári csendőrkerületi parancsnok

ság kétfelé osztassák. Az uj parancsnokság szék
helyéül Szombathely van kiszemelve.

A z o rsz ág g y ű lé s i k épv ise lő  v á 
la sz tá so k  még ez év folyamán, legkésőbb az ősz
szel meg fognak tartatni.

Á lla tv á sá ro k  T ó tk eresz tu ro n . A 
kereskedelemügyi minisztérium engedélyével Tót
keresztur községben ezentúl évenként kétszer ápri
lis 16-án és juuius 4-én (esetleg a  rákövetkező 
határnapokon) marhavásárok is tartatnak.

— Uj sze r a  filokszera  ellen. A párisi 
tudományos akadémia utolsó ülésén a filokszera 
ellen uj hathatós szert mutatott he Laufrey fran- 
czia vegyész. Szerinte ha egy kiló pikrinsavat fel
oldanak kilenczven liter vízben, oly oldatot kapunk, 
aminek literje csak mintegy négy fillérbe kerül és 
ami legliathatósabb ellenszere a filokszera pusz
tításainak. Ez a folyadék Laufrey állítása szerint 
nemcsak a filokszerát pusztítja el, hanem az összes 
többi górcsövi állatkákat, igy az úgynevezett fehér 
férget, mely a szőllőtő gyökerében található. Leg
jobb, ugylátszik, ha július és augusztus hónapok
ban fecskendezik he a szőllőtőkéket. Az alma, körte 
és baraczkfára ennek n szernek hasonló hatása van.

B ölöni B éla  aradi királyi pénzügyi fel
ügyelő a múlt hét folyamán megvizsgálta a vas
vármegyei határszéli pénzügyőri szakaszokat és 
kirendeltségeket

V a sv á rm eg y e i ö reg  honvédek  a  
b u d ap es ti m enházban . A budapesti 1848/49-es 
honvéd meuház kibővítése lehetővé tette a f. év 
május havától kezdve 50 48-as honvéd fölvételét. 
A menház felügyelő-bizottságának elnöke dr. Csa- 
táry Lajos miniszteri tanácsos megkereste várme- 
raegyénk alispánját, hogy a következő vasmegyei 
negyvennyolczas honvédek életében létét és azt, 
vájjon menházba felvételüket kivánják e, megtuda
kolni szíveskedjék. Az illető agg honvédek nevei: 
Kohl Ferencz 48-as közhonvéd, Farkas József Bol
dogasszonyfa és Kaiser Károly Város-Szalónak.

— L eg jobb  orvoság . Mindazok, kik gyo
mor baj. étvágyhiány, rossz emésztés, májfájdalmak, 
kólika, vérszegénység, ideges fejfájásban szenved
nek, használják a világhírű P s e r h o f e r  vértisz- 
titó lapdacsokat, melyek teljesen ártalmatlanok, 
gyorsan és biztosan hatnak és a legelsőrendü or
vosok által ajáultatnak. Hasznos szolgálatot vélünk 
tenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő gyógyszert b. 
figyelmükbe ajánljuk 1 tekercs, mely 6 doboz, á 
15 labdacs 1.05 frt. A pénz előzetes beküldése 
után 1 tekercset 1.25 írtért, 2 tekercset 2.30 írtért, 
3 tekercset 3.35 írtért küld bérmentve Pserhofer 
•J. gyógyszertára. Becs, I. Singerstrasse 15.

k ö z g a z d a s á g .  

Védekezés a lisztharm at ellen,
(Kéupor, kénmáj.)

A múlt nyáron, sajnos, a magyar szőlősgaz
dáknak is volt alkalmuk a szőlő lisztharmat (oidium) 
nevű gombabetegségével közelebbről megismer
kedni. Tapasztalnunk kellett, hogy a szőlő oidium 
betegsége is olyan természetű baj, amely, ha nem 
védekezünk ellene, igen érzékeny károkat okozhat, 
sőt egész vidékek termését teljesen tönkre is teheti.

Tapasztaltuk azt is, hogy as oidium a pero
nosporánál annyiban mégis kevésbé veszedelmes 
baj, hogy az oidium ellen utólagosan, a betegség 
tényleges fellépése után is lehet sikeresen véde
kezni. Oly helyeken azonban, ahol a múlt évben 
az oidium jelentkezett, tanácsos lesz mégis, az 
idei tavaszon, óvszerként alkalmazni a védekezést 
és nem várni be az oidium fellépését.

Legczélszerübb lesz az oidium ellen a pero
nospora ellen eszközlendő első permetezés előtt 
néhány nappal foganatosítani. Ismételve azonban 
az oidium ellen csak abban az esetben védekezzünk, 
ha a baj a szőlőbogyókon tényleg jelentkeznék. 
Akkor azonban, minden tétovázás nélkül okvetlen 
ismételjük meg a védekezést. Oly országokban, 
mint p. o. Francziaország, Olaszország, Tirol stb., 
ahol az oidium már évek óta rendesen felszokott 
lépni, egy nyáron a szükséghez képest négyszer- 
ötször is védekeznek az oidium ellen, mert ha azt 
elmulasztanák, a szőlőtermelés egyszerűen lehetet
lenné válna.

Védekező szerül kénport, vagy kénmájat hasz
nálhatunk. A kénport e ezéira készült fújtató se
gélyével szoktuk a szőlőre ráhinteni. A kénpor, 
mint ilyen nem öli meg az oidiumot, mert a kén, 
mint tudjuk, igen ártatlan anyag A kénporból (bii- 
döskővirágból) belsőleg is jókora adagot lehet és 
szoktak is, különösen köhögés ellen bevenni, anél
kül, hogy megártana. Az a gáznemü test azonban, 
mely a kén elégése által keletkezik, a melyet ké
nessavnak neveznek s melyet mindenki ismer, mert 
mikor hordót kénezünk (einschlagolunk) akkor is

kénessavat fejlesztünk, — az már aztán nem vala 
mi ártatlan anyag, hanem erős gombölő méreg. A 
kik a múlt nyáron kénporral védekeztek az oidiu m 
ellen, tapasztalhatták, hogy a behintés után 8— 10 
nap után érzett a szol lók közt a fojtó kénessav- gáz 
szaga, jeléül annak, hogy a kénből nem csak akk or, 
ha meggyujtjuk, hanem akkor is, ha tinóra por a l ak- 
jában a levegő hatásának tesszük ki, kénes sav 
fejlődik; csakhogy ily körülmények között a ké
nessav fejlődés lassú és ehhez képest az óidi um 
a kénporozás után 8—10 nap múlva pusztul el.

Ezzel ellentétben a kén májoldat nem 8— 1 0 
nap múlva, hanem azonal megöli az óidiumot, me rt 
a kénmáj oldattal való permetezés akkor se ve sz 
kárba, ha utánna rövid idő múlva eső esik, holo tt 
ha a kénporozott szőllőt egy héten belől eső éri, a 
kénporozást ismételni kell, mert igy a kénport ra ár 
az előtt lemossa az eső, mielőtt hatását kifejthette 
volna. További előnye a kénmáj alkalmazásának, 
hogy ez könnyen oldódván a vízben, a közönséges 
permetező gépek segélyével alkalmazhatjuk s külön 
gépeket, fajtatokat beszereznünk nem kell. Az 
oidium ellen való első tavaszi védekezéshez 100 
liter vizre 1 kiló kénmáj. a később netalán szük
séges permetezésekhez 100 liter vizre 1‘/..kiló kén
máj veendő. Ezt a mennyiséget kísérletileg állapí
tottuk meg. A kisóietek. melyek alapján a kénm ájat 
az óidium elleni védkezéshez, mint föltétien biztos 
és gyorshatás - szert ajánlhatjuk, többek közt a kö 
vetkező szőllőtelepeken történtek : m. kir. állam i 
Miklós szőliőtelep. Kecskemét th. város szikrai 
szőllőtelepe, IIelvétia-telep. Maurer-telep stb.

A kénmáj 11., kilós, légmentesen lezárt cso
magokban kilónként 64 fillérért May érti Zoltánnál 
Kecskeméten rendelhető meg.

A v é rte tü  irtására kitűnő szer a  szappa
nos kénmáj-oldat. 100 liter vizre veszünk 1V2 kiló 
gyantaszappant és ‘ a kiló kénmájat. A kénmáj hi
deg vízben is könnyen oldódik, a gyantaszappant 
azonban meleg viziten kell feloldani és azon mele
gen a már előbb elkészített kénmájoldathoz hozzá
keverni. Az igy elkészített oldatba mártott ecsettel 
(pemzlivel) bekenjük a fa vértetves helyeit, de nem 
árt az egész fát evvel az oldattal alaposan beper
metezni, mert az a fákon élősködő egyéb rovarokat 
is elpusztítja.

Szöllö levelek  tá p é rté k e . Újabb vizs
gálódások folytán kiderítették, hogy a szöllölevelek 
nagyobb mennyiségű fehérjét tartalmaznak ; azért 
más takarmányneraüekkel vegyítve tápláló takar
mánynak tekinthető s etetésre alkalmas. E czólra 
permetezett szellők levelei is használhatók.

Oltó viasz. Veszünk 3 rész gyantát, 1 rész 
sárga viaszt és 1 rész faggyút s ezeket mérsékelt 
melegben felolvasztjuk. Ehhez adunk még kevés 
szeszt, hogy az oltó viasz megtartsa, lágyságától 
könnyen kenhető legyen. A szesz mennyisége ha
tározza meg a lágyságot.

M E G H ÍV Ó .

A Délvasmegyei Takarékpénztár r.-társaság
Muraszombatban

1900. «vi fcbrúár |>ó 25-éO d. 0. 2 órakor
az intézet hivatalos helyiségében

X V . év i ren d es  k özg y ű lé st
tart,

melyre a t. részvénytulajdonosok tisztelettel meghivatnak.

A k ö z g y ű lé s  t á r g y a i :
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi 

jelentése.
2. A zárszámadás és mérleg előterjesztése, a 

nyereménynek felosztása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság fel

mentése.
4. A kimaradó választmányi tagok helyett 

újak és egy felügyelő bizottsági tag választása.
5. Indítvány, az elnök és igazgató állása egye- 

sittetik, az alapszabály 87 és 88. g. úgy a 89 < s 
90. $.-a e tekintetben módosittatik, az intézeti 
ügyészre vonatkozó 106.j§-ának épségben maradása 
mellett alapszabályilag kimondatik, hogy az inté
zet ügyésze igazgató-elnök, vagy alel nők nem lehet.

Ennek elfogadása esetén igazgató-elnök és al- 
eluök választása.

6. Esetleg beadandó indítványok.
A t. ez. részvényesek figyelmessé tétetnek, 

miként a közgyűlésre részvényeiket az alapszabá
lyok 72-ik §-a értelmében magukkal hozni szíves
kedjenek.

Kelt Muraszombatban, 1900. február hó 3-án.
A z Ig a z g a tó sá g .
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