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Népünk elszegényedésének okai és ennek 
némely orvosszereiröl.*)

Hazánk ez évben a 48-iki alkotások 
ötvenéves jubileumát ünnepeli. Ötven év 
nagy idő! Azok az epochális alkotások, a 
melyeket a hosszas ulnyomottságéból ki
szabadult nemzet ifjúi lelkesedéssel, a leg
nemesebb humanismustél vezettetve ötven 
év előtt alkotott kiállották in.már a tiiz- 
próbát, a történelem elfogulatlan itélőszékc 
elé vonhatók és igazságos Ítélet mondható 
arra nézve: mennyire mozdították elő ez 
alkotások hazánk boldogságát, jogosult 
volt az az általános öröm és dicséret, mely 
a megalkotó héroszokat mindenfelől körül
vette és kisérte r

Azt hiszem e kérdésre röviden és a le
hető leghatározottabban igennel felelhetünk.

Különösen egy alkotás válik ki a 48-iki 
törvényhozás bámulatot keltő tényei közül 
és ez a jobbágyságnak felszabadítása.

Nincs időm és terem leírni azt az ál
talános örömöt és lelkesedést, a• mit e 
törvény a jog nélküli, rabszolga nép sorai
ban keltett. Nincs toll, a mely méltóan 
ecsetelni tudná fenségességét annak az 
eszmének, mely betöltötte ez örökké neve
zetes törvény meghozóinak keblét akkor, 
a midőn a szegény népet felszabadították, 
s azt a földet, a melyet elébb ingyen, a 
szó szoros értelmében vérverejtékezve mi- 
velt, ezután jogos tulajdonává tették.

De nincs oly eszme, a mi a kivitelben 
csorbát ne szenvedne, nincs oly nemes 
tett, melyet irigy és alacsony lelkek meg 
ne rágalmaznának!

így történt ez a jobbágyság félsz iba- 
ditásával is!

„Korai volt ez!“ — mondják némelyek 
azok közül, kik minden haladásnak es
küdt ellenségei, a kiknek ideáljuk a kö
zépkor az ő irtózatos tömlöczeivel és mág
lyáival, — „a nép nem érett még meg a 
szabadságra; csak úgy boldog az, ha gyám
kodnak felette; kést adtak kezébe azok, a 
kik felszabadították, melylyel csak magát 
sérti meg; — a földes urak helyett job
bágyává lett a tőkepénzeseknek, a kik ép 
úgy nyúzzák és szipolyozzák, mint előbb 
némely földesur. “

Tagadhatatlan, hogy e ráfogásban két el- 
vitázhatlan igazság foglaltatik. Az t. i., hogy 
népünk rohamosan szegényedik és másodszor,

*) Értekezés, felolvasztott a ven.lvi.léki evangélikus ta- 
nitó-egyletnek t. évi ápril 21-én líotlóhegyeu megtartott 
közgyűlésében.

hogy az eladósodott ember függési vi
szonyba jut.

De azért az eladósodott ember füg
gése és a régi jobbágyság közti óriási kü- 
lömbséget azt hiszem csak a vak nem 
látja. Mert hiszen, mig a jobbágyságba az 
ember bele született és benne meg is halt; 
addig a mostani szolgaságba nem szük
ségképen jut az ember, a mint hála Isten 
sokan nem is jutnak, és ha belekerült is 
valaki, törekvés, mivelődés és szorgalom 
által abból meg is szabadulhat.

És épen az a tudat, hogy eladósodott 
népünk nyomasztó helyzetéből mégis sza
badulhat, késztetett engem arra, hogy jelen 
czikkomben reá mulassak népünk elsze
gényedésének főbb okaira és ennek nérnoly 
orvosszereire kérve önöket, mint a nép 
vezetőit, hogy amennyiben ez orvosszerck 
tetszésüket megnyerik, alkalmazzák és se
gítsék ez által a szegény népet az adós
ság hínárjából kiszabadulni, s egy boldo
gabb jövőt érhetni.

* *

Vidékünk gazdasági állapotának leghübb 
tükrei a takarékpénztárak. Ezek képezik 
mintegy az ütőerőt, mely a vidék gazda
sági kórságát legbiztosabban jelzi. A taka
rékhitel nagy mérvű és fokozatos igény- 
bevétele mezőgazdasággal foglalkozó vidé
ken a legnagyobb mérvben aggasztó azért, 
mert az adósság szaporodásával a föld 
terméshozamának növekedése soha arányba 
nem hozható. Sőt ellenkezőleg eladósodott 
gazda, gyenge marha-állománynyal inkább 
kevesebb hozamra számíthat évről-évrc. 
Másként áll a dolog iparos vidéken, mert 
ipar és kereskedés meghozza a kamatot, 
de erről nálunk szó sincs, mert mi emi- 
nentor gazdasággal foglalkozó és abból élő 
vidék vagyunk.

Ha összeszámítjuk a muraszombati két 
takarékpénztárban évenként nyilvántartott 
hitelt, akkor megdöbbentve látjuk, hogy 
vidékünk az 1897-ik év végén több mint 
egy millió egyszázezer forinttal tartozott 
csak e két intézetnek. Ha ehhez hozzá 
gondoljuk azon ismeretlen összegeket, me
lyekkel más takarékpénztáraknak, egyesek
nek, árvaszéknek, bankoknak, hitelszövet
kezeteknek tartozik vidékünk, úgy elmond
hatjuk, hogy legalább is másfél, de igen 
valószínű, hogy két millió forint adósság 
nehezedik a szegénységet állandó epitlie- 
tonul biró muraszombati járás sziklás és 
kavicsos földjére; mig ezzel szemben a ta

karékbetétek nem érik el az egy millió 
forintot, annak is egy tekintélyes része 
más vidékről származik.

Elszomorító kép ez! különösen azért, 
mert bebizonyítható, hogy ez adósság leg
nagyobb részt 25 év óta halmozódott össze 
és másodszor azért, mert ez évről-évre 
szaporodóban van, mig a föld termésho
zama és a gabona ára 25 év óta vagy 
stagnál, vagy pedig visszafejlődésben van.

Felmerül azért joggal a kérdés: mi le
het az oka e nagy mérvű eladósodásnak 
és mik ennek orvosszerei?

(Folyt, következik.)

Pintér Géza.

Szorongó szívvel néztük már hónapok óta kí
nos küzdelmét társadalmunk e jeles férfiúnak azzal 
a boizasztó kórral, a melyből soha sincs meggyó
gyulás. Erős, hatalmas szervezete, páratlan lelki 
energiája még lasubbá, még gyötröbbé tették 
iszonyú szenvedését.

Es a víz , mely az életadó vér bolyén az int. 
pózáns test szerveinek titkos műhelyében kelet
kezett és kérlelhetetlen biztossággal nyomult mind 
felleld), fellebb a szív  üregeibe: özönvíz tolt, a 
mely eltemette egy nagy, egy tisztelt család egész 
boldogságát! Szívfacsaró látvány lehetett a szerető 
hitvesnek, a serdülő két hajadonnak, kiknek egyike 
csak a múlt hetekben érte el élete czélját, az 
élet vidor ifjúnak, a két kisebb, de az atyai szere
tet melegének már öntudatával biró gyermeknek 
nézni a család fejének, a példás férjnek és párat
lan atyának fájdalmas vergődését, bosszú, öntudat
lan haldoklását és élete gyászos kialvását.

De nemcsak a szükebb család, nemcsak az 
ősz, nagybeteg apa, az anya és a rokonság, hanem 
a társadalom is, mely sajnosán nélkülözte őt egy 
idő óta a közügyek intézésében, méltán ölthet 
gyászt ez érdemes férfiúért, kinek egyénisége fe
lejthetetlen emléket hagy mindnyájunk szivében.

Pintér Géza a nagyszabású emberek közöl 
való volt. Régi keletű betegsége miatt már óvek 
hosszú sora miatt nem vett részt a társadalom 
mozgalmas életében, de mindannyiszor felemelte 
szavát, a midőn őzt a közjó érdekében szük
ségesnek tartotta. Es nagy műveltsége, gazdag ta
pasztalatai, elismert jeleme és becsületessége min
dig döntő súlyt biztosítottak bármely kérdésnél a 
számitó józan ész higgadtságával kimondott, nyílt, 
őszinte és egyenes szavának. Ily fényes tulajdon
ságokkal számtalan barátot szerzett magas körök
ben is, de összeköttetéseivel sohasem dicsekedett. 
Alkalomadtán azonban nagy befolyását mindig a 
közügy, a közjótékonyság és az emberszeretet 
javára használta fel.
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Nem egyszer juthatott volna magas polezra, 
fényes állásra, de annyira kevéssé vágyott kitün
tetésre és ami szintén kivételes tulajdonság — 
annyira ragaszkodott szülőföldjéhez, sztikebb hazá
jához, hogy inkább itt maradt közöttünk s a tá r
sadalom szerény munkásaként, czimekre, hatalomra 
nem vágyódva, élt itt közöttünk és érettünk.

Nincs közintézmény a melynek létesítésében 
nem juh tt volna reá az oroszlánrész, de sokolda
lúsága mutatta azt az óriási munkabírást, amely 
mindaddig sajátja volt, mig a kór ágyba nem 
döntötte.

Csak röviden, nagy vonásokban vázoltak jellem
vonásait és tevékenységét, esik röviden össze
gezzük az okokat, a melyek méltó gyászunkat fel
keltik. Mindez szomorú kötelességünk úgyis mint 
kartársnak, úgyis mint őszinte barátnak.
De tudjuk, hogy e megemlékezés, az érdemek bár
mily fényes méltatása nem nyújthat igazi vigasz
talást azoknak, akiknek fájdalma mérhetetlen, 
mert Pintér Gézában mindenüket vesztették el.

Az elszakadó szívnek utolsó dobbanása is az 
övék volt, megtört ajkainak utolsó búcsúszava ne
kik mondott Istcnhozzádot Emlékének nagysága, 
szereteténok a túlvilágról visszasugárzó heve gyó
gyítsa meg sebeiket és enyhítse bánatukat.

Nyugodjál békével, te dicső halott. Mura
szombat közönsége szivében örökös lesz hü fiának 
neve és életedet követendő például fogjuk emle
getni gyermekeinknek és unokáinknak.

Dr. Khál Elek.

Hogyan m agyaro sítsuk  a vezetékneveket?
Irta: Telkes Simon.

A központi névmagyarositó társaság elnöke.

II.
U tasítás a névmagyarosításhoz.

I.
Névmagyarosításhoz a legegyszerűbb esetben 

— anyakönyvi kivonat és illetőségi bizonyítvány 
kívántatik; egyéb semmi.

’d. Az unyakömjri kiromilréd.
A névmagyarosításhoz kivétel nélkül anya

könyvi kivonat (keresztlevél, szülét isi bizonyítvány) 
kívántatik. 11a egy apának több gyermeke ugyan
azon anyakönyvbe van bevezetve, akkor nem szük
séges minden gyermekről külön anyakönyvi kivo
nat. hanem egy ivén együtt mindnyájáról az 
úgynevezett „Családi értesítő4 is elegendő. 
Anyakönyvi kivonatnál, valamint családi értesítő
nél, az illető anyakönyvi kötet, lap és sorszám fel
jegyzése okvetlen szükséges.

H. A bélyegről.
A folyamodásra teendő bélyeg 50 kr. minden 

nagykorú személy, valamint egész család után; ha 
azonban nagykorú családtag is van. az után külön 
kell az oO krt fizetni. A törvény értei lilében egy 
kérvényen többen is folyamodhatnak, sőt egész 
községek is. de a bélyeg minden nagykorú után 
fizetendő Külföldi anyakönyvi kivonatokra még 
külön lő krnyi magyar bélyeg teendő.

/. .1 Jolyaniodainy kellékeiről.
A folyamodványt annál inkább röviden lehet 

fogalmazni, mivel benne nem szükséges elősorolni 
a névmagyarosítás okait. Azonban a kérvényből 
nem szabad kifelejteni az aláírás és lakáson kívül 
a foglalkozást. Szabad királyi és rendezett tanácsa 
városokban a tanácshoz, kis- és nagyközségekben 
a járási főszolgabíróhoz kell intézni s beadni a 
folyamodványt, a melyben az illető hatóság felké
rendő. hogy a kérvényt pártolókig terjessze fel (a 
főszolgabiró az alispán utján) a ni kir. belügymi
nisztériumhoz. Az, a ki az igy szerkesztett és alá
irt folyamodványt személyesen adja át az illető 
hatóságnál és ott mindjárt kiballgattatását kéri 
csak megrövidíti és meggyorsítja az egész eljárást. 

• ». „I; illelőttél/ és lioiiosséu/réd.
Illetőséggel az 1880. évi XXII. t.-czikk 11. 

fáinak a) pontja értelmében mindenki ott bir, a 
hol két éven át lakik s adót fizetett. Kiskorúak 
mindig szüleik lakhelyén bírnak illetőséggel. Oly 
külföldi, a ki öt éven át az országban, bár külön
böző helyeken lakik, adót fizetett és valamely vá
lasztási névjegyzékbe bejegyezve van; magyar hon- 
polgáii joggal bir.

Az illetőségi bizonyítványon a hatóság az il
lető erkölcsi magaviseletéről is nyilatkozbatik, mi 
által az eljárás és kezelés szintén gyorsabb és 
egyszerűbb lesz. Illetőségi bizonyítvány élőszóval 
is kérhető: ha azonban írásban kéretik, tartozik a 
fél a hatósághoz intézői idő beadványt :>0 kr.-os 
bélyeggel ellátni. (Fő- és sz.-v. pénzügyigazg.

0.
Közszolgálatban álló egyéneknek illetőségi 

bizonyítvány nem szükséges. Tartoznak azonban 
ezen minőségüket okmánynyal, vagy a hivatal fő
nökének bélyegzőjével ellátott nyilatkozatával iga
zolni. Ugyanez áll tanítókra nézve is.

7. A z eljárásról kiskorunk es urrukniil.
Fordul elő esőt, hogy az apa kiskorú gyer

mekének megengedi a névmagyarosítást, de o maga 
néni vál o .tatja meg nevét. Ilyenkor legegyszerűbb, 
ha az apa folyamodik fia nevében.

8
Kiskorú árvák szintén megmagyarosithatják 

nevüket, melyhez az anya, mint természetes gyám, 
vagy a törvényes gyám beleegyezése kívántatik. 
Itt is logczélszerübb, ha a gyám folyamodik, és 
pedig legeiébb az illetékes árvaszékhez bélyegte- 
len kérvényen s ennek engedőimét kikéri, melynek 
megnyerése után csak, annak csatolása mellett a 
névmagyarosítást kérelmezni

9.
Özvegy vagy elvált asszony is kérelmezheti a 

névmagyarosítást; az utóbbinak a harmadfokú bí
róság végzését is kell csatolni; ha pedig gyermekei 
lennének, az azok rés. éré az árvaszéktől kieszköz- 
lendő engedélyt is.

10.

Külföldön tartózkodó hazabeliek kellőleg fel- 
szögeit kérvényüket vagy illetőség hatóságok utján, 
vagy pedig közvetlen a nm. ni. kir. belügyminisz
tériumhoz terjeszthetik be.

II. A nécrő!.
A név szabadon választható, azonban kívána

tos, hogy a név tapintatos és helyes választásánál 
úgy a nyelv törvényei, valamint a szerénység, aes - 
thetika stb. szem előtt tartassék s legajánlatosabb 
ebben szakférfiak nézetét kikérni.

1>.

A választandó uj név a nm. m. kir. belügy
minisztérium által csak a jelenleg divó helyesírási 
mód szerint engedélyeztetik. Ennélfogva az aá, oó, 
eö, eb, th. ts, ss, ff, v stb. hetükkel való névma
gyarosítás kérelmezése által az illető csak megne
hezíti folyamodásának elintézését. A ki pedig nem 
a belügyminisztérium által engedélyezett módon 
Írja nevét, annak az eljárása nem vall jóhiszemű
ségre és büntetendő kihágást követ el.

l.'l. A céj/zésről.
A m. kir. belügyminisztérium a névváltozta

tási engedélyt a hivatalos „Budapesti Közlöny “-ben 
hirdetteti ki. külön pedig az illetékes hatóságot is 
értesíti, e hatóság pedig a folyamodót mellékletei 
viszaesatolása mellett. A hivatalos „Budapesi Köz
löny4 épp oly bizonyító erővel bir, mint bármely 
hivatalosan kiállított okmány.

14. . I vér liuszmílatáréd.
l 'j  névnek viselése csak a hivatalos lapban 

történt közzététel után van megengedve; a ki olőbb 
— bár jóbiszemüleg — felveendő nevét használja, 
az kihágást követ el. Az engedélyezés után azon
ban uj nevének viselésére nemcsak jogosított, ha
nem köteles is.

/•’>. Xéniát gyárost tás a nemes sé</ fentit rt ősét ad.
Az. ki nevét nemessége fentartásával magya

rosítani akarja, () Felségéhez intézendő, az egye
nes leszármazást kellőleg igazoló folyamodását, a 
nm. m. kir. belügyminisztérium utján adja be.

A nemességet a vármegyénél kell igazolni és 
csak az ez által kiállított, teljesen és helyesen 
megokolt bizonyítvány alapján kérhető a névma
gyarosítás akár a régi helyesírással is. Az ily fo
lyamodásra szintén 50 kros bélyeg teendő.

10. Katonák nénuayyarositása.
Állandó szolgálatban levő nagykorú katonák 

keresztlevéllel felszerelt bélyeges folyamodásukat 
szolgálati utón adják be. — Kiskorúért az apa 
folyamodik illetőségi vagy tartózkodási hatósága 
Utján (Vége.)

H í r e k .
_ P in tér G éza elhunytál ól vettük a kő

vetkező két gyászjelentést: Pintér Gézánó szül. 
Horváth Ida saját és gyermokei: Pintér Jolán 
férj. Mozt Rezsőné, P intér Margit, Erzsi, Miklós, 
Elemér és Ilka, úgy az összes rokonak nevében 
fiijdalomteljos szívvel jelenteni forrón szeretett 
férjének illetve apáinak Pintér Géza köz- és váltó 
ügyvéd, takarékpénztári igazgató és megyebizott- 
sáigi tag urnák Muraszombatban, f. hó 9-én reg
geli 2 órakor hosszú betegség után 45 éves korá
ban bekövetkezett gyászos clhu »ytát. Az elhaltnak 
bűit teteme e hó 10-én délután 4 órakor fog a 
muraszombati községi temetőben örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szentmise áldozat pedig 
ugyancsak e hó 11-én délutáni délelőtti 8 órakor 
a muraszombati róm. kath. templomban a Minden- 
hatónáik bemutattatni. Muraszombat, 1898. évi 
jélius hó 9-én. Áldott legyen emléke és örök béke 
lengjen a drága hamvak fölött!" — A „Muraszom
bati Takarékpénztár" a következő gyászjelentést 
bocsájtotta ki: „A muraszombati takarékpénztár 
összes részvényesei és tisztviselői a legmélyebb 
fájdalommal jelentik, miszerint Pintér Géza köz 
és váltó ügyvéd s a takarékpénztárnak közszere
tetben áillott nagyérdemű igazgatója f. hó 9-én 
hajnali 2 órakor több havi súlyos betegség követ
keztében elhalálozott és hogy a boldogultnak hült 
teteme e hó 10-én délután 4 órakor fog a mura- 
szombati köztemetőben örök nyugalomra tétetni. 
Az elhunyt lelki üdvéért pedig julius hó 11-én 
reggeli 8 órakor fog a helybeli róni. kath. temp
lomban az engesztelő szent-mise áldozat megtar
tatni. Muraszombat, 1898. évi julius hó 9-ón. Ál
dott legyen emléke és örök béke lengjen a drága 
hamvak fölött!"

— K irá ly i táb la i bírói k inevezés. 6
felsége a király Simon Lajos Csáktornyái járásbi- 
rónak az Ítélőtábla bírói czimet és jelleget adomá
nyozta.

— A  mura3ZD nbati gazd. fiók egylet
választmánya f. hó 4 én Gróf Batthyány Zsigm uid 
Öméltósága elnöklete alatt Erdőmben tartotta meg 
ülését. Az ülést megelőzőleg Gróf Batthyány Zsig
m ondit őmóltósáigával együtt megtekintette a 
választmány az egyesület tótlaki gyümölcsfatelepét, 
melynek szakszerű kezelése Yucsák Sándor urdombi 
tanító ur érdeme, kii.ek fáradozásáért s a felmu
tatott meglepő sikerért a választmány jegyzőkönyvi 
köszönetét mondott. Elhatározták továbbá a gyű
lés folyamán, hogy az egyesület a vidék kis gaz
dáit buzdítani fogja, hogy vezetése alatt minél 
többen ránduljanak el tanulmányútra Kis Bér és 
Bábolnára. A méhészet terjesztésére minta kaptá
rokat hozatnak. Augusztusban Vasiakon ülést tart, 
hogy az ura. szőlőtelopet is megtekinthesse. A tót
laki gyümölcsfaiskolából f. 1898. okt. 15 én kezdi 
kiadni az oltoványokat. Az idén 4000 drb. kerü 
eladásra, melyből a tagok drbját 15 kr. nem ta 
gok 20 krjával kaphatjuk. Jelentkezéseket már 
most is elfogad az egylet titkára, vagy Yucsák 
Sándor faiskola kezelő. Az egyesület 175 m.názsft 
szuperfoszfát s 25 métermázsa ammóniák szuper
foszfátot rendelt: a szuporfoszfát métermázsája 
4 fia 00 krért s az ammoniákszuporfoszfát 5 fit 
20 krért kapható a muraszombati kéziraktárból. 
Az egyesület f. év aug 27-én Mártonhelyen szar
vasmai ha-. sertés- és 'earomfikiállitást rendez, midőn 
a tagok közt fajmalacz és gazd. gépet sorsol ki. 
A szokásos ledijazást az idén nem tartja  meg, mert 
esztendőre nagyobb méterü lódijazást szándékozik 
tartani. Mivel a tagdijak lanyhán folynak be, elha
tározta a választmány, hogy a tagdíj beszedését 
szigorúan fogja végrehajtatni. Gyűlés után Yucsák 
Sándor Urdombi tanító ur ismert vendégszeretőié
vel a megvendégelte a választmányt. r. 1.

— N yár i mulatság; a V endvid ék i Ma
g y a r  K özm űvelődési E g y esü le t javára,- 
Az egyesület legutóbbi választmányi ülésen hozott 
határozatból kifolyólag I)r. Czipott Zoltán bizott
sági elnök f. hó 4-én a következő tagokból ala
kította m ega rendező bizottságot: Bodnár András, 
Csiszár János, Csorna Jenő, Fascbinger Győző, 
Fehér Samu, Fürst Ödön, Dr. Geiger Vilmos, Ilei- 
szig Fereucz, Dr. Khál Elek, Dr. Kiss Elemér,
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Márton)' László, Moixner Mátyás, Ratkol Tivadar, 
Simon József, Sinkovich Elek, Sinkovich Kálmán, 
Somon Lajos, Takács U. István, ifj Voglor József, 
Wiltingor Károly. A Bizottság f. hó 7-én a dal- és 
•zeneegylet csütörtöki estélyével kapcsolatban meg
tarto tt látogatott ülésén határozta meg az ünne
pély programmját, a melyből még egyelőre csak 
annyit árulhatunk el, hogy az rendkívül fényes, 
változatos lesz és szokatlan meglepetéseket hoz a 
közönségnek, a miről különben a sajtó alól rövid 
idő alatt kikerülő meghívókból nemsokára meggyő
ződhetik. Az ünnepély tánczczal és tombolával lesz 
egybekötve. Ez utóbbi csak úgy sikerülhet, ha a 
közönség mennél szebb és nagyobb számú nyere
ménytárgyat bocsát a bizottságnak rendelkezésére, 
mit a hazafias czél érdekében szabad legyen remény
lenünk. A nyeremény tárgyak I)r. K h á l  E le k  
e. titkár czimére küldendők. A mulatság megtar
tására augusztus 7. napját tűzték ki, mikor is az 
már a délutáni órákban megkezdődik.

— R égi közmondás: aki haragszik, annak 
nincs igaza. Szörnyen megaprchendált Puhán Fe
renc/ garam-ujfalusi plébános-helyettes ur múlt
kori vezérczikkünkért és kiadóhivatalunkat harag
jában a követke/ő levéllel tisztelte meg: „Mura- 
szombat és Vidéke* kiadóh irataidnak, Muraszombat. 
A fenn nevezett cziinii hetilap a kath. papságot 
sértegető irányt kezdi követni. Julius 3-ai számá
nak vezérczikke egyenesen avval gyanítja az otta
ni papságot, mintha az akadályozná a magyniság 
terjedését az ottani vidéken. Az egész gyanúsítás 
ugyan nem más, mint Ízléstelen viczcz, melyet I)r., 
Khál maga sem hiszi el, de mégis elégséges aira 
hogy ilyen lapot többé kezembe ne vegyem. Ennél
fogva a nevezett lapot ezennel beszüntetem és ké
rem a pénz vissza térítését. Egy számnak az árát 
és a postai költségeket tessék levonni. Dr. Khál 
pedig tovább viezczezzen. P u h á n  F e r e n c  z, pléh. 
helyettes. Garam-l'jfalu, ltarsm 1898. jul. ő-én. 
A tisztelendő Untak furcsa fogalmai vannak a 
hirlapirásról és az előfizetés jogi természetéről. Az 
ő felfogása szerint például, ha a „Magyar Állam“ 
vagy „Alkotmány" — felteszszük, hogy e napila
pok valamelyikét járatja — egyszer oly czikket ta
lál közölni, a mely nem felel meg a tisztelendő 
ur szája izének, visszaszija az előfizetést és vissza
kéri pénzét. Próbálja meg talán sikerül neki. Egyéb
ként jegyezze meg magának a tisztelendő ur, hogy 
mi ily komoly dolgokkal viczczezni nem szoktunk 
és nem a kath. papságot általában hanem annak 
egyes tagjait figyelmeztettük hazafias kötelességükre, 
melyet hogy nem teljesítenek, mutatja a szomorú 
eredmény és visszafejlődés. A tisztelendő ur onnan 
a távolról nem kisérheti figyelemmel a szemeink 
előtt lefolyó veszélyes jelenségeket. Joga van la
punkra előfizetni vagy elő nem fizetni tetszése sze
rint de ízléstelen beavatkozása lapunk belügyeibe 
és irányába egyáltalán nem akadályoz minket fe
ladatunktól, melyet mint a társadalom élő lelkiis
merete, magunkra vállaltunk.

— M agánvizsga F. hó 6-án folyt le 
Batthyány Zsigmond gróf ur (> méltósága szeretett kis 
fiának, a 7 éves Zsigmondnak vizsgálata a csend- 
tiki róm. kath. népiskola helyiségében. A vizsgá
lat melyen a szülőkön kivül jelen voltak. Dr: Iva- 
nóczy Ferencz esperes, kér. egyházm. tanfelügyelő, 
Klekl József segédlelkész és l'astinszky János osz
tálytanító minden egyes tantárgyból kitünően si
került, s a reményteljes gróf már is korán tanú 
jelét adta mutatkozó kiváló tehetségének. Gratu
lálunk a szép sikerhez!

— V éres verekedés Flegár Alajos mura
füzesi legény a napokban Regedéből hazajövet, 
Murapetróczon betért a Martinecz-féle korcsmába, 
hogy ltachus levéből szomját csillapítsa. A vendég
lőben már ott mulattak részeg fővel Bankó I. és 
Bankó X. édes testvérek, a kik Flegár Alajost — 
ki a nélkül is szolid magaviseletü — össze-vissza 
gyaláztak s távozása alkalmával arczát s felső
testét össze-vissza verték és szurkálták. Mindkét 
verekedőt feljelentették a szolgabiróságnak.

— Ujoncz szökevény. Horváth Mihály, 
24 éves birószéki illetőségű czigány, már 6 éven 
át sorozás elől bujdosott, mig végre a felső-lend- 
vai csendőrség elfogta és utóállitás végett a hely
beli szolgabiróságnak át adta.

— M egszabadult rab. Baranyai János 
csufnéven Spitzer petánczi születésű s borhidai 
illet, czi játiy, ki még 1888. évben Borboly Alajos 
lippai tanítónál elkövetett rablásért a soproni 
fegyházban 8 évig ült, a napokban szabadult ki. 
Ilazautaztában Ilunyady Sándor őrsmesternél tisz
telgett és könyes szemekkel Ígérte meg, hogy a 
jövőre nézve a csendőrségnek beavatkozási okot 
szolgáltatni nem fog.

— Lopás. Fürst Albert és fia helybeli ke
reskedő czégnól alkalmazásban lévő Holczman 
Adolf kereskedő segéd kárára f. hó 6-án 6 frt 
készpénzt loptak el. A helybeli csendőrségnek si
került a te ttest Császár Miklós ugyanott alkalma
zott levő háziszolga személyében kideritteini. A 
tettest a kir. járásbíróságnak feljelentette, a hová 
a pénzt mint bűnjelt átszolgáltatta.

_ _ _ G S A R N O K -
Gyümölcskertünk veszedelme.

(A vertotü és annak irtása.)

Ezelőtt 40—öO esztendővel még őseink nem 
is gondoltak arra, mennyi minden veszedelemmel 
kell megküzdeni a mezőgazdának. Az állati és nö
vényi parazitákból alig volt néhány ismeretes, ezek 
is csak a jámboraid) félékből. De a világra szóló 
veszedelmeket magukban rejtő paraziták jóformán 
ismeretlenek voltak.

A kultnra rohamos fejlődésével karöltve járt 
a közlekedési eszközök csodás fejlődése, vagy tán 
megfor litva.

A közlekedési eszközök fejlődése szülte a kár
tékony paraziták fellépését és' terjedését

Mig a szomszédfalvak elégítették ki egymás 
szükségletét, addig tei mészetesen nem igen volt 
med az állati paraziták terjesztésére.

Mióta az öt világrész olyan közlekedési esz
közökkel bir, hogy élő állat, élő fácskák, friss gyü
mölcs stb. egyik világrészből a másikba szállít
hatók, azóta majdnem kivétel nélkül minden kul
túrnövénynek és állatnak megjött a maga parazi
tája. Az állati betegségeket a veszedelmes bakté
riumok torjesztik s;ét, a növényieket leginkább a 
rovarvilág parazitái. Vegyük a növényeket. A ré
pának megvan a nematódája (répauntság), a bur
gonyának ezerféle betegsége, a búzának növényi 
parazitái üszög és rozsda alakjákan, hesszeni légy, 
szipoly stb. a rovarvilágból az akácznak paizste- 
tüje, a fenyők apáczája, a szőlő tiloxérája, pero- 
noszporája, gyökérvésze stb., a baraczk levélfodor 
betegsége és száz meg száz baj közt az alma 
vértetüje.

Az alma vértetüje épen olyan, mint a szőlő 
tiloxérája. A gyümölcsöst védekezés nélkül pár év 
alatt tönkre teszi. Érdemes tehát vele alaposan 
foglalkozni.

A vértotü (Schisoneure lanigera) a levél vagy 
növénytetvek családjához tartozik. Jellegzetes tulaj
donsága, hogy először az almafák kérgén levő for
radásokat támadja meg, itt csoportokat képez, és 
o csoportok vastag penészszerü fehér molyhos gyap
júval vonatnak be. E fehér gyapjú könnyen lehú
zása után sötétszinü tetveket találunk kölesszem 
nagyságig kis rajban összegyűlve.

Ila rányomnak a fehér foltra, a tét vek elsza- 
kulnak, vörös vérszerü folyadékká kenődik szét a 
kolónia, innét „vértetü" elnevezése.

A csoportban élő tetüraj fehér vagy sárgás 
mézet izzad ki, melyet előszeretettel keresnek fel 
a hangyák, mint ezt más levéltetveknél is tapasz
taljuk, és úgy látszik a hangyáknak épen úgy fejős 
tehenei gyanánt szolgálnak a véitetvek, mint a 
többi levéltetüfélék.

A vértetetü a fa gyökérzetén telel át. Tavasz- 
szal tehát a földből kiindulóing terjed fel a fa 
törzsén, hol főleg a forradásos helyeket, a levágott 
ágak beforradt részét keresi fel, Ind a kéreg nem 
vastag, hanem a hol uj sejtképletek folytán a fa 
nedve hozzáférhető.

Az ily sebek kisebb-nagyobb vértetürajokkal 
vannak borítva. Csakhamar szétterjed a tei.ü az 
egész fán, a legvékonyabb ágason, sőt magán a 
gyümölcsön is

Bámulatos mérvben szaporodik. Nőstényei szü

zén szaporítanak, 10 sőt ."> ’ ivadékot szül egy-egy 
vértetü. Aiig egy-két hét alatt az uj ivadék is sza
porít, igy milliárdszám lepi el egy-két hó alatt 
a kertet.

Oszszel bizonyos számú tetű szárnyas rovarrá 
fejlődik, mely fáról-fára repülni képes. Ezek a 
szárnyas anyák rakják le a téli petéket és pedig 
a fa gyökereire, melyek a rákövetkező évben már 
újra felmásznak a törzsön és csodálatos módou 
szaporodnak.

l Tgy látszik, e rovar fejlődésére igen kedvező 
hatású a megelőző években hullott jégeső, mely 
a fák összes ágait sebessé, forragásossá teszi. Az 
ilyen gyümölcsös csupa forradás lévén, vékony és 
vastag ágain melegágyát képezi a megszámlálha
tatlan tetürajoknak.

Gyümölcsösömben, sajnos, ez az eset állott be. 
Az idén május hó elején vettem észre fellépését. 
Június közepén minden képzelhető irtás daczára 
tömve van minden almafa vékony és vastag ága. 
Sőt oly mérvben lépett fel, hogy a fák alatti pázsit 
egészen penészes az irtás folytán lehullott tetvektől.

Azt ma már látom, hogy nyári irtása oly kert
ben. hol mint nálam néhány ezer gyümölcsfa áll, 
jóformán lehetetlen. Minden irtás mellett úgy sza
porodik, hogy azt irtást még csak gyérítésnek sem 
merem nevezni.

Jstásmódjai a következők. Nyáron, midőn már 
olszéledtek a fán, nem tehetünk egyebet, mint a 
fák összes bemeszelhető ágait bemeszeljük 15°/o 
Thanatonal (dohánylug) kevert fehér mészszel. A 
vékony ágak l*»°/0-os Thanatonoldattal (vizoldat, 
esetleg mészszel keverve) permetezendők. De a 
permetezés nagyban kivihetetlen.

A földmivelési minisztérium azonban a követ
kező szert ajánlja: löt) gr. zöld szappan, 200 köb- 
czentiméter kozmaszesz arayl alczohol) és 9 gr. 
karbolsav vízzel ugv oldandó fel, hogy e folyadék 
1 liter legyen.

Az igy nyert folyadék további 4 liter vízzel 
rázandó össze, ezen ö liter folyadék azután az ágak 
bekenésérc használandó, vagy permetezésre.

Miután gyümölcsösömet végveszély fenyegeti 
német kertészekhez fordultam, sőt volt alkalmam 
egy porosz kertésznek gyümölcsömet meg is mutatni

A németek az ilyen papirosra irt malasztra 
igen keveset adnak. Képtelenség is a fák beecse- 
telése, permetezése oly gyümölcsösben, hol 7—8 
m. magas fák vannak ezerszám. Ha ezereket köl
tünk rá, akkor sem tudjuk bekenni az ágakat.

A nálam já rt porosz kertész nekem azt aján
lotta: A pepecselő gyóritgetés hiába való lévén 
abban hagyandó

E helyet 10 —15"/0 Thanatonnal vegyes mésztej 
készítendő, melylyel az összes fák fel az elérhető 
legvékonyabh ágakig bemeszelendők. Így pusztul 
el a legtöbb vértetü.

Azután bevárandó a tavasz.
Tavaszszal, midőn a vékony ágakon nem ma

rad meg a tetü, midőn a vastag ág mind Thana- 
tonos mészszel be van kenve, a vértetük petéi 
lenn vannak a gyökereken. Ekkor a mint a fagy 
kiengedése lehetővé teszi a tövéből legalább fél
méter körben ki kell emelni a földet addig, a fő- 
gyökerekro találunk, de legalább I á —20 cm mé
lyen. Ez a kiemelt réteg feneke megöntözendő két 
nagy kerti kanna 10—lö ° 0 Thanatonnal kevert 
mésztcjjel. A mésztej :>()—2-'> liter legyen egy egy 
fatövében. A vizet elissza a talaj, a mész vastag 
rétegben marad e fészekben. A föld pár óra múlva 
újra behúzandó. E Thanaton-mészrétegen a föld
alatti peték nem tudnak áthatolni, elpusztulnak. 
A fa pedig bő termést hoz e gazdag mésztvágyá
tól, főleg ha őszszel erősen megöntöztük a fát 
trágyalével.

Ez az egyetlen józan módja a gyérítésnek- 
Élj usztitására sajnos nincsen mód.

Részemről is ezen módot tartom lehetséges
nek, az ecsettel való kenegetés, 6 — 8 méteres 
óriási koronával biró fák permetezése papiroson 
igen szép dolog, de gyakorlatban ki illetlen, ha 
minden kertre egy zsandárt állítanak is.

Óvintézkedéseket akkor lehet tenni, midőn a 
bajt csirájában észrevesszük. Sajnos én későn fe
deztem fel, a parazita mindent ellepett.

De a lehető legkomolyabban hívom fel pomo- 
logus gazdatársaim figyelmét e veszedelemre. Vizs
gálják meg gyümölcskertjüket hetenkint. A hol 
még nincs, ott épen jó lesz a fák rögtöni heme- 
szeléséhez kezdeni, mert ezzel elejét lehet venni a 
bajnak. Thanaton okvetlen teendő a mészbe, mert 
e nélkül nem ér semmit, mint azt kipróbálni volt 
alkalmam. A hol fellépett, ott a leírt módon 
pusztítandó.

Nem szabad késlekedni, nem szabad a költ
ségtől visszariadni, fontoljuk meg jól, hogy egy 
erejél en levő gyümölcsös megteremtéséhez egy 
embcröltőn át terjedő idő és munka szükséges !

Herényi G othárd Sándor.



__ U ta lv á n y o z á s . A vasvármegyi alispán
:i muraszombati iparos tanoncz iskola rászóró 200 
frtnvi összeget utalványozott.

__ V e re k e d é s  Kankó Fer< n •. •■■•bein ku'i
ós Pertóczi Lajos murafüzesi lakosok múlt li ' 
’-i én tánczmulatság nlkftlnuivnl /> . . ik.

miből rendes verokcdés támadt. Verekedő* kö/bon 
Kankó Ferenezen több kösszurást ejtett Pertóczi 
Lajos, mely sérülések lf i - 2 o  napig gyógyuló sú
lyos testi sértést képeznek. A tettesek a kir. járás- 
bíróságnak feljelentettek, ahova a kés is, mint 
bűnjel beszolgáltatott.

— A  b a b o n a  á ld o z a ta .  Egy Königsberg 
melletti faluban, Németországban történt: K. föld
birtokos tia szeretett volna apjától megszabadulni, 
hogy annak birtoka fölött szabadon rendelkezhes
sen.' Kgy barátja tanácsára a Kajna mellett lakó 
varázslónőhöz ment. aki azt mondta neki, hogy 
hozza el atyja egy régi ingét és erre a varázslónő 
ráolvasott. Erro a varázslónő meghagyta a fiúnak, 
hogy ássa el az inget a temetőben, egy régi sírba, 
aminek megtörténte után az apa két év leforgása 
után meg fog halni. A liu megtette ezt és egye
bekben is követte a boszorkánv utasításait, nem
sokára azonban lelkifurdalások vették elő és azt 
képzelte, hogy ezer ördög vette üldözőbe, l'.zt a 
tanácsot adták neki, hogy ássa ki az inget os a 
varázslat megtörik. A boldogtalan tintái ember 
eleget te tt ennek is, de rémképei nem hagyták el 
és végre tombolni kezdett. J'.gy világos pen-zeben 
mindent megvallott atyjának, de ez sem használt. 
Újra elővette az őrület és három nappal a gyónás 
után meghalt.

— Á r v a  fiu k  in g y e n  fö lv é te .e . A bala
tonfüredi Erzsébet -szeretet házba ez évi augusztus 
hónapban mintegy 10 árva fiú fog fölvétetni; a 
pályázatnál a következők tartandók szem előtt; 
növendékekül a teljesen áiva és vagyontalanok 
vétetnek föl első sorban, s csak ezek hiányában 
vétetnek föl másodsorban félárvák. A kérvények 
az igazgató-tanácshoz intézendők s vagy a tanács 
elnökéhez, dr. Segesdy Ferenc/, kir. jáiásbiió úr
hoz, vagy Kanovics (íyörgy igazgatóin-/ küldeni! i , 
augusztus i-ig. A kérvényekbe/ köu ike,u ukmaii .<>k 
melléklendők: a) családi értesítő (nem pedig ke
resztlevél), b) szegénységi bizM>\!t\ói \. - or\o- 
bizonyitvány a fiú testi és s/elleini < |m'u<'i<i| a/,
njraoltásról, d) netáni iskolai
vények s melléklettek bélyegmentr .rk. nmen::', dmn 
szegény árva iránt tétetik a kérvényezés Csak oly 
árvák vétetnek föl, kik hat évesek elmúltak, de
10-ik életévöket még nem töltötték be és magyar 
honosok.
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Vasúti menetrend

1808 július 10.

fludapcst Győ Szóm  l ia th  e ly
regg. rogg. regg. e*to 
5 42 4.50 8 10 (i.10 
7.53 5.19 10.ö l 8.59 
8.045.4 I I 1 00 ti.lő 
8.1(5 0.00 1 1.20 0.03 

. . -  0.20 1 1.3(5 0.4 3 
8.33,(1.4(51100 9.57 

— .— 7 0ö 12.' '4 10.12
_.— 7.23 12.18 10.20

S z o m b a th e ly ....................  0.01 7 4012.31 10.40
Szombathely—Győr—Iiiulapost.

(<racz .
tíyanafalva
Szerít-Gotthard
Kátét . . - 
Csákány . 
Körmend . 
Fgyb .-Kádocz 
Kis-l’nyom

Szombathely 
Yép • • 
S árvár. . 
K ia - C z e l l  . 

(lyőr
Duda pest .

d U. regg. d. u. este éjjel
4 — 0.08! 12.39 11.—, 2.50
4.10 __.—j 12.52 11.14 3.0tí
4.55Í 0.33 1.1 fi 11.41 3.36
5.4(5 10.01 2.21 12.24 4.3fi

11.284.37 4.58 3.— i10.47
2.05)7. 15 9.20 7.35Í 1.25

Gr.icz Szombathely
regg. regg. d. u. il. 11. este

Rudit pest fi.5 0  8 .50 1.45 2 .2 0 9 .5 5
(ly ő r  . . . 1 1.37 4.41 5 .3 0  2 .36
K is-C zell . . f i.lö 1.52 (5.02 8 .10  4.32
Sárvár . . . 7.1(1 2 .25 (5.25 0.3 1 5.0(5
Vép . . . . . 7.50: 2.51 — 10 07  5.31
Szom bathely  . . . 8 .10 3 .04 fi. 5 2 10.23)5.44

Szombatboly Grácz

/.eg

m et-( Jenes n 
m ibal hely 

) Csak kedden

bertr-sclveiii 4~> krtól 14 Irt (iá krig méterenként a leg
divatosabb szövés, szín és mintázatban Privát-fogyasztnk- 
nak postából' és vámmentesen valamint házhoz szállítva  

m intákat pedig postafordultával kiildenek. I le n n e b e r t r
C. -Ivemirvárai (es. és k. udvari szálliló) Z ilriH ihen.

u > n levelezés. Svájc zba kétszeres levélbélyeg ragasztandó.

regg. d. u. d. u. este
Szombathely . 0.00 1 -  3.10 fi. 0
K is -U n y o m .......................... (i. 10 1.183.20 . -
Egyh.-Kádócz . . fi.33 1.3(5 3.42 —.—
Körmend ..................... (>.48 1.073 0(5 7.2ö
C s á k á n v ...............................  7.03 2.211.09 - .—
Kátét * ....................................  7.122.34 4.18 7.40
Sze n t-G otth á rd ..........................  7.323.07,4.30; 7.24
(lyanafalva ..................... 7.533 3fi|4.53 8.04
(íráczba érk. d. e..................  10.25)4.—17.35 0.59

Szombathely—Kőszeg.
regg. d. c.* d. u. este 

Szombathely . . . fi.45)11.00 3.1 öj7.0f>
Német-tíencs m. h. . 7.0111.153.317.21
Lukácsháza ni. li........................7.18 11.31 3.48:7.38
Kőszeg ....................................  7.31 11.43 4.01)7.51

Kőszeg Szombathely.
rogg. d. c.* d. e. d. n.

i 5518.05 11.51 L26
i........................ 8 01 8.10 12.04 l io
h. . . 5.248.35|12.20'4.57

. . . 5 3' S .5012.34 5.1'.
s pénteken közlekedik.

l - I S r ' í i f c í i é s e k .

l ö O O t í ö O O O D O O O O O O O
F. évi szept. hó §  

l-én IHuraszomba- O 
tón megnyitandó di- q 
vat és rövidáru üz- 0 
tetembe egy jóra- o 
való magyarul, ven- §  
dűl esetleg németül 0 
is beszélő jó tanon- O 
e z o i keresek .

g  Czipott József,
a  divatkereskedö.
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N y ilt té r .)
Vz e rovat alatt közlöttckért nem vállal felelőséget a szerk.

CnnbrH ooluom Oő krtól 3 frt 35 krig méterenként— 
rU UldlU-óCIJClII japánt, Hónai stb. legújabb mintáza 
tok és sziliekben, valamint fekete, fehér és színes llenne- GGOOOCGOGGOGGGGGO

férgeket gyorsan és biztosan nyomtalanul elpusztítja, — miért is a vevőle ezreitől kerestetik. Ismertetető jelei: bepecsételt
üveg, 2. „Zacherl“ név.
í v  a  p  h  a  t  ó  :

M u ia z o m b a íb a n ; S V l á i i  Szen t-G o fthá rdon : ™ EE“  S j j g f i  S S ,AKAE

Újházi Miksa, nyomdai műintézet, Muraszombat.
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