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A  m e z ő g a z d a s á g i  á l l a m
Magyarország mezőgazdasági állam. 

Szomorúan érezzük ezt ilyenkor, amikor az 
elemi csapásnak beillő rossz gazdasági év 
m.gfelezi a föld termését s a gazdaember 
raklárait megdézsmálja.

A mostani rossz gazdasági év sok ke- • 
’seives feljajdulást eredményezett már eddig. 
Az újságok maguk is rettentően sötét képét 
festették a szárazság folytán beállott gazda
sági és pénzügyi bajoknak, ezekben a fel- 
jajdulásokban, ezekben a sötét színekben 
azonban több volt az impresszió, mint a 
valóság. Világosan meg lehet ezt állapítani 
most, amikor a gazdasági munka utolsó 
slácziójához, a termés betakarításához el
jutottunk. A gazda megcsinálja számvetését és 
látja, hogy túlzottan Ítélte meg a helyzetet.

A földmivelési kormány jelentései itt 
állnak előttünk s a száraz statisztika rácáfol 
a szárazságra. A dolog igy áll. Az ország 
idei termése nem volt jó, Még a közép- 
termést sem ütötte meg, de aztán nincs is 
tovább. Azokról a rettenetes károkról, 
amelyeket a fölvert képzelet látott, nincs szó.

Hiszen nem mondjuk, hogy nagyon 
meg lehetünk elégedve a gazdasági állapot

TÁ R C A .

Találkozás.
A/. István-uton, a Városliget szélén egy szű

rös atyafi haladt cammogó léptekkel, Óvalosan, 
kómlöen nézett körül, mint aki tájékozni igyekszik. 
Öreg, törődött embernek látszott. A csontos arc 
értelmei, talán egy kis ravaszságot is fejezett ki. 
A júniusi est leszállóban, a levegő tikkadt, fülledi. 
A szűrös ember, miután egy ideig megállt, lassan 
bekanyarodott a Ligetbe. Erősen megnézte a járó
kelőket. Valakit megszólítani akart. Válogatott 
bennük.

Elhatározta magát. Egy pádon ülő öreg nap
számosra eseti a választás. Keléje ment.

—  Nem lenne szives megmondani, kérem, 
merre van erre a Borostyán-korcsma?

A megszólított lustán emelte fel kövér szem
héját. hogy megnézze azt, aki megszólította, aztán 
válaszolt:

—  Hamar eléri, lm igyekszik a Herminá
idra. Csak balra kell menni, majd megmondják 
ottan.

—  Köszönöm az útbaigazítást, de én már 
azt se tudom, merre esik a Hermina-ut? Vagy ta
hin nem is tudtam soha. Nem vagyok idevalósi.

—  Azt látom, —  jegyezte meg a napszámos.
—  Vámosszékröl kerültem föl. Egy kis so

rom van.

tál, csak az igazságnak mefeletöen konsla- sági állam. Anyagi jóléte földhöz kötött s
tálni kell, hogy nem olyan fekete az ördög, 
mint amilyennek láttuk. És ez vigasztaló. 
Vannak tragédiák, amelyek megvigasztalnak, 
ha jobban végződnefc,>Hiint ahogy vártuk. 
Vannak szomorú helyzetek, amelyeknek 
örvendeni illik, ha kevésbé szomorúk a 
látszatnál. Ez ;tz úgynevezett szerencse a 
szerencsétlenségben.

Az idei rossz gazdasági évért meg
vigasztalhat egy másik körülmény is, amely 
szintén amolyan szerencse a szerencsétlen
ségben. Az ez évi termés a külföldön sem 
volt elsőrangú. Ehhez képest a gabona- 
neinijek ára emelkedett mindenütt. Ennek 
az a következménye, hogy a mi termésünk 
még mindig számottevő s amit vesztettünk 
mennyiségben, az árak emelkedettsége foly
tan azt visszanyerjük értékben. A gazda jó 
áron adhat túl gabonáján.

Az egyetlen pótolhatatlan veszteség a 
; takarmányhiány. Ezen az állam segít a 

lehetőség minden eszközével. így állunk 
tehát most a nagy elemi csapás: a hóna
pokig való szárazság után. Ínségről tehát 

: nem lehet szó.
He ez az esztendő is nagy tanulsá

gokkal szolgál. Magyarország mezögazda-

egy teljesen rossz eszténdö évek nyomorú
ságát idézheti elő. Véletlentől függ az or
szág anyagi boldogulása. A természet 
szeszélyétől, az esőtől vagy a szárazságtól, 
a hidegtől vagy melegtől. Ma már a ter
mészetben alig lehet bízni. Bizonyos eltoló
dás vetrelö észre a naptári és gazdasági 
évszakokban. Ennyire kiszolgáltatva lennünk 
az idők veszélyének nem szabad. A ren
delkezésünkre álló módok igénybevétetével 
kell védekeznünk az olyan meglepetések 
ellen, aminö a rossz gazdasági év.

Mindezekből a tanulságokból azt a 
tételt lehet levonni, hogy Magyarország nem 
maradhat meg kizárólagosán a mezőgazda
sági állam alapján. Változtatni kell nemzet
gazdasági pol inkáján.

Két hatalmas tere van a nemzetgazda
sági boldogulásnak: az ipar és a kereske
delem. Ipari és kereskedelmi téren kell 
keresni tehát a kiegyenlítődést azzal az 
abnormitással szemben, amely a kizárólagos 
mezőgazdasági állam végzete lehet. Gyárak, 
iparvállalatok alapításának feladata vár 
reánk ezen a téren. Amit csak okos ipari 
és kereskedelmi politika kigondolhat, mind 
meg kell valósítani. A vállalkozási szellem

—  Honnan? —- kérdezte u napszámos, figyel
mesen nézve az előtt álló szűrös embert.

—  Vámosszékröl, Félnapi járóföld vasúton. 
Négy forintot fizettem, amiért felhoztak.

A napszámos felkelt. Komor, napégett arca 
mintha kiderült volna.

—  Vámosszéki ember? Úgy rémlik, hogy ös- 
merem én kigyelmedel.

—  Az is meglehet.
—  De úgy is van. Itt szolgált valamikor a 

lófejü vasútnál. Kocsis volt.
—  A* már szent igaz. Nagyon cltnnálla.
A napszámos mosolygott.
— Könnyű volt azt kitanálni. Még azt is tu- | 

dóm, hogy Tót Kiss Mihálynak hijják kigyelmedel.
A szűrös ember igyekezett nagyot csudái kozni. ;
—  Ejnye, no! Ez már mégis. De bál honnan j 

tudja olyan akkurátusán?
—  Honnan tudom? Hát onnan, hogy húszon- ! 

hat esztendővel ezelőtt együtt voltunk kocsisok a 
lófejünél. Én vagyok a Hadar Imre.

Az Imre? —  csudálkozolt tovább Tót ; 
Kiss Mihály —  nem lehet az. Hadd látom csak j 
jól. Az ám. mákos ucscse, forrnit hozzá nagyon. 
De egy kicsit elíormálódott azóta túl. Olyan fekete 
volt a bajusza, mint u szurok. Hát a baját hová 
tette, Imre koma? No nézze meg az ember! Csak
ugyan a Hadar Imre. Nem adom egy tál lencséért, j 
hogy igy ráakadtam a régi cimborára.

Kezet fogtak. Tót Kiss Mihály folytatta:
—  No nem biliéin volna. Hadd látom csak, 

hiszen kigyelmcd is ami vidékünkről való.
—  Igen, Vámostitelröl.

—  Persze, hogy onnan. Aztán azótátul min
dig itt van, ebben a nagy városban?

—  Igen bizony. Itt ragadtam.
—  Aztán hogy megy a sora?
—  Komiszul. Azaz sehogy.
—  Mit dolgozott? —  tudakolta Tót Kiss 

Mihály.
—  Mindent össze-vissza. Napszámoskodom.
Hunn van. búim nincs. Ahogy gyün. Hát ki-

gyelmed hogy van azóta?
—  Megvagyok, hála Istennek, kutya bajom. 

Nem sajnálom, hogy itt hagytam ezt a Pestet. 
Ejnye no, de örvendek, igazán örvendek, hogy 
látom. Sohase hittem volna. Csak nagyon meg- 
penészedeit a bajusza, aki kutya áldója van.

Hadar Imre busán rázogatla a fejét.
—  Bizony magam is megpenészedtem. Alig 

hogy a lábamon vagyok. Nem jó dolga van a sze
gény embernek ebben a nagy városban. Hát még 
ha úgy marad, mint én, özvegyen. Egy macskáin 
sincs. Néha azt se tudom, hol bálok, hol kelek,

—  Az nem jó sor, —  mondta Tót Kiss M i
hály —  kivált ha az ember kissé elöregszik. Fia
talon oda se néz az ember a világnak. Ha van, 
jő; ha nincs úgy is jó. De már vénségére . . .

Elgondolkozott, aztán ismét megszólalt:
—  Nini, egyet mondok, kettő lesz belőle. 

Ide hallgasson, Hadar imre komám.
—  Fülelek.
(Jyüjön kigyelmcd haza. Már ugv, mint ve

lem. A múlt héten temettük a sógoromat, a Kurta 
Bálintot. Az volt a község csősze. Most hát meg
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hódítson ipari és kereskedelmi világunkban, 
Lassan, de fokozalosan kell átalakítani 
nemzetiségi berendezésünket, a mely mai 
formájában egy véletlen folytán veszedelme 
lehet az országnak. Már pedig egy ország- 
fejlcdését, boldogulását nini szabad vélet
lenekre építeni.

G yerm eke ink  ideges fő fá já sa  és az 
iskola.

(Tanév elején a szülök és tanítók szives figyelmébe!)

Napjainkban nagyon terjed a panasz, 
gyermekeink ideges főfájása miatt. Dr. Brcs- 
gen ezen jelenség okait négy csoportba 
osztja. Az első csoportba számítja az agy 
és agybörnek betegségeit, an int ezek fel
nőtteknél és gyermekeknél előfordulnak.

A második csoportba számítja az álta
lános testi gyengeséget, előidézve részben 
átszenvedelt nagy betegség állal, részben 
rossz, nem elégséges és rendetlen táplálko
zás által. Ide számíthatók továbbá külön
féle emésztési zavarok is. Ez utóbbiak oka, 
legtöbb esetben a tápanyagok elnyelése, a 
nélkül, hogy azokat kellően megrágnék, mi 
gyermekeknél nem épen ritka jelenség. Eh
hez járul még azon körülmény is, hogy 
gyermekeinknek megengedünk sokat inni. 
A gyermekeknél gyakran előforduló gyors ! 
elnyelése az eledeleknek, leginkább a szülök 
ligyclilletlenségére vezethető vissza, kiknek 
még arra is kell szigorúan ügyelni, hogy a 
rendes érkezési időn kívül a gyerekek ne 
egyenek.

A főfájás okainak harmadik csoportja 
legnagyobbrészt az iskolát terheli. Dr. Bresgen 
szerint elsősorban az oktatásnak a korai j 
reggeli órákban való siettetése nem lehel 
eléggé alapos, amely hiányosság még egyéb 
visszás állapotokhoz is vezet. Különösen 
télen az oktatásnak reggeli 8 órakor való 
megkezdése nagyon korai, nemcsak, hogy 
a gyermekre nézve nem előnyös a korai 
felkelés, de előfordul az is, hogy a gyer
mekek megjelenésekor az iskolában, az is
kolatermek még nincsenek eléggé fütve és | 
a világosság sem alkalmas még az oktatás

megkezdéséhez. A szemek tuleröltetése fő
fájást okoz. A szellem tulterheltetése még 
inkább jár ezen bajjal. Dr. Bresgen véle
ménye, hogy a gyermekek szellemi tuller- 
heltetését az iskolában általában véve nem 
annyira a tananyag sokasága okozza, ha
nem inkább annak nem alkalmas beosztása. 
A lulterheltetéshez hozzájárulhat még azon
kívül a tanórák helytelen beosztása is, ha 
például a nehezebb és könnyebb tantárgyak 
nem váltják fel egymást helyes és kellő fel-

tással terhelni. Gyakran mondjuk a gyer
meket lustának, hanyagnak, ösztökéljük foly
ton munkára, pedig visszamaradásának igazi 
oka, testi gyengeségében rejlik. Jó infor
máció tehát, a gyermek állandó tanítói ré
széről, kik leginkább vannak hivatva a szel
lemi tehetséget megítélni, mindig a legjobb 
útmutatást fogja adni gyermekeink szellemi 
nevelését illetőleg és sok bajtól fogja azo
kat megóvni.

osztásban. Az előadó rossz beosztási lát 
abban az általános újításban is, hogy már 
a középiskola első éveiben a 10—12 éves 
gyermekek lolytatólagos oktatásban részesül
nek a 8 — 1 óráig terjedő délelőtti órákban, 
ami nagyon is alkalmas szerinte arra, az 
ifjúságnál az ideges főfájást terjeszteni. A 
gyermekek szellemi tulterheltetése azonban 
maguk a szülök által is annyira gyarapitlalik, 
hogy ez eljárásuk gyorsan ideges főfájást 
teremt.

Elsősorban a zene az, melynek gya
korlásához, különösen a leánykák lulzsenge 
korban és a kellőnél több időn át késztet
tetnek szülőik állal; továbbá leginkább a 
jobb körökben nem ritkán előforduló ma
gán órák idegen nyelveken vagy más, az 
iskola keretén kívül álló tantárgyakban. A 
szellem netáni lulterheltetésének ellensúlyo
zását dr. Bresgen a test kiképzésében lálja, 
de ügyelnünk kell arra, hogy az egyik vagy 
másik alkalmas testgyakorlat ne fajuljon üres 
sporttá, ami főleg a dívó biciklire nézve le
gyen felemlítve.

Egyéb okok, melyek ideges főfájást 
idéznek elő: az orr, a fülek, a szemek, a 
fogak és a torok megbetegedése. Mindebből 
látjuk, mily számos indító oka vau a fő
fájásnak s hogy gyermekeink felnevelése, 
mily sokféle irányban követeli figyelmünket 
és folytonos éberségünket.

Ha tehát saját gyermekeinkkel jót aka
runk, úgy azokat ép iskolai éveikben kell 
legnagyobb figyelemmel kísérnünk.Különösen 
fontos, hogy a tanítónknál megtudakoljuk 
a gyermek szellemi tehetségét és felfogását, 
mert ettől függ, hogy szabad-e a gyerme
ket az iskolai köteles munkáján kiviil még 
magán tantárgyakkal, nyelv- és zeneokla-

H Í R E K .
Dr. Ernuszt József vármegyénk szeretett 

főispánja, titkárja dr. Szulay László, Boros Károly 
vármegyei iroda-igazgató és Vilsinszky számcllcnör 
kíséretében f. hó i,0-án délben Muraszombatba ér
kezett és bárom egész napon át a leghehatöbban 
megvizsgálta a szolgabirói hivatal ügykezelését. 
Öméltósága a tapasztalt rend lelett legteljesebb 
elismerésének adott kifejezési. Öméltósága, aki itt 
tartózkodása alatt Szápáry László gróf v. b. t. t. 
vendégszeretetét élvezte, f. hó 23-án d. u. kísé
retével együtt Szombathelyre visszautazott.

Kassay József kir. tanácsos, szombat
helyi pénzügy igazgató, az itteni adóhivatal ügy
kezelésének megvizsgálása céljából két nap óta 
varosunkban időzik.

Közigazgatasi gyakornok. Pósfay Gusztáv 
közig, gyakornok Muraszombatból Szcntgotthárdra 
helyeztetvén, helyébe Polczer Dezső végzett jog
hallgató czelldöinöiki lakos neveztetett ki, aki á l
lását a helybeli szolgabiróságnál f. hó 23-án el
foglalta.

Kinevezés. A közigazgatás egyszerűsítésé
vel rendszeresíteti járási számvevői állásokra a 
kinevezések már megtörténtek. Járásunkban a 
számvevői leendők ellátására Lippils István szom
bathelyi számcllcnör neveztetett ki, illetve helyez
tetett ál, aki hivatalát október 1 -én elfoglalja.

A muraszombatjárasi gazdakör felterjesz
tési intézett a földmivelésügyi miniszterhez a gyü
mölcstermés megfelelő értékesithelésc céljából egy 
Györy-léle szeszfőző készülék engedélyezése iránt. 
A miniszter leirata tegnap megérkezett, amely 
szerint a kért szeszfőzőt október 15-ig terjedő idő
tartamra kölcsönképcn engedélyezte és a készülék 
kezelésének módjára nézve kioktatásra Győrök 
Leó pápai földmives iskolai kertésztünkéi kiküldte. 
A készülék csupán csak oly kisgazdák állal lesz 
igénybe vehető a jelentkezés sorrendjében díjmen
tesen, akiknek kifőzni való cefréjük 10 —12  hek
toliternél többel, nem tesz ki. A miniszter égynltal 
megengedte, hogy a gazdakör használatára annak 
idején átengedett gyüinöleszuzö és prés továbbra 
is a gazdakör használatában maradhasson.

mondom az igazat, én vagyok a község bírája, 
már három esztendeje.

—  ügy?
—  ügy ám. Nem dicsekedésböl mondom, 

csak éppen azért, hogy felbizlussum.
Engem? — kérdezte Hadar Imre, ki nem 

minden irigység nélkül nézte az egykori kocsilársál.
Igen kigyelmodcl. Már arra akarom biz

tatni, hogy gyüjün hozzánk csősznek. Nem lesz 
semmi baja. Kap krumpliföldet, kukoricaföldel, 
kommenciöt ami dukál. No. egy-kettőre.

—  Megyek, -— mondotta Hadar Imre és na
gyol csapott Töt Kiss .Mihály markába.

—  Megvan az alku. Meg is illatjuk az áldo
mást. Mert én most már viszem.

Betérlek egy korcsmába. Sört rendellek. A j 
biró nagyon beszédes lelt.

—  De régen nem koccintottunk. Halba még 
tudná, milyen sorban járok én itten?

—  Ugyan milyen sorban? —  kérdezte Hadar
Imre.

—  Házlüznézöhc.
—  A ’ már valami.
A volt kocsis, a községi biró hunyorított a ; 

szemével.

—  Nagy sora van annak. A fiamnak nézek 
asszony*. Üt szolgait Pesten, aztán beleszeretett 
egy leányba. Most, hogy haza került, már mint 
a fiain, nem volt nyugta, addig rimánkodott, inig 
el nem jöttéin. Aztán, ha a leány is úgy akarja, 
hát haza viszem. Hadd éljék világukat. Arra valók.

—  Igen, — hagyta helyben Hadar Imre. I

— Csakhogy, — folytatta Töt Kiss Mihály.
—  egész nap nem tudok ráakadni a leányra.

- Talán nincs Budapesten.
—  De itt van az. Csakhogy nincs helyben. 

Hatszor is olt jártam a kvártély asszonyánál a 
Soroksári-ulcában. de nem találtam otthon.

Hát bizony az olyan facér cseléd elkószál.
—  Igen, elkószál,
Tót Kiss Mihály ennél az utolsó szónál inog

va karín u fejét. Aztán bizalmasan oda-zólt Hadar 
Imrének:

—  Csakhogy, tudja kigyelmcd, sokfeleképp 
lehel kószálni. Mégis csak szeretném tudni, hogy 
milyen fajta, ha már a menyem lesz. Azért, mon
dok. iiláua járok egy kicsit. A kvártélyon asszonya 
azt mondta, hogy este a Borostyán-korcsmában 
szokott rostokolni. Mai majd odanézek.

Hadar Imre felállóit.
—  Bízza azt csak én rám, 'Iot Kiss Mihály ! 

uram. Látom, hogy fáradt, törődött.
—  Szó, ami szó, sokat mászkáltam.

A^j**11 meg — magyarázta Hadar Imre
-  így szűrösen nem is dukál odamenni. Csupa 

cifra népség jár oda. Maradjon csak ill békéssé- 
ben. Mire egy-két korsó sört felhajt, itt vagyok a I 
Irány nyal. Majd megnézem én. milyen a fajtája, 
konyitok hozzá. Sokat latiam azóta, hogy nem lát
tuk egymást. Csak mondja meg szaporán, hogv 
hívják azt a lányt.

Karos Borosának. Kekctcszemü leány, ugv 
mondói a fiam.

—  Jól van. Menten itt leszek.

Háromnegyed óra múlva Hadar Imre vissza
jött másodmagávál. Hozta a leányt.

—  Khuun van. Ez az.
lót Kiss Mihály jól megnézte, a csinos, 

barna leányt, ki igyekezett a szeméi lesütni.
An fimn, —  kérdezte 'lót Kiss Mihály 

bál akarsz-e velem jönni?
—  Ha elvisz . . .
- Akarsz-e (iám felesége lenni?

—  Ha elvesz . . ,
Noluit készülj. Holnap hajnalban indulunk. 

\ áriak a vasútnál. De előbb igyál egy kis sört.
Köszönöm, nem élek vele.

A leány távozott. A leendő rokonok mellőz
lek minden érzékenységét. Mikor a két öreg cim
bora együtt maradt. Töt Kiss Mihály felvetette a 
kérdést:

—  Hát milyen fajta?
Hadar Imre jól megfontolta a választ, azu

tán igy feleli:
Hiszen nem mondom, hogy olyan sze

mérmes, mint Zsuzsanna, vagy olyan ártatlan, 
mint Genovéva, de ha megbecsüli magát, olyan 
hűséges leleségo lehet a kigyelmcd fiának, mint 
amilyen 8ára volt Áhraháumak Én mondom.

A bibliai hasonlatok imponáltak a leendő 
apósnak.

—  Akkor hát nincs baj. —  mondotta —  
koccintsunk.

LUCZIÁN.
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— A Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület választmánya Pósfay Pongrác elnöklete 
a|alt tegnap d. u. 5 órakor ülést tartott, amely 
alkalommal az egyesület jövő évi költségvetését 
állapította meg és az október 13-án megtartandó i 
közgyűlés tárgysorozatát állította össze.

Üvegálló ujborok. Arra a közhitre, hogy 
„jbor nem állja meg az üvegezést, rácáfol Gayon • 
francia tudós, aki girondi borokat 60 fokra föl- > 
melegítve, bepalackozott s azokat három év múlva 
kinyitva, a hasonló évjárat boraival egyezően 
éretteknek, sőt jobbakndk találta. Ilyen pásztori- j 
záló gépek Magyarországon is kaphatók s arra ' 
valók, hogy az ujbort palackra éretté tegyék.

—  Adófizetés postatakarékpénztár utján. Az j 
adóadminisztráció reformjának kérdésével foglal- í 
koznak az illetékes körök. Az adóadminisztráció | 
e reformjának lényege az, hogy az adófizető nem 
Lsz kénytelen az adóhivatalba menni, hanem a ! 
poklán is fizethet adót, mit a közönség bizonyára 
nagy örömmel fogad, mint sokkal kényelmesebb 
eljárást a mostaninál. Hiszen postahivatal sokkal 
több van. mint adóhivatal s igy az adófizetőnek 
nem kell az adóhivatalban várakozni, vagy a I 
szomszédos községbe menni az adóval, hanem az
e célra szolgáló blankettával a postán adja fel az | 
adót. Az adófizető lapokat a trafikokban és a j 
po*'án fogják árulni. Az ilyen lap húrom részből: i 
eli'.nervényböl, befizetési szelvényből és levelező
lapból fog állani, amit kitöltve, a pénzzel együtt 
a legközelebbi postahivatalnak nyújtanak be, ahol 
az adófizető elismervényt kap a fizetésről. A 
postahivatal az állam javára Írja a befolyt adó
összeget és értesíti az illető adóhivatalt a befize- 
lé-röl, mire az adóhivatal végleges elismervényt 
küld az adófizetőnek. Az uj rendet nálunk fakul
ta! ive fogják megcsinálni, vagyis úgy, hogy min
denkinek joga lesz az adóhivatalban is fizetni, 
ha ezt a módot előnyben részesíti. A reformot I 
előbb Budapesten próba'ják meg és csak azután J 
terjesztik ki az egész országra.

— A Vili. izr. hitközségi kerület elnöki állása 
tudvalevőleg Deutseh I. M. elhunytéval megüre
sedett. A néhai elnök személye és érdemei iránti 
kegyeletből ezen fontos állási mindeddig nem töl
tötték be. A közeli hetekben azonban ezen állást 
betölteni óhajtják és a leendő elnök személyében 
az illetékes körök meg is egyeztek. Mint értesü
lünk, a bizalom és rokonszenv vármegyénk kiváló 
férfia: Roscnberg Gyula országgyűlési képviselő 
személye iránt nyilatkozik meg. Roscnberg Gyula 
országgyűlési képviselő —  mint bálijuk —  ezen 
megtisztelő választást hajlandó lesz elfogadni. Az 
uj elnök illusztris személye ezen fontos állásnak 
díszt fog kölcsönözni.

—  Püspöki körlevél. A megyés püspök ur 
Öméltósága a napokban adta ki VIII. számú kör
levelét, melyben a mull hónap 26-án tartott 
csperesi értekezleten megállapított föpászlori rcn- 
d I.'leket közli. Kiterjeszkednek ezek a rendcletek 
a templom rendben tartására, az iskolák gondozá
sára. Egyúttal felhívja a körlevél a papságot, 
szenteljék meg a jubileumi évet missziók tartásá
val. Jelenti Hatzl Ferenc esperes és plébános 
clhuuytát, akiben az egyházmegye buzgó lelki- 
pásztort, jólclkü embert és lelkiismeretes pontos
ságú esperest veszített; egyben a megüresedett 
plébánia javadalomra pályázatot hirdet.

—  Az utmesterek iskolája. A közutak szol
gálatát illetőleg a kereskedelmi kormány reformot 
léptetett életbe. Már a múlt télen 10 utinesteri 
iskolát állított fel az ország 10 vidéki városában. 
Ezen iskolákban első sorban a jelenleg alkalma
zásban levő utmesterek és vármegyei ulbi/.tosok 
nyernek 2— 2  évi tanfolyam hallgatása által kellő 
mérvű utmesteri szakképzettséget, jövőre nézve 
pedig utmeslerekké csak azok fognak kineveztetni, 
akik az utmesteri iskolát credménynyel végezték. 
Az utmesterek tanfolyamát az idén december 1 -én 
fogják megnyitni mind a liz városban, összesen 
mintegy 300 látogatója lesz a tanfolyamnak, a 
melynek mintegy fele mint szakképesítéssel ellá
tott utmester hagyja el a tél végeztével a tan- 
folvamot, a másik fele pedig n jövő télen fogja 
azt mint másodéves látogatni.

— Pénzintézeti tisztviselők országos szövet
sége. A Pénzintézeti tisztviselők országos egyesü
lete évek óta igyekszik a pénzintézeti tisztviselők 
anyagi és erkölcsi érdekeit szolgálni, működését 
azonban eddig csak a fővárosra terjes/thette ki. 
Most maga az egyesület kísérli meg, illetve kez
deményezi, hogy szélesebb alapokon szervezett

köteléket létesítsen, mely működését lehetőleg az 
ország minden részére kiterjeszti. E czélból a 
Magyarországi pénzintézeti tisztviselők országos 
szövetségének létesítését vette tervbe, amelynek 
tervezetét az egyesület már megküldte a vidéki 
pénzintézeti tisztviselőknek és felkérte azokat, 
hogy az eszme tekintetében nyilatkozzanak s a 
tervezetre vonatkozó észrevételeiket közöljék az 
egyesülettel.

Kamat leszállítás. A Délvasmegyei Taka- 
rékpénstár igazgatósága közhírré leszi, hogy 1904. 
évi október 1 -töl kezdve úgy a váltó mint a 
jelzálog- és kezeseit kötvényen alapuló kölcsönei 
után 6 százalékos kamatot és csekély bejegyzési 
dijat fog szedni, a betétek után pedig 4 százalé
kos kamatot fog fizetni.

Minden konkurencia ellenére legelterjedtebb, 
tehát legolvasottabb lapja ez országnak ma is a 
Pesti Hírlap. Mert politikája népszerű; minden 
irányban független, szókimondó ; a nagyközönség 
igaz érdekeit szolgálja s a követelménynek min
dig hü tolmácsa. Cikkírói, tárcaírói, szaktudósilói, 
humoristái az ujságirö-világ jelesei. Tartalma — 
komoly és mulattató -— az összes napitokét felül
haladja s mégis rendkívüli kedvezményekben is 
részesíti előfizetőit. Igy minden előfizető karácsonyi 
ajándékul kapja a Pesti Hírlap nagy képes nap
tárát s kedvezmenyes áron rendelheti meg a 
Divat Szalon című kitűnő divatlapot. Az uj év
negyed alkalmából azért felhívjuk az ország leg
kedveltebb lapjura t. közönségünk figyelmét, mer 
említve, hogy az előfizetési ár (negyedévre 7 
korona, a Divat Szalonnal együtt 9 korona) a 
Pesti Hírlap kiadóhivatalába (Budapest, V., Váci 
körút 7B.) küldendő.

Nagy kereskedelmi kikötő Budapesten. 
Mint a „Magyar Pénzügy” közgazdasági szaklap 
jelenti, a kereskedelmi minisztériumban végleges 
megállapodás történt, hogy az uj kereskedelmi 
kikötő a Csepelsziget északi párján épül ki. 
A tulujdonképeni kereskedelmi kikötő, e teljesen, 
kész tervek szerint, egyelőre bárom medencéből 
fog állani; rakodópartja 4 kilométer hosszú, a 
víz mélysége 3 méter lesz s a kikötőben 64 hajó 
fog egyszerre rakodhatni. A kikötő a legmodernebb 
tárházakkal lesz lelszerelve; építési költsége 27 
millió korona lesz. A kikötővel szemközt nagy
arányú uj teherpályaudvart építenek, u mennyiben 
ide helyezik át a már régebben szűknek bizonyult 
és a hajóforgalommal csak nehézkesen érintkező 
diinaparti teherpályaudvart. A kereskedelmi kikö
tővel egyidejűleg ipari kikötőt is terveznek, amely 
a soroksári Duuuág északi torkolatánál fog épülni 
és szintén 3 medencéből fog állani. Mint neve is 
mutatja, az a rendeltetése, hogy a fővárosi gyár
ipar itt koncentráltassék. A gyári vállalatok, gőz
malmok stb. kész örömmel leiepednek majd le 
az uj kikötő mentén, mert a vasúti és az olcsó 
vizi szállítás egyaránt rendelkezésükre lóg állani. 
Az ipari kikötő építési költségeit 16 és fél millió 
koronában állapították meg.

Egységes életbiztosítási feltételek. A ma
gyar es osztrák magánbiztosító intézetek köteléke 
bizottságot küldött ki azon célból, hogy az élet
biztosításra nézve valamennyi életbiztosiló-inlézet 
által betartandó egységes szabályok tervezetét 
dolgozza ki. A tervezet már elkészült s lényege
sebb pontjai a következők: Ha a hátralékos biz
tosítási díj beperesittelik, a biztosító-intézet mind
addig feutartja a biztosítási szerződés érvényét 
és viseli az abból származó rizikót, amíg a köve
telés behajthatatlansága be nem bizonyult. Eddig 
egyes biztosító-intézetek az első évre esedékes 
biztosítási dijat behajtották anélkül, hogy a szer
ződés hatályát továbbra is léntartotlák volna. Azt 
a szokást, mely szerint öngyilkosság vagy pár
viadal okozta halál bekövetkezése esetén a már 
hosszabb ideig fennállott szerződés érvénye meg
támadható, a javaslat teljesen kiküszöböli és ki
mondja, hogy a szerződés megkötése után húrom 
év niulvu bekövetkezett öngyilkosság és egy év 
innia párviadal folytán beállott haláleset a szer
ződést nem órvéuyteleuilik.

— Éter a szeszes italokban. A belügyminisz
ter értésére jutott, hogy éterrel (kénéterrol) kevert 
szesztartalma italoknak élvezeti szerül való hasz
nálata Galícia egyik részében okát abban találja, 
hogy az említett keverékeket a szomszéd magyar
országi községekben italárutok és kiniérök aka- 
dálylalauul iiozzák forgalomba. Minthogy az éter, 
mint erősen kábító és a szeszes italok ilyen 
hatását erősen fokozó szer az egészségre ártal

mas, a miniszter az éternek, úgyszintén szesztar- 
talmu keverékeinek élvezeti szerül való forgalomba 
hozatalát most külön rendelettel megtiltotta.

— Merész következtetés. Biró: „Hogy me
részelt öa ily élénk vidéken betörést elkövetni?*

Tolvaj: „Az ablak közelében nem láttam 
senkit, rendőrnek a közelben nyomá sem volt; 
tekintetes ur, ez oly pompás alkalom volt bogy
ón sem tarthatta volna vissza magát!

Közgazdaság.

Védekezés a bu rgonya ro thadása  
ellen.

Hazánkban a burgonya rothadása mind
inkább terjedőben van. Mig ezelőtt 15—20 

: évvel a baj alig volt ismeretes, ma folytono- 
1 san, minden irányban halljuk a panaszt.

Oka a bajnak egy gombaféleség az u.
| n. Phytophtora infestana, amely különösen 
I -»kkor lepi meg a legnagyobb mennyiségben 
a burgonvatáblákat, ha a nyár nagyon me
leg és nedves. E baj ellen a következő mó
dozatok segélyével kell védekezni,

1. Nem minden burgonyaféleség ellent- 
j állóképessége egyenlő e bajjal szemben. Az 
' eddigi kísérletek azt bizonyítják, hogy leg- 
! ellentállóbbnak bizonyult a magnum bonum 
j azután pedig a Richter imperator nevű bur- 
i gonya. A későn érő burgonyaféleségek álta
lában véve inkább szenvednek e betegség-

; ben, mint a koraiak,
2. Minél gazdagabb a talaj nitrogén 

készlete, rendesen annál bujább a burgonya 
levélzete, ami elősegíti a betegség elterje
dését. Épen azért a túl bőén alkalmazott is
tálló vagy zöldtrágya, illetőleg más fölös
legben alkalmazott nitrogént.-ágyák hason
lóan kedveznek a betegség elterjedésének. 
A káli és foszfortrágyák ellenben akadályoz
zák e betegség fellépését s azért különösen 
olyan vidékeken, ahol a betegség el van

i terjedve, nem lehet eléggé ajánlani a mű
trágyák használatát.

3. Nem szabad vetésre olyan burgonyát 
| használni, amely a Phytoplhor infestanssal
: be van tertőzve. A beterlözést elkerülelendö, 
burgonyának csak minden harmad negyed 
évben szabad ugyanazon táblára kerülni, 
azon táblát pedig, amelynek termését jövö 
évi vetőmagul szántuk, meg kell három
szor permeteznünk bordói lével junius 
15—20-a között, másodszor egy hónap 

I múlva, harmadszor pedig augusztus végén,
| szeptember elején. A permetezésnél az a 
födolog, hogy a rézoldat a levélzetet lehe
tőleg sűrűn lepje el; magának az oldatnak 
különben nem kell nagyon sűrűnek lenni, 
mert a Phytopthora igen kevés rézsótól is 
elpusztul, elegendő, ha az oldatban 2°/u réz- 

i sulfat van.
Ezen tanácsok keresztülvitele után, ha 

burgonyánkat szellös száraz helyen tartjuk 
! el, nem lesz okunk a burgonya rothadása 
! ellen panaszkodni.

A len e lhe lyezése a ve tésfo rgóban .

A vetésforgóban a len úgy helyezendő 
el, hogy önmaga után 6 —8 évnél gyorsab
ban ne következzen. Kedvező éghajlati vi
szonyok, jó és tápanyagokban megfelelő gaz
dagságú talaj lehetségessé teszik ugyan azt,
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hogy rövidebb idő alatt is követheti önma
gát, de általában 5—6 évnél korábban még 
ilyen körülmények között sem tanáesos vetni. 
Általában legkitűnőbb élőnövényei azok, me
lyek a talajt a legjol-r. állapotban hagyják 
vissza. Ilyenek a takarmánynövények, külö
nösen a herefélék, a hüvelyesek és trágyá
zott kapások. Jó elöveteménye továbbá a 
búza, rozs, zab és repce is. Vetésforgóul a 
következő ajánlható: 1. Kapás trágyááza, 
2. kalászos növény, 3. lóhere, 4. zab. 5. 
len, 6. őszi kalászos növény. Ezen vetés
forgót a Rajna mentén majdnem általáno
san használják. Belgiumban, Wesztfáliában, 
Szászországban és Meklenburg környékén a

zabot mint igen jó elöveteményt ismerik. 
Szilézia könnyebb talajain a burgonyát ve
tik len elé s általában igen jó elövetemény- 
nek tartják. Az őszi kalászos mint a len 
utóveternénye nem a legjobb helyre kerül 
ugyan, de mint igen számos példa igazolja, 
műtrágyák alkalmazásával könnyen segíthe
tünk ezen a bajon is. Istái ló trágyát nem j 
adhatunk aiája. hanem szuperfoszfátot igen. 
Szokó? a len közé lóherét is vetni még pe
dig az u. n. fehér lóherét; azonban rost
nyerés céljából termelt lent sűrűn vetik s 
igy a lóhere a tulnagy beárnyékolás folytán 
nem találja meg feltételét a fejlődéshez s 
ha igen, akkor meg a len adja meg az árát, |

mivel felnő közötte, gátolja fejlődésében s 
igen megnehezíti nyüvését. Az igaz, hogy a 
fehér lóhere lassú fejlödésü takarmánynö
vény, de azért mégsem tanácsos azt a len 
közé vetni. A len elég fontos növény arra, 
hogy azt önmagában termeljük, vagy ha 
nem találtuk olyannak, hogy önmagában is 
szép jövedelmet szolgáltat, akkor már ilyen 
helyeken nem érdemes termelésével vesződni. 
Ha pedig egyedül szép jövedelmet szolgáltat, 
akkor ne rontsuk minőségét és igy értékét 
azzal, hogy közöttes növénynyel termeljük. 
A talaj tápanyagtartalma igy is meglehetős 
mérvben igénybe lesz véve.

Iszákosság nincs többé!
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk egy csomag Coznport. 
Kávé, tea, étel vagy szeszes italban egyformán adható az ivó 

tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a világ minden szóbeszéde a tartózkodásról, 

mert csodahatása ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszes italt A Coza 
oly csendesen és biztosan hat, hogy azt feleség, testvér, avagy gyermek 

egyaránt, az ivónak tudta nélkül adhatja és az illető még 
csak nem is sejti, mi okozta javulását.

Nemrégiben egy fiatal asszony nekünk körülbelül a 
következőt mesélte :

.Igen, én is használtam ezt a remek szert a férjem 
tudta néfkül és hála Isten, teljesen segitett rajta Jó férj 
volt józan állapotban, de sajnos, majd mindig részeg volt. 
Folytonos félelem, aggodalom és kétségbeesés, szégyen, 
becstelenség és szegénység közepette éltem ! De minek is 
meséltem volna el másoknak ? Nem csodálatos-e igazán, 
hogy egy asszony a dolgot saját maga ekképen irányítsa 
és otthonát, gondterhes tüzbelyét örömpalotává tudja 
varázsolni ?

Coza a családok ezreit békitelte ki ismét, sok sok 
ezer férfit a szégyen és becstelenségtől megmented kik 
később józan polgárok és ügyes üzletemberek lettek. 
Temérdek fiatal embert a jó útra. és szerencséjéhez segített 
és sok embernek életét számos évvel meghosszabbította.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdonosa, mindazok
nak, kik kívánják egy próba adagot díj és költségmentesen 
küld, bog- igy bárki is meggyőződhessen biz'os hutásáról. 

Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan.

COZA INST1TLJTE (Dep. 12f), 71, High Holborn, London, 
W.C., ANGLIA.

Sciiíciit-szappan
„szarva s -  ■---------v ag y  - - = ^  „ k u l c s

j e g y g y e i

legjobb, legkiadósabb s ennélfogva 
legolcebtb scappan. — Minden 
káros alkatrészektől mentes. ____________

M indenütt kapható i

M Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy 
minden darab szappan a „Schicht“ névvel és 

•  •  a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva.If

(Levelek 25 fillér, levelezőlapok 10 fillérre bérmentesitendők.)

Könyvnyomda meg-nyitás!

Van szerencséin Muraszombat és vidéke nagy
érdemű közönsége h. tudomására hozni, hogy 
az Alsólendván már nyolc/, év óla fennálló 
könyvnyomdám kibővítése végett Muraszombat
ban egy, a mai kor igényeinek teljeseit megfelelő

ooo „ F I Ó K - K Ö N Y V N Y O M D Á T -

nyitottam és azt az igényeknek teljesen meg- 
félelö gépekkel és díszes hetükkel felszereltem. 
Hogy nagyrabecsült megrendelőimnek becses 
pártfogását megnyerhessem, könyvnyomdámat

könyvkötészettel és

bővítettem ki. — Raktáron tartok:
Az összes felekezelek elemi iskola 
tankönyveit, iró-, rajz- és tansze
reket, okmány- és levélpapirost, 
cigaretta hüvelyt, virágpapirost stb.

papirkereskedéssel

Kérem becses megrendeléseikkel 
minél gyakrabban szerencséltetni, 
fölörekvésem, hogy áruim jó mi
nőségével, pontos kiszolgálásommal 
megelégedését megnyerjem, o o o

Kiváló tisztelettel B s l i l k á i l i y i  £11*110.
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Nyomatul! Balkáuyi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.




