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Bnnk*t61 irtósó exasztalos-legénjek iigat- 
¿, zsebelik a félrevezetett munkások 

vsrejtékkel szerzett krajczárjait. Szemtelenül 
faiuM, aw #4  állítja, -fagy *•. Bittó Béla 
0$qyttmi tanár tartja a hirdetett feU 
„j«útit. A felolvasást, ha csakugyanmeg 
]«u, tarthatja valami 50 krajoiiros Bittó, 

- j 0„» m m t k i t a  mosonviak gyermekkori. 
tói fogra megtanultak tiiatelni és becsülni. 
_  Meglőhet, hogy a* egét* híresztelés tenden- 
ftiottu- Ismerjük a hatalmi politika képvi- 
lelóinek Reiter irányában való érzelmeit. — 
HTem árthatván aa apónak, roaaa hírbe akar- 
jók hoxni illetéke« helyen a fiút. — Ha a 
dolog csakugyan így, ran, úgy gyalázatos, 
rongy, alja« lelkű emberek ai intóiók. Be- 
oiületeitól ilyeami nem telik.

—  Szívtelen uszony. Tudja minden em
ber, hogy a g en d a  mivel tartozik cielódjének.
jóit i* tudjuk, hogy aa uraiigok nemoiak a 
kialkudott bért köteletek béreseiknek meg
adni, hanem tartoauak még egyébbel in. így 
pír ha a pusztán lakd bóret oaalidjiban halál- 
etet fordul elő, az urasár köteles a halott 
temetőbe ««illitieihoa fogatot adni. Valamint 
ura i« kőtéléivé van a gaada, hogy «pusz
tán lakó beteg cselédjének kívánatéra «a 
uloltó vigaszt megadd lelkénért küldjön. Ha 
ilyeemire nem is köteleatetnének, mér aa em
beriéi énét parancsolja ezt a kötelmet. Ke
gyetlen, embertársai iránt eldurvult szivre 
-rali, ha ai úr ilyesmit cselédjétől megtagad. 
Kit ««dijunk még akkor, ha ily kegyetlensé
get egy nő követ el, kinek a gyöngédség és 
t  iieretet jellemvonásai köié kellene, hogy 
tsrtonék. Pedig ilyesmi megtörtént a likócsi 
puután. Egy siegény béresnek halálos be- 
tsgaégben kínlódó neje föl akarta venni a 
haldoklók snentségeit, A szomorú férj beko
pogtatott a nagyságos asszonynál, alásato- 
isnkönyörgött kocáiért,. hogy Szabadhegyre

Sokat, himiéseket;, hímzés és nabásrajiokai
A »«araiatok, valamint a közreműködő Farka» 
liássló ur művéasi hegedüjátéka és Jandek 
Endre ur remek fuvolására, fényes sikert 
arattak, nemkülönben Oalgóosy Vilma inté
sét! növendék magyaros oiimbalomjátéka is.

Előléptetés. Öröm érte as osztrák- 
magyar bank helybeli fiókjának tisstvizaiőit. 
Leonhardt főnök, Ifenz (Antal és Zittritsch 
Dezső tisstriseíők előléptetésben réssesflltek. 
A derék tisztviselők, élűkön a nagy siakér- 
telemmel és flgybusgdsiggal munkálkodó 
főnőkkel egyetemben valóban megérdemel
ték S jutalm aiéit.____J ________ ______

— Tüzek Sopronmegyében. Szárfőldönszer- 
din tűivésa dühöngött, mely első nap .10 
lakóhásat, a hozzájuk tartósé gasdasági épü
letekkel és a már behordott gabonanenfűn? 
kel elpusztított, A kár 10.00Q forint Tegnap.

és a i egyik ló feléje rúgott. A rágás hom
lokon találta a kocsist, ki rögtön holtan ro
gyott őts««. v

? ÉgŐ kocsi. Csütörtökön délután Csontén 
majdnem áldosata lett 6 ember egy kocsis 
vigyázatlanságának. A csornai vásárról egy 
pordányi uradalmi kocsin 5 osssony utazott 
hazafelé. Alig ériek ki Csornából, a  kocsi
hátuljából magas lángok osaptak föl. A koosin 
ülők gondtalanul beszélgettek, mikor egy 
biosikliiő úriember hajtott utánuk, hogy őket 
figyelmeztesse^« veszélyre. A figyelmeztetésre 
a koosin ülők rémülve ugráltak le, s a ko- 
c«it má»kép már nem lehetett megmenteni.

előtt ssintén több hás elett a tűi áldozatául, 
Ugyancsak tegnap Beledben is tűi volt, ami
kor pár lakóhál elpusstult.

A nezsideri záróvizsgák. A mosony- 
megyebeli nessideri sáróvissgák a római 
katholikus elemi iskolákban, úgy é sirdi- 
ban, mint a fiú iskolákban kitűnően sikerül-

mintbogy a kocsikast — melynek a fenekén 
több »alma volt — a kocsiról lerántották. 
E i el is égett teljesen. Sserenose «olt, hogy 
a két fiatal tüses ló nem vette ésire a ve
szedelmet, mert ha esek megijednek, a kooiit 
elragadják s v«ló»iiuü7hogy h«lálba hur.c*oK 
ják a kocsin ülő 6 egyént. A tűiét a kooiis 
által vigyáiatlanul eldobott gyújtó okolta.

A győrvárosisz. yle t móljaira
a jelen év folyamán a következő síives ado
mányokat vettük: dr. Argay I. 1 frt, Beidl 
Alajoi 5 frt, dr. Baliti A. ,5 frt, dr. Bertha 
J. 5 frt, BordásA. 1 frt, Baky István 1 frt, 

tek, A vizsgák napjai, junius hó 21, ésjBerky Z, 1 frt, Csizmadia J. 2 frt, Desamits 
22-ike emlékeietesek lesznek, mert e viza- A. 1 frt, Drobni A. 1 frt, Egyed J, 50 kr, 
gáktól kelteivé elmondhatjuk, hogy esen E itnerK . J. 1 frt, Galgéczy Ferenc*, 1 frt,
határsséli kis németajkú városkában isk o lá ig 6^ 6™ 8 V  fr‘> £  Gies.wein S l frt, 

, . , , « ,  . .. - Hahnenkamp Gy. 3 frt, Horváth A. 50 kr,
nyelvként a magyar nyelv dominál. Hihetet- J(lkatic() Imre { frt) dr. Karácson I. 1 frt,
len, de való, úgy a magyar nyelv oktatása, Kapuy Elek 1 frt, Kutrováoz Ernő 3 frt,

hajthasson plébánosért. A. nagyságos asszony 
«ionban olyan durva «savakkal utasította 
vissia, melyeket leírnunk a tisztesség tilt. A 
•wgény fiatal assibny meghalt as utolsó ví
gon ̂ nélkül. Midőn est a szomorú esetet 
nyilvánosságra hossuk, figyelmeitetjük azokat, 
kiket illet, hogy ai ilyen földes uraságot a 
bíróságnál is föl lehet jelenteni a cselédtör
vény rendelkezéseinek meg nem tartása miatt.

—  A győri szent-Benedek-r. fögymnasiumba 
»jövő iskolaévre a beiratások már es iskolaév 
végén esikősölhetŐk. Mivel as iskolában kü
lönösen as I., II. és V. osstályban siokott 
torlódás előfordulni, e három ositályra a 
jelentkeiés a győriekre nésve már junius 
hó 29. és 30-án, a vidékiekre -julius hó 1. 
és 2-án történhetik meg as igasgatói irodá
ban, délelőtt 10-tőí 11 óráig.' A többi ositályra 
a jelentkeiés as ositályfönöknél történik as 
iskolai biionyitványok kiositásakor. Ameny- 
nyiben esen idő alatt as I., H. és V. osztályba 
a törvényes számon felül nem jelentkeltek, 
beiratások még a vakáoiió folyamán is «se
gélyesen vagy Írásban, és a jövő iskolaév 
«lején is esikösölhetők.

Halálozás. Luxi András, kertesi plébá- 
»és, életének 50-ik évében, f. hó 24-én as 
Brban elhunyt.

~  A nőipariskola késimunka-kiállitásának 
megnyitása f. hó 22-én nagy ünnepélyesség 
g«l folyt le nagy és disies kösönség jelen
étében. A város zzine-java, élén a főispán 
«»»ládjával — három nagytermet zsúfolásig 
Megtöltött, dicsérettel halmosva el a növen- 
®kek által késiitett síép fohémemü-varrá-

mint a tantárgyakban! előmenetel is dicsé
retet érdemel, nagyban közreműködtek esen 
eredményhez főtisstelendő Káráll Lőrinc« 
párndorfi plébános, kerületi esperes ur, és 
Kulisieky Ernő királyi tanfelügyelő ur ö 
nagyságaik; a mesterek és valódi apostolok 
pedig a következők: főtisstelendő Hordk 
Károly nessideri plébános ur, iskolasséki 
elnök; — főtisstelendő Kőváraik Jóssef 
és SchiUhdn Maroséi káplán — hitoktató 
urak, — tisstelendő Evangélista és Aquilina 
sárdai nővérek, — úgy Sebők Gábor fötanitó, 
Hebenstreit Jóssef és Trenta Ferenc« tanitó 
urak. Kisérje Isten áldása működésűket 1

* Tiltott Utazás. Furcsa helysetbe jutott 
tegnapelőtt a győri pályaudvaron Rátkay 
László országgyűlési képviselő' és Suhajda 
István pesti kői- és váltó-ügyvéd. Mig Ők a 
perronon beszélgettek, a 9-es ssámu vonat, 
melyen Pest fölé ssándékostak utasni — el
indult. A két ur a vonat után ssaladt és sikerült 
ast elérniük. Föl is kapasskodták rá szeren
csésen, de mivel a kupéajtók mind zárva 
voltak, a vonat végén levő postakocsi nyitott 
fékálló helyére kuporodtak és sst.-Ivánig 
igy utaltak. As udvariatlan vasutasok esért 
a furcsa utazásért följelentették a- két urat.

— Nők figyelmébe. A nőipariskola kési
munkáiból több darab hétfőn, kedden és 
sserdán Perl Lipót és Jóssef urak Kasinosy- 
utosai kirakatában less kösssemlére téve.

—  Frónek Gábor székesegyházi karmesternek 
helybeli sene-intózetébe, as 1896--97 iskola
évre összesen 72 tanuló Íratott be és pedig: 
vonóshangeserekré (4 osztályban) 34, zongo
rára 24, énekre 10, fuvolára l r klarinettre 
1 és trombitára 2 tanuló. Évközben 2 tanuló 
kisáratott, 2 pedig Győrből végleges elköl
tözés következtében kimaradt, s igy az is- 
kolaév végével 68 tanuló látogatta az inté
setet.

* Gyilkos 16. Boss napra virradt tegnap
előtt Janisok Henrik, Goid Jakab lókeres 
kedő koosisa. Reggel az iatállóba’ment Janisok

Kassás Sándor 1 frt, Kuster B. 50 kr, Kar- 
vassy K. 1 frt, Kálóosy L. 1 frt, M)adonitsky 
I. .5 frt, dr. Molnár J. 1 frt, dr. Mohi Antal 
5 frt, Mayerhofer J^ 5 frt. Mester l.-B-frt,, 
dr. Mersich J. 50 kr, dr. Németh A. 1 frt, 
Németh Gy. 1 frt, Pakróos N. 1 frt, Pintér 
S. 50' kr, Pohámik I. 50 kr, Paár I, 1 frt, 
Poós Y. 1 frt, dr. Szely Lajos 5 frt, Sohtosser 
Wurda T. 1 frt, Stirling T. 1 frt, SohŐn A. 
1 frt, dr. Surányi J. 3 frt, Szalay Gy. 1 frt, * 1
Sirhuber K. 1 frt, Tóth Gy. 1 frt, Varga J. 
1 frt, Vollnhofér G. l frt, Varga M. 1 frt, 
Zanin J. 50 kr, dr. Zalka L. 1 frt, Zeoh- 
meister A. 1 frt. Összesen 88 frt 50 kr. Eze
ken kívül, voltak kik lábbelivei, ruhanemüek- 
kél s. t. eff. segítették a Csöndben működő 
egyletet emberbaráti munkásságában. Fogad
ják a szegényeknek általam tolmácsolt igaz 
köszönetét. Berky.

— Köszönetnyilvánítás. A győr-ujvárosi r. 
katb. elemi iskolák szorgalmas, jó magavise- 
letü tanulói megjutalmasásáhos szives ado
mányaikkal- hozzájárultak: Horváth Lajos 
plébános 2 frt, Molnár János káplán 2 frt, 
Fügi Károly 2 frt, Stirling Kálmán 2 frt, 
Eitner K. J. 2 frt, Hilbert Ferencs 2 frt, 
Hilbert Károly 2 frt, Puntigám Rezső 2 frt, 
Stirling Károly 1 frt, ifj. Kreszta Károly
1 frt, Lukovits János 1 frt, Haosky Ödön 
50 kr, Laosny Dezső 50 kr, Ssabó József 
50 kr, Tosoh János 50 kr, Sirhuber Károly 
50 kr, Ménes Ignáos 50 kr, Nemes Emil 
50 kr, Földes Elek 50 kr, Bernard János 
20 kr, Molnár Rezső 20 kr, N. N. 20 kr, 
mely szives adományokért hálás köszönetét 
mond az újvárosi tanitó-tsstttlet.

— A Nyulzson tervezett Szest-Szlv templomára 
begyült az utolsó kimutatás szerint 6557 frt 8 kr. 
Éhhez njabban a köretkozí összegek járultak: 1. a 
múlt évre befizetett kamatok s egyéb -bevételek 215 
frt 2tí-5 kr. 2. Nagy-Varsányról, SzabolcsmegyébSl: 
Strétery József 1 frt, tehát as építési alap jelenleg 
teszen >6773 frt 34*3 kr. Bdmy  Lajos plébános.

— Rövid hírek. As Orsolya apáczáknak as 
építési bisottság *« építési engedélyt megadta. 
— Selyemgubó ráktár teljesen elkészült, s a 
használatba vételre as épitési bisottság as 
engedélyt megadta. — A polgármester a 
selyemgubó beváltáshoz bizalmi férfiúnak 
Mensch Ignác« tőrv. hat. biz. tagot, helyet
tesévé Tóth Ferenos magánzót • küldötte ki.
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Fii» ián S á n d o r  vászon- és divatáru- 
kereskedésiben egy t abui é  azonnal fel
vétetik.

Törvénykezés.
A múlt évi képviaelő-válasxtásokalkalmá- 

-val-a-mo|onymegyei-liberálispártvégletekig 
vitte a koiteskedést. Pogány-Stótz József 
mellét vetve kijelentette, hogy a megye mind
két k rületében kormánypártit visz diadalra. 
A* ur éa nem urféle korteseknek nem lévén 
e lóga  nappal, éjjel is folyton zavarták a vá
lasztókat,-bár itt-ott kaptak egy kis -fürdőt_is.
.. Különösen a_. választás. előtt való éjjelre 

osztották ki maguk közt a kormánypárti 
kortesek az éjjeli szerepet.. Az ellenzék 
észretevén a cselt, szintén Őrködött minden
községben  ̂ ----------- j ____

Lóbeuy-Szt.-Miklóson Rimler 'Lajos ura
dalmi inspektor volt az ellenzék vezére. 
1896. október 26/27-iki éjjelre őröket állí
tott ki, mint a fieiter mandátumát megtá
madó gyarló petiosió és a benyújtott vád 
mondja. Ezeknek az őröknek megparancsolta 
volna, 'hogy semmiféle kaputus embert a 
faluba éjjel be ne eresszenek. - 

A legények, szám szerint tizen, a felhívás
nak engedelmeskedvet két csoportra oszol
tak, s az egyik csoport a lébenyi, a másik 
pedig a vasúti állomásról a községbe vezető 
utón őrt állottak. Rövid idő múlva Sostarits 
Elek horváth-kimlei tanitó és Spiegel Sándor 
győrszigeti kereskedő jöttek a vasútról s a 
községbe—szándékoztak menni,—mire—őt—U; 
legények föltartóztatták s ezektől csak úgy 
menekülhettek, hogy Sostarits Laki István, 
Spiegel pedig Elek András házába menekül
tek. Ezután a legények Elek András udva
rába mentek 8 ott Spiegel kiadását követel
ték, onnét azonban — észrevéve a  feléjük 
siető tizedeseket — megugrottak.

A kir. törvényszék a. garázdálkodásban 
résztvett Sallay Ferenozet 20 frt, Tóth Pált 
15 frt, Tóth Rudolfot 15 frt, Llirincz Gáspárt 
15 frt, Németh Pált 15 frt, Kaszás Istvánt 
15 frt, Rimler Lajost 50 frt és Nagy Bélát 
30 frt pénzbüntetésre Ítélte.

Az ítélet ellen úgy a kir. ügyész, mint a 
védőfelebbeztek.

Ax én faluim.

Csnn&k.
Csanak küaaég liires a Rákóczy-fájíról, meg az 

ecsetjéről. A Itákóojy-fa arról a Rákóozyról vette el
nevezését, ki soha életében lovát ezen fához nem kö
tötte. Rákócayt nem-látta dunántúli ember; do hallani, 
annyit hallottunk róla, hogy anyától lett, (nem rózsa
fán termett) s hogy a lovának kitörött a lába.

A esanaki eczet — mit a környéken bornak rágal
maznak — szőlő-tőkén terem. Ebből az ecsetből alkal
masint ivott Sákóozy. Ivott belőle s aztán rögtön —■ 
clbujdosott Rodostóba.. Megelégelte Magyarországot.

Csanak utczáin lépten-nyomou belebotlik az'ember 
egy-egy hidasba. De ha közelebbről szemléljük eme 
hidasokat, látni fogjuk, hogy biz azok kutak. Hidasra 
nincs is szükség a magyar községekben. Disznók, kecs
kék és baromfiak odabenn tanyáznak a szobában a a 
gyerekekkel együtt osztozkodnak a földre hintett ele- 
ségen. Hozzátartoznak a családhoz.

Egy-egy üyen esanaki kút helyijei* közzel megüti 
a húsz ölnyi mélységet. így tehát mélyebbek ugyan, 
mint a Kakinczy-tttetának gödrei, de nem tartalmaz
nak annyi szemetet. Viz van ezekben a kutakban, 
kristálytiszta viz, nem úgy, mint a kiskuti vízveze
tékben, mely nem annyira vizet, mint inkább ebihalat 
és iszapot vezet a szomjazó közönségnek.

A esanaki kutak a győrszigeti tűzoltóság mintájára 
vannak szervezve. Ugyanis Csanakon minden öt ház-
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hoz tartozik egy kút, miként tíyőrszigetbon is egy- 
egy' köítüzoltóra esik öt aarzsi.' Ez az üt aranyzslnó- 
roa saríai gttáu tüz alkalmával mind egyszerre paran
csolgat a maga porcziójának, vagyis aZ egy szál köz
legénynek. A közlegény fejét veszti á sok lármától, 
ide kapkod, odá kapkod, a tűz pedig ezalatt vígan 
fogyasztja a háztetőket. ^

. A esanaki kút azonban nem veszti el a fejét, leg- 
fölebb ■ hébe-korba megmérgeskedik. vSrídd fölbegyem
a vizet !« — mondja ilyenkor — s a szomjazó omberi- 
ségtol megtagadja az italt. Mikor aztán kidühöngte 
magát, kimondja a varázsigéket: »bocsásd begyem a 
vizet !< — s a megtelt vödrök vidám csörömpölés közt 
ontják a kristályhabokat. -  '

E kutak körül csoportosul, osténkint a lakosság. 
A község elöljárói itt beszélik meg a vasáru a],i funk
ciókat, itt osztanak ^yurmckciknek az apák tanarsot, 
az anyák-kalácsotfidtt játszanak-srembekőtősdit a leá
nyok S itt nyekergetlk harmonikájukat a szerelmes 
Rómeók. A harmonikanyekergés még a legkisebb baj. 
Sokkal súlyosabb csapás az, mikor egy-egy rozadáa- 
torku suhancz a danolásra vetemedik. Ez aztán .már 
annyira- elviselhetetlen, hogy a vad hangok hallatára 
őnkénytelenül kitör kebelünkből a sóhaj: »oh, há le
het, múljék el tőlünk o.pohár!« De bizony nem múlik. 
Legalább addig-nem, -míg a Romeó ki hem bömböli
magát. Legjobb csak az ilyen dalnokot szabadjára 
hagyni, míg szép lassacskán majd le nem darálja a 
maga porczióját, mint a muzsikáló ó ra .-------

Ebben a kedves községben töltöm én idilli napjai
mat. Hegyet mászom, kneippolok, tejet iszom és tár- 
czát Írok. ------ -- — . ------,

Csöndes kis ház az én lakásom. Megjegyzem, hogy 
én tulajdonképpen csak zsellér vagyok itten, mig a 
háznak valódi urai fönt busáskodnak a padláson. Három 
macska- és egy görény-család ütötte fül tanyáját a 
gerendásat között; létszámuk össze-vissza 18-ra rúg. 
Éppen annyian vannak, mint a szanmarinói hadsereg. 
Éjjelenkint háborogni kezd odafent a szanmarinói 
ármádia. Erre én előveszem 12-lövetü revolveremet s 
belelövöldözök a háztetőbe. Szanmarino lecsöndesedik 
s leteszi a fegyvert, Hailisarczot azonban" nem azok- 
tam követelni, különösen a görénypapától nem. Úgyse 
nyernék tőle semmit, legfölebb majd jól elkábítana 
engem is, mint a baromfiakat szokta. -

A hadászaton kivül nagy passzióval űzöm a tojkurát 
is. A szükséges tejanyagot a szomszéd Vas néni szol
gáltatja, ’ nem ugyan közvetlenül^-hanem közvetve, 
vagyis a tehene ütián. Minden este 'megiszom fél-, 
liternyi tejemet, mit az öreg Vas néni sajátkezűiig 
nyújt be lakásom vasrácsos ablakán, mint valami 
menazsériabeli oroszlánnak. Az etetés alkonyaikor tör
ténik. Mikor a nap már a hegyek közé kezd hanyat- 
lani, éhségemben bömbölni kezdek: »bőm, bőm, bőm! 
hozza « á r  azt? a tejet, Vasné, mert különben szétbon
tom a vasrácsot!«

— Ahá, már 8 óra! — mondják ilyenkor a szom
szédok — mert most eteti bestiáját az öreg Vasné!

Minapában elkezdett a gyomrom fájni. Gondolko
dóba estein, ugyan mitől származhatott ez a bajom. 
Hirtelen őszembe jutott, hogy aznap a »Nemzet« 
ezitnü kormánypárti lapot - 'olvasgattam liuzámósbb 
ideig. Ez rontotta el a gyomromat. Meg is fogadtam, 
hogy életemben soha többé nem olvasok »Nemzetet«, 
nohogy az egészségemnek ártsak vele;

Lassanként azonban rájöttem, hogy gyomromnak 
elrontása nem közvetlenül a »Nemzet« olvasásától 
ered. A »Nemzet« csak súlyosította a bajt, de a be
tegség csirája Vas néni tgjében rejlik, a mennyiben 
ennek a tejnek alkotórészét jobbadán váz (H,0) képezi. 
Nem is tudtam, hogy Vas néni ennyire ért a khémiához!

Eltökéltem magamban, hogy a boszorkányt majd 
szépen meglesem khémiai óperácziója közben, ügy is 
tettem. Mikor másnap elérkezett az etetés ideje, tür
tőztettem magamat minden oroszlánkodástól s nem 
bömböltem. Csupán a~»Kolozsvári káposzta, l'arme^ 
nádli rajta« nótának dudolásával csititgattam éhsége
met. Majd lábujjhegyen küzeledtom Vas néni istálló
jához. Jókor érkeztem, mert a banya épp abban a 
pillanatban zúdított egy vödör vizet a tejeszsédérbev

— Mit csinál Vasúé ? — kordém a tettenkapott
boszorkányt, „ -

A szipittyó láthatólag zavarba jött s fülig vörösö
déit. De hamarosan föltalálta magát s kezeit csípőre 
téve felelő: »Mondok, hogy tán Ú szereti a spriczczert!«

Érre én kijelentőm az asszonynak, hogy igenis 
'ézrfretem a spriezozert, fogyasztom is tőlem telhetőiig, 
de csak abbtin a formában, mikor tej helyett bor ke
veredik a vízzel. .

Hanem a boszorkánynak khémiai manipnlácziója 
oíakugyan felháborított. Húszonöt esztendő óta ismer

jük egymást, mindezidáig tisztességes fehérnépnek túr- 
téttam Vasúét, a mégis csalódtam benne. .Cserben ha. 
gyott, mint Győrvárost a  »liberálisoknak« csúfolt kép
viselői. Pedig ezek á  Bbarális képviezczelők aranyos 
Ígéreteikkel [tökéletesen mogszéditették Jaj-Ri-Nom 
naiv lakosságát, úgy annyira, hogy a város bizton 
hitte, hogy á khinai csiszár majd ide helyezi át'rejd- 
dencziáját. S ime! elszalasztottuk, nem mondom a 
khinai császárt, de csak a honvid-kadititkolát is!
~ ' ; [ D a r á n  Gyurka.

Közgazdaság.
Hogyan védekeztünk az Arpa- 

___fénybogAr ellen?______
Van a* árpának egy félelmetes ellensége, 

ax u. n. árpa fény bogár, mely kora tavaszszal 
megjelenvén, megtámadja a még alig kifej
lődött árpa leveleit, megakadályozza annak 
rendes életműködését, tönkre tesxi ax egész 
vetóst.-Maga a bogár igen apró, alig 5 mm. 
hosszúságú s 1.5 mm. szélességű. Teste kékes: 
zöld fénnyel bir s innen nyerte elnevezését 
is ; nyaka, ozombja és lábszára vöröses sárga, 
feje sötétkék, csápjai sötétbarnák.

Mihelyt tavasxodni kezd, előbujnak a föld
ből a kis bogarak a megkezdik a párzást. 
Áprii 10-ike körül a nőstény, mely csak 
peterakás előtt vastagabb a hímnél, meg
kezdi a -petelerakást az árpalevél felső 
lapjának közép vonalában, úgy, hogy pete 
közvetlenül pete mellett van. A -pete igen 
apró, szabad azemmel alig kivehető, henge
res alakú, fényes héjú s világossárga szinü.

A petéből kikelő áleza szintén sárga szinü, 
nyálkás felületű, hatlábu és saját ürülékéből 
feketés ssinü burkot késsit teste körül, mely 
burokból az álezáuak csak feje látszik ki.

Az áleza a leveleket rágicsálja, hosszú, fe
hér csikót hagyván hátra, mely onnan ered, 
hogy a levélnek u. n. parenchim szövetét 
egészen kirágja a túlsó lap epidermis réte
géig, Junius hó folyamán az áleza a földbe 
búvik, itt beháboaxa magát, s tavaszszal 
minr kifejlett bogár újból megjelen, az árpá
iévá! lemezét rágja s fólytatja egy uj nem
zedék, létrehozását. Kifejezhetetlen az' a kár, 
melyet e kis bogár, illetve álesája az árpa- 
vetésben és néha a zabvetésben tesz. 4  Nö
vény táplálkozási folyamata megaka^a-^ka- 
lász nem képes kifejlődni, s szem helyett 
csak szalmát, vagy üres fejű kalászt aratunk.

Számtalan védekezési módot kíséreltek 
már meg a f árpafénybogár pusztításának 
megakadályozására, de ez ideig csak kettő 
bisonyult jónak.

Ezek egyike csak akkor alkalmazható, ha 
az árpafénybogár nem egy nagy területet lep 
meg, hanem csak' kisebb foltok alakjában 
mutatkozik. Ily esetben czélravezetőnek bi
sonyult a megtámadott foltnak lekassálása, 
s a lekaszált vetésnek szalmával való keve
rés utáni elégetése.

Ha azonban az árpafénybogár egyszerre 
nagy területeu lép fel, úgy ez a védekezési 
mód természetszerűen nem használhat már, 
hanem a második, nevezetesen a dohánylúg- 
kivonattal való permetezés. A dohánylúgból 
2 litert kell összekeverni 100 liter viszel, s 
ezt permetező készülékkel a vetésre fecsken
dezni. A dohánylugkivonat jól a növényzet
hez tapad s igen nagy nikotintartalmánál 
fogva mérgezően hatván, a_ bogarakat^ és ál* 
czákat elpusztítja.

Több, helyütt tettek már próbát a doháuy- 
lúgkivonattal, s mindenki elismerőleg nyilat
kozott az elért eredmény felett.

Minden egyéb védekezési mód, mint pl. a 
kőrülárkolás, rézgáliozoxal való permetezés, 
szappanosvis és petroleumkeveréknek el- 
fecskendezóse stb. nem használható sikerrel.

Időszerűnek véljük a fentieket most közzé
tenni, mert máris több helyről hangzik a 
panarz, hogy az árpa és zabvetéseket vala
mely szokatlan rovar pusztítja. —y. —»•

A gazdaszövetség terjedése. A múlt. héten 
megtartott kassai agrárgyülésböl kifolyólag 
a mozgalom újabb erőVel indult meg más


