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Seh em hm ivó tenyésztés
Muraköz népének a selyemhernyó te

nyésztés is egyik jövedelmező mellékforrása 
VoJt. a inulfímn Nincs község, amelynek 
ne vofna szederfával beültetett területe S 
mégis, a selyemtennelésse! ép úgy, mint 
a méhészettel Muraköz nagyon kevés la
kosa foglalkozik E jövedelmező mellékke
reset, csökkenését a múltban a selyemgubó
beváltó intézet hiánya okozta vidékünkön 
s az egész országban. Most a kormány 
gondoskodása következtében Szegzárdon 
van beváltó intézet, s egy ministeri mégha 
talmazott buzgólkoüik a selyemhernyó te
nyésztés terjesztésén.

A tavasz itt, van, a selyemhernyó 
tenyésztés ideje elérkezett. Kötelességünket 
véljük teljesíteni, amidőn a nép vezetői 
figyelmét felhívjuk a selyemhernyó tenyész
tésre Szakértő kéz praktikus útmutatást 
irt, azok számára, akik a gazdálkodás ez 
ágával akarnak foglalkozni. Ez Útmutatást 
alább közöljük, hogy a nép között élő s a 
nép javát sz vükön viselő t. olva óink a 
népet a szakszerű kezeléssel megismertes
sék, amely látván a biztos hasznot, a se
lyemhernyótenyésztést ismét meghonosítsa 
vidékünkön. 1

1) A ki selyemhernyo't tenyészteni 
akar, mindenekelőtt szükséges, hogy a 
következő h e l y i s é g g e l  bírjon ;

bírjon ugyanis egy minél tágasabb 
szellős, száraz és ha lehet, padlón szobával.

Iia a szoba nem volna deszkával 
padlózva, úgy azon időre, mig a tenyésztés 
rart, a tömést, ha csak lehetséges, gyéké
nyekkel kell kirakni.

Szükséges továbbá, hogy a tenyésztés 
helyiségére szánt szobát, még jóval a te
nyésztés ideje előtt, jól és tisztán kimé 
szeljük, ezen felül, ha a szoba padlós, azt 
jól tel is surolpik forró lúggal.

A rácsok, melyek a tenyésztéshez liasz 
nálandók, lehetnek nádból, vagy zsupszal- 
mából. Ha nádból vannak a rácsok és már 
egyszer használtattak, még a tenyésztés 
megkezdése előtt okvetlenül jól tisztára 
mosandók erős lúggal.

A tenyésztéshez csakis uj papirt sza 
had használni.

Ila  azon helyiségben, melyben te
nyészteni akarunk, esetleg az előző évben 
is tenyésztettünk és a hernyók mészkórosak 
voltak, úgy legjobb volrm, ha ezen helyi
ségben két évig egyáltalán nem is te 
nyésztenénk Ha pedig ennek daczára 
ugyanazon helyiségben tenyészteni akarunk 
úgy akkor a tenyésztés megkezdése előtt 
ezen szobát, bezárt ablakok és a jt5k mellett 
kénkővel füstöljük ki

?) A pete kikeltése Ha a tenyésztés
hez kívánt petét megkaptad, de még nem

akarod, hogy az kikeljen taitsd a petét 
hűvös, száraz és szellőn helyen. Különösen 
pedig v gyázz arra, hogy azon helyiség, 
melyben a petét tartod, mindig egyformán 
hűvös maradjon.

Mihelyt a szederfákon a rügyek már 
annyira mutatkoznak, hogy biztosan lehet 
következtetni miszerint 4 5 nap leforgása
után a fák okvetlen levelet, hajtanak : a 
petét, tedd át azon helyiségbe, hol azt ki
költeni akarod.

A szobában, hol a petét kikölteted 
fiiggesz fel egy hőmérőt és ügyelj a lég 
jobban reá, hogy a hőfok a szobában az 
első három nap alatt mindig egyformán 
12 fok meleg legyen; az ezt, követő további 
három nap m át a hőmérséket 14 fok me 
legre kell felemelni, a további napokon át 
pedig 16 tói egész 18 fok melegre

Ezen hőfokon a meleget tönn kell 
tartani mindaddig, mig a hernyók a pe
téből ki nem bújnak.

Szükség esetén a kellő hőfokot csekély 
fűtéssel is lönn kell tartat i.

Különösen vigyázz, hogy a szobában, 
meiyben a pete kiköltését es/közlöd, ne 
csökkenjék a hőmérsék, vagyis ne legyen 
az soha hűvösebb, mint a minő már egy 
szer volt ; mert ha a szoba kihűlne, ezt 
később a hernyók is megérzik és okvetle
nül elpusztulnának renyhekórban.

Különösen kell arra vigyázni, hogy a 
szoba ki ne hüljön hajnalban, amidőn átal 
jában hűvösebb szokott lenni a levegő

Hegyen továbbá a szobában, hol a 
pete kiköltése végbe megy, egy dézsa, vagy 
sajtár, mely naponta friss vízzel megtöl
tendő.

A szobában a levegő jó és tiszta legyen 
és ment minden idegen szagtól.

Ha a külső levegő nem hidegebb, mint 
a szobában levő, úgy szellőztesd a szobát, 
de vigyázz, hogy a szellőztetés által a szolja 
ki ne hűljön

Semuii esetre sem szabad a hernyók 
kikelését siettetni és erőltetni. Tartson l»á 
a hernyók kibúvása két hé'ig is. az nem 
baj, — mig ellenben, ha a kikelést, siet
tetjük és e végett a petét közel a kályhához 
vagy ágyba helyezzük vagy kitesszük a 
napra: úgy bizton elkészülhetünk reá, hogy 
a pete vagy egyáltalán ki sem kel. vagy 
pedig ha ki is kel, berni óink el fognak 
pusztulni.

A hernyók kibúvása a petéből a ki- 
keltés napjától számítva 10  — 16 nap lefor 
gása után szokott bekövetkezni.

Ha a pete megváltoztatja szinét, és 
el kezd szürkülni ez azt, jelenti, hogy a 
hernyók nemsokára kifognak bújni.

Ezen idő ha bekövetkezik, kétszeresen 
kell ügyelni arra hogy a szoba kivált 
hajnalban, ki ne hűljön és hogy a hő 
mérsék a szobában folyton egyformán fenn-

tartassék ; 19 foknál melegebb azonban ne 
legyen a szoba soha.

Legyen ekkor már naponta kis sze
derleveled. hogy a hernyók, mihelyt ki
bújnak rögtön eledelt találhassanak.

A hernyók kibúvása leginkább a reg
geli órákban szokott végbe menni.

Ila pedig a hernyók kibújtak és a 
szederleveleket ellepték, a hernyókkal elle
pett, leveleket le kell venni és levelestől 
tiszta papírra át helyezni.

Azon hernyókat, melyek egy és 
ugyanazon nap keltek ki, mind ugyanegy 
iv papírra kell tenni ; a papírra pedig reá 
irni, hogy mely napon keltek ki a hernyók.

A hernyókat, melyek a második nap 
keltek ki, tedd ismét mind egy külön pa
pírra ; erre is reá irva, hogy mely napon 
keltek ki ezen hernyók; —  és igy kell ezt 
folytatni a 3. és 4 nap »n kikelt hernyók
nál is

Különösen vigyázz, hogy az egy és 
ugyanazon nap kikelt hernyók mindig 
együtt nrnradjanak és soha össze ne ke
veredjenek oly hernyókkal, melyek már 
előbb vagy utóbb, de egy más napon kel
tek ki. Ezen egy nap kikelt hernyók az 
után mindig egy időben fognak aludni és 
egy időben fognak be is kötni.

(Fo'ytatá->a köv.)

T  I A  €  ér y .

$  levegő phísikai is egészségi szempontból.
— Népies értekezés. —

Irta s a Muraköz hegyvidéki állami tanítók ftn- 
képzö körének havi gyűlésén felolvasta :

KOVáTS (JYULA.
(Folytatás )

A légsulymérő (Barométer) egy kö
rülbelül 75 cm. hosgzu üvegcsőből áll, 
melynek felső vége be van forrasztva, alsó 
körte alakban végződő része nyitott s egy 
meghatározott pontig higanynyal köz 
nyelven eleven kéueső van megtöltve, 
még pedig azért, mert épen a higany 
azon test, mely a levegő legkissebb válto
zását megérzi. A higanyt tartó üvegcső 
re ölesen tokokra van felosztva, amelyek 
Után a lég súlyát határozzuk meg. Mar 
most, l a a levegő nyomása, azaz súlya 
nagyobb, a higanyoszlop természetes érző 
kenységénél fogva emelkedik, lm a nyomás 
kisebb, a higanyoszlop következéskép esik

Miután pedig a levegmek még egy s 
ama sajátos tulajdonsága van, hogy ha 
párával van telve, azaz nedves nyomása 
kisebb ; tellát a higany a légsulymérőben 
esik ; ha pedig tiszta, azaz páramenten 
nyomása erősebb ; tehát igen természeteses, 
a higany em Ikedik azaz, magasabb fok »t. 
ér el S ka e változásokat a jelző t,fi segé-



Ivével figyelemmel kisérjük könnyen meg 
tudhatjuk, hogy az esetben, he » Wgany- 
oszlop száll, nedven, he pedig emelkedik, 
tiszta, derült időre lehet kilátásunk

Ereken kívül a levegőnek még sok, 
a gyakorlati életben előforduló természet- 
tani tulajdonsága van, amelyeket tudni 
nemcsak hógy jó, de feltétlen szükséges 
is a félreértések elkerülése szempontjából, 
de mégis annál sokkal fontosabbak a le
vegő egészségi szempoutbóli tulajdonságai, 
mert azok ismerete által igen sok bajt « 
betegséget háríthatunk el költség nélkül s 
kevés áldozattal.

Azt hiszem, nagy részt mindenki előtt 
ismeretes dolog, hogy testünk és életerőnk 
gyarapítása szempontjából táplálékra van 
szükségünk, mert aki nem táplálkozik, az 
nem ii élhet. De hogy a táplálkozás mel
lett egészségünket és életünket fentait- 
hassuk, a rendes és mérsékelt táplálkozá
son kivül levegőre is szükségünk van, mert 
ez által a vérnek nyújtunk tápanyagot 
amely a testünk táplálására szükséges és 
a gyomor által feldolgozott táprészeket 
felszívja és természetes keringésénél fogva 
a test egyes részeibe elvezeti,

Ezt pedig a lélegzés által eszközöljük, 
akként, hogy az orr és száj üregén ke 
resztül időnkint levegőt szivünk be, s 
ugyanaz utón olyat lehelünk ki. Vagyis 
vérünk belégzéskor a beszivott tiszta levegő 
élenyét a tüdő és szív közreműködése mel
lett magához véve élenyül, azaz táplálko
zik s ugyanez alkalommal a feleslegessé 
vált káros alkatrészt, a szénsavat kilégzés 
által a testből elbocsátja.

(Folyt, kör.)

4  kir tanftlügytlS ir háti jtltatise a migfii 
köiigOMtatist biiottságt ülhta

Kir. tanfelügyelő úr havi je len tésiben  elő
adta, hogy es időszakban m eglátogatta a kehidai, 
szentgyőrgyvári, páhoki iskolákat. — Résztvetl 
Keszthelyen az ottani algymnasium és polgári 
iskola sorsának elbírálása m iatt ta r to tt értekez
leten. — Meglátogatta a  gyenes-diási, vonyar- 
czi. meszesgvörki és karm sesi iskolákat. Az al- 
mási iskolát porig leégve találta. — Páhokon és 
Karmacson a második tanítói állomás s z e r e z te 
tik. — Holtó községnek és 8zent Erzsébet óhegy
nek Teskándhoz Sz.,nt -M ihályfánsk Bődéhez, 
Szent-Erzsébet újhegynek Ebergényhez leendő 
iskolai csatlakozása elrendeltetett. — Zala-Eger- 
szeg város képviselő-testületének kérvénye a 
polgári 6u iskola mellé állított kösépkereskedelmi 
iskolának »akademia< crim m el leendő felruhá
zása érdem ében — pártolólag felíerjesz’etik — 
Főispán úr ö méltósága előadja, hogy elnöklete 
a la tt a  keszthelyi gymnasiutn m egszünteté-e vagy 
további meghagyása tárgyában április hó 23-án 
értekezletet ta rtván  : az értekezlet egyhangú ha* 
tározatával azon nézetének adott kifejezést, hogy 
Keszthely város és vidéke érdekeinek csakis egy 
teljes 8 osztályú főgymoasium felel meg s ily in 
tézet felállítását kéri a polgári iskola hes ,ün te  
tésével a magas minisztériumnál olykép, hogy 
annak 5-ik osztálya m ár az 188®|9. tanévben 
m egnyittatnék. A közigazgatási bizottság a/, é r 
tekezlet nézetét melegen párto lja  és le iirat in té
zését határozta  el a magas m inisztérium hoz.

CSARNOK
§ i l  halálára

Nevet a nap, fakád a bimbó,
Lüktet az élet mindenütt ;
Pálm ák s illatok szép honából 
Gólya s fecske vissza repült 
M inden azüleiík, minden éled,
Oh, csak egyedül te nem érzed :
Hogy a hamvat bimbó nyílása 
Hogy inti hogy biztat maradásra!
Víg dalba kezd bokrai árnyán,
Eger hangon, ezer madér.

K Ü L Ö N F É L É K *

—  Boldog pünkösdi ünnepeket kívá
nunk lapunk minden olvasójának, jóakaró
jának és munkatársainak!

—  A C s á k to rn y á i d a le g y e s ü le t  m eghí
vás folytán sikerült k irándulást rendezett f. hó 
13 án a szent-györgyi szöllőkbe. Heggel 7 órakor 
mintegy 23 dalár gyalog  indult el s k é t órai 
gyaloglás után értek tel Szent-G yögyre, ahonnét 
elragadó k ilátás nyílik a  vendvidékre, H orvát
országba és M uraköz alsó vidékére. A  szent- 
gvörgyi tem plom nál két dal eléneklése után a 
tá rsaság  tova indult s újabb és újabb regényes 
ponton gyönyörködve, á tm en t Nuzsy M átyás 
dalegyleti tag pompás villájához, ahol barátságos 
villásreggeli várta a kirándulókat. Több dal e l
éneklése után a tá rsaság  osoportokra oszlott s a 
közel vidék szép völgyeit tekintette meg. T izen
egy óra u tán  a kirándulók a vendégszerető h á z i
gazdát éltetve, elhagyták a  kedves helyet és re
gényes völgyön át Tódor József dalártag  barátsá- 

i gos tuskulánum ához értek . Itt a szorgalmas k a r
m ester öH.sztönzése tolytán egész hosszú so rá t 
énekelték a dalárok a tanu lt daraboknak. F é l 
kettökör ebédhez ült a 26 ra felszaporodott tá r 
saság s a legkedélyesebbeu, vig ielkószöutések 
és poharazás kötött töltötte el u társaság az időt. 
A szives házigazda fáradhatlanul tett eledet 
házigazdái szerepének. D élután a közeli Irm a- 
forrást kereste fel a társaság, ahol volt éneklés, 
hegymászás, élez, sat. Innét uzsonnához tértek, 
amidőn újra m egeredtek a fOsztok, legtöbb a 
szives házigazdára, családjára és a dalegylet tel- 
virágozására. Estefelé m egérkezvén a kocsik, a 
társaság nagy réssé hazatért, kisebb része pedig 
késő éjjelig élveste a ssabad levegőt. A kiráodu 
lés el nem mosódó benyomást lelt h jelenlévőkre; 
a szép idő, a regényes pontok, a kikelet szép 
ségei, különösen pedig a pára tlan  v<ndég«zarelö 
házigazdák szívessége szereztek érdem edet a ki
rándulás sikerében.

— A C s á k to rn y á i áll képezde építé
sét Morandini Bálint Csáktornyái építő
mester nyerte el, akivel a megyei kir 
mérnöki hivatal a szerződést f. hó 13-án 
megkötötte. Az építéshez az előkészületek 
14-én nyomban megkezdettek, kút és me
szes gödrök ásattak, a téglát már hordták 
(700 ezer darabra lesz szükség) e hó 15-én 
a városi építészeti bizottság megállapította 
az épület fekvését, amely a perlaki úttal 
lesz párhuzamos ; 16-án pedig a földmun
kálatok vették kezdetüket. így tehát végre 
valahára ez a 9 év óta vajúdó kérdés is 
meg lesz oldva. Az alapkő letételéhez — 
úgy halljuk — a főispán ur és a kir. tan- 
felügyelő ur is lejönnek.

— Dr, Ruzsicska Kálmán úr, Zala- 
megye kir. tanfelügyelője e hó 17-éu Csák
tornyára érkezett, ahol megtekintette a ké
pezde építkezését; másnap i» kursaneczi 
áll. iskolát látogatta meg

— Hymen Szalai (Singer) Mihály a 
„Pester Tagblatt“ belmunkatársa, városunk 
szülötte e hó 21 én vezeti oltárhoz a bu
dapesti dohányutezai izr imaházban Leich- 
ner Róza kisasszonyt, özv, Leichner Anna 
kedves leányát Pécsváradról. Sok boldogság 
kisérje az uj pár n ta it!

— Majális A Csáktornyái tűzoltók e 
hó 31 én, Urn pján tartják meg tavaszi 
mulatságukat a Fehér Galamb kerti helyi
ségében.

— A rehabilitált jegyző. Haha István 
Csáktornya kiilfárai, 5 év óta felfüggesztett 
jegyző hivatalába visszahelyeztetett. — A 
visszahelyezett jegyző állását e hó 16-án 
elfoglalta.

A megyei közigazgatási bizottság 
május havi ülését f hó 8 -án tartotta Az 
alispáni havi jelentés felolvasása és tudo
másul vétele után folyó ügyek tárgyaltattak, 

i 1) A Kilimántó! Alsó Rajkra vezető új ut 
kijelölése végett a kir. építészeti hivatal 
főnöke a helyszínére küldetik. 2) A bucsai 
hid felépítési és fentartási költségeit Nemes - 
Apáti és Bucsa községek, valamint a Szévii 
társulat kötelesek fedezni 3 )  A déli vasút 
üzletigazgatósaga megkérést tik, hogy a 
télen beszüntetett vasúti közlekedést Szent- 
Iván és Kanizsa között a tehervonattal újból 
nyissa meg 4) A m.-györki phylloxera v é 
dekezés sznrapontjából kiirtott 10  kát. 
hold szőlő után a szőlődézsmaváltság a ki
irtás idejétől számítva, hogy elengedtessék, 
ez .ránt feliratilag a minisztérium megke
restetik

— Gyászhir. Zábjri Séra István Csák
tornyái kir. járásbiró, köz- és váltó ügyvéd, 
Zalamegye bizottsági tagja, e hó 16 án éjjel 
hosszú szenvedés után élete 44-ik évében 
elhunyt Az elhunytat özvegyen maradt 
neje és két leánykája siratja A gyászoló 
család és a kir. járásbíróság külön adtak 
ki gyászjelentést Temetése 18 án volt 
hivataltársai és a közönség részvéte mel
lett. Nyugodjék békével!

— Gyászhir Szi^ethy Lajos volt Csák
tornyái, jelenleg pécsi kataszteri hivatalno
kot és nejét súlyos csapás érte. Sándor 
fiuk életének 20 ik évében, e hó 14-én el
hunyt. Nyugodjék békével !

— Tüzet jelzett e hó 14 én délután 
Csáktornyán a tűzoltók kürtje. Szerencsére 
csak kéménytüz volt a perlaki utczában. 
— Másnap, 15-én reggel 6 órakor ismét 
megszólaltak a kürtök. Hzuttal az Újvári- 
utczában egy nagy zsuppos ház sarka 
gyuládt ki. Köszönet a gyors segélynek, 
mely a tüzet eloltotta, különben menthe
tetlenül porrá ég a ház melléképületeivel 
együtt s hozzá a szomszédok sem mene-
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kedtek volna meg a nagyobb szerencsétlen

ségtől. Az épület az utczáról gyuitatott meg
— öngyilkos-jelölt. A történet színhelye 

nem messze Csáktornyától egy város. Ott 
történt a múlt héten, hogy X  ur sikerrel 
udvarolt Y szakácsnőnek és Z kassirnő- 
nek. A kassirnő kézzelfogható bizonyságot 
szerezvén arról, hogy a szakácsnő verseny
társ, mi telhetett tőle, gyufa oldatot ivott 
Szerencse, hogy két pakli helyett csak 
pár szál gyufát kevert a vizbe amitől 
rosszul lett ugyan, de az orvosi beavatko. 
zás gyorsan és gyökeresen segitett s meg
mentette életét Hogy az öngyilkos-jelölt 
szive hogy gyógyul ki, arról feleljen X úr.

— <£gf Jé állapotban levő zongora Nede 
liczen eladandó. Bővebb értesítést a kiadó- 
hivatal ad.

$ g ! S < í $ m  o s

D erék  sz ín társu la tunk  a lefolyt napokban 
a  következő színm üveket m utatta  be a többnyire 
szép szám ban jelenvolt közönségnek : m ájus 
11-én Felhő K lári népszínm űvet, 12 én a Furcsa 
H áború opc )ttet, 13 án a S /ö k ö tt asszony nép
színm űvet, 14-én a Gerolsleini nagyheroaegnő 
o pere tte t, 15 én Francillon színmüvet, 16-án a 
Bolondok grófját, 17-én a K oldus diák operettet 
A tá rsu la t elism erést érdem lő játékával csak 
becsülést szerez önm agának és a magyar s/.in- 
ügynek. L apunk  nagyon kimért hasábjai nem 
engedik meg. hogy részletes műbirálatot hozzunk 
a szereplőkről, tehát csak felem lítjük, miszerint

a társulat tagjai közölt: Ágh Ilona és Veszprém i 
a drámai szerepekben, Moóri mint komikus, E. 
Kovács lik a  mint naiva, úgyszintén ö é* l)eák 
a népszínművekben mint alakítok es énekesek, 
az operettekben Erdei Berta és Nyíregyházi a leg
kiválóbbak. A társu latnak  többi, a kisebb szerepe 
két betöltő tagja is (p. o. Bánházi Teréz, S/.apáry 
Janka, Hevesi, Havasi sat.) m éltán megérdemli 
az elismerést. A karm ester. Berki kiváló szakfér
fiúnak bizonyult, a zenekar és az énekkarok a 
követelöbb zenei igényeknek is megfelelnek. A 
tá rsu la t még 3 előadásra nyit bérletet s csü tö r
tökön bevégzi városunkban  előadásait. Innét 
Keszthelyre megy. Ma a vizkárosultak javára 
tartanak előadást. Felhívjuk a közönség figyelm ét !

h ö Z G A Z D A S Á l i
felhívás a magyar gasdaközönséghez

(Vége.)

Ilyen m arandó előny a kárbecslések am a 
szigorúan igazságos rendszere, melyet a szövetség 
a bizalmi férfiak intézményeinek életbelépte tésé
vel alkotott meg. E kárbecslési rendszer, m ár 
nz első évben is kitűnő szolgálatokat telt a ká
rosultaknak, a szövetségnek és az igazságnak 
egyaránt.

De nem folytatjuk a számos anyagi előny 
felsorolását, hanem végzetül komoly figyelmébe 
ajánljuk a t  gazdaközönségcek m ég az t a meg
becsülhetetlen erkölcsi eiőnyt is, mely szövetke
zésünk té n y éb en  és szövetségünk virágzásában 
rejlik.

S zövetkezésünk pozitív jele annak , hogy 
az egyes kisebb erők felismerik már e hazában 
is az egyesülés szükségét, mert belátják, hogy 
együttesen hatékony tényezőként szerepelhetnek

a közgazdasági feladatok m egoldásánál. Szövet
ségünk pedig élő  példája annak, hogy egy m a
gasabb hivatást valló, s szükkeblüsegiől ment 
részvénytársaság nem a közönség mértéktelen k i
aknázásában  keresi üdvét, hanem épen a közön 
ség közgazdasági műveltségének s önállóságának 
kifejlesztésére törekszik.

Bízva ama részvénytársaságban, mely szö
vetségünk megalakításával a magyar gazdák é r 
dekeinek istépolása körül újabb elévülhetien é r 
demeket szerzett, bízva az első év csapásaiban 
megedződött, megerősödött jégszövetségben, — 
bizalommal tordulunk Önökhöz, t. gazdatársak , 
s nemcsak a jégszövetségre való tek in te tbő l, de 
saját érdekükben is kérjük Ö nöket : lépjenek be 
a m agyar gazdák jégbiztositási szövetségébe !

Im m ár minden akadály  el van hárítva, 
am ely eddig tán az aggodalm asabb gazdákat a 
szövetségtől elforditá

Im m ár az, ki a szövetség tagjává leszen, 
minden anyagi felelősség elvállalása nélkül lesz 
azzá. - -  Az esetleges veszteség a szövetségi ta 
got nem i l le t i ; az esetleges nyerem ény a szö 
vetségi tagoké, — e m ellett olcsó dijak, b ecsü 
letes kárbecslés — e  néhány szó fejezi ki szö 
vetségünk  c/élját és lényegét.

Erős a hitünk hogy a magyar gazdák é r 
dekeinek védelmében, a magyar gazdák zöme és 
legjava velünk lesz.

Hazafiui üdvözlettel a  magyar gazdák jég
biztosítási szövetségének felügyelő- és vizsgáló 
bizottsága: (irót Jankovich László elnök, Melozer 
Gyula alelnök, Herczeg T hurn-T ax is Egon a l-
eloök.

FELELŐS SZERKESZTŐ

H A R G I T A I  J Ó Z S E F

teCaj V VU CAKUVCU 20. idAIUSV I8Ö3. BROI 21.

C r e d a itk H  p i a a r n a  :
OUvni pijtc, fmt«r«ka hiia, térő 
da kondignaefp. — S urednikom 
Boái je avaki dán govoriti med 
11 i 12 vurom. — Sve poiiljke 
tiéu< e se sadrtaja norinak, naj 
•* poüljaja na ime M arg lta !  

J o i e f a  Qrednika vu Óakovso.
la d a te l j a tv o t

Knjiiara Fisohel Fillpova kam m 
prtdplata i obznane poWjaJn.

P r e d p l a t u  ©•■» J « i  *

Na ctlo U t ó ..............é f r i
Na pol I t t a ..............U fr i
Na ie tv tr t Itta . . . .  2 f r i

Fújodini broji kottája 10 kr.

Obsu&ne se poleg pogodbe t fal 
raiunaju.

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstveni i povuéljivi üst za púk.
^ Iz lazi svak i tijeden jedenkrat i to : vu svaku nedelju. __ ____

ShtÜHMfLumk: „Mtdjiimtrskagapcdfomaga tiéga titunmükog* druitva „Cakovrtkz iparkasse", nMedjimurski fa  bassz", ' in ‘Mtdjtmurski •/• irka? ."
t „Podpomagajuiega drtiltva" „ Gornjo-yL Jjiinurskoga kultunnga dmitia".

S O S P O D A R S T V O .
Kakov cilj ima sireme znanstvenoga öme- 

x  larstva
(lunec.)

Ustrojivsi se medtim 1879. leta 01 
saöka ömelarstvena zadruga, kakti druitvo 
dopirajuíe povsud po öelom orsagu uspelo 
je vodjeno po muiih za stvar hriino zav- 
zetih s cinom te je doneáena stvar na 
dnevni red Zavzimanje poéeli su posvedo- 
bavat pojedinci, mali i veliki kaj viSe or- 
saóka i druga varmegjinska gospodarska 
druttva Naroöito pák krug magjarskih 
gospodarah, razmev*ih i pnsvojivái nasto- 
janje orsaökoga óméi arak oga dru2tva, pod 
pomagal ga je zevsom moguéom silóm vu 
njegvom izvadjanju.

Orsaékomu cmelarskomu druitvu poölo 
je za rukom osvedoóiti visoko minisferstvo 
za poljodelstvo, naroöito pák njegvoga on- 
da*njega vodju Presvetloga gospodina ba- 
rona Gabora Keménja, to jo} vezdaSnjega 
ministra njegvu presvetlost gospodina grofa 
Széchényi ja kak takaj i presvetloga gospo
dina ministra za bogoltovje i nastavuiAugusta 
Treforta o znamenitosti ömelarstva za pucko 
gospodarstva i prcdobiti je za prigrlenje 
istoga poglavita zasluga vu tóm pogledu 
medtim pripada svetlomu gospodinu Pavlu 
Gönczyju orsaókomu tajuiku za bogoátovje

i nastavu i odelnnmu savetniku za poljo 
delstvo Hűlöm Madaju, koji posel f mela"- 
stva uzev'i vu ruke vodiju i ravuajn isto 
i s moguŐim podpomaganjem obstanek mu 
osiguravaju.

Vei od 1882 ’eta posluju putujuői 
uiitel|i émelarstva, koji rek bi od obóine 
do oböine putujuő obhadjaju orsag, ob- 
znanja áiriju navuk i izvrsavanje znanstve- 
noga omelarstva. Zadaóa tih putujuőih uói- 
teljah je znanost i izvad|au;e na preduoga 
őmelarenja navuéati i razéiriti. Postavimo 

j da vsaki njih, s podpunim zavzetjem za 
posel zvráava zadaöu svoju

Zvan tóga uredjene su izlo/be i pu- 
tujuöi zestanki. Viioíío éinbenik li dopri 
naia k pribliienju, postignutju post.avljenoga 
cilja. ipák napredak neodgovarja onim al- 
dovom, koji se na zaosnovanje znanstvenoga 
őmelarstva obracaju. Neodgovarja ar po 
trebni temelj vsevdilj joá neje poloáen.

Usled dovezdaénjega poslovanja more 
se reöi, da se je samo intelligentni razred 
poprijel znanstvenoga émelarenja, gradjanst- 
vo (purgarski stalil) ostaje joá uvek pri 
starim álendrianu. Jest, ar ooi su privikli 
k onomu po njih izvráavaiuőemu éme'arenju. 
To njim neje dost.a ako réz den za nekoju 
vuru őuju navuk bolje napredne*e i kője 
vidiju s poslovnim naputkom dokazano. 
Njim bi bila potrebna prilika s podoba, 
koja bi neprestano pred njimi stala. L)o

ti«no bi bilo to potrebne, da mlajdi na- 
raátaj razloinost spozna navuöiju, te se vu 
rukovodienju uveiba. To bi bilo potrebno 
da bi se pri vsakoj ákoli pojeden Cmelinjek 
postavil. Tak bi vsaki uiitelj prinuiden 
bil na zvrSavanje podu avanja vu znanst- 
venom imólarstvu. Samo da vu najvekáem 
brnjn menj kan)u ukiteljem, ako bi i bili 
voljni napredneáe ömelarenja izvadjati, k 
tomu eljena sredstva 8  male sv<>je piaié 
nemre on podiöi < melinjaka, k óemu bi 
morál za priskrbljenje Dzierzonovi koflnicth 
i ono nekoliko torintih si vloiiti Usled 
toya neima potrebnoga uspeha poslovanje 
putujuőih uóiteljah pobudjujeöe jim reóu 
oduáevljena navuéanja ".zglase se Vsi, 
oxtane pri starom, kolska ömeliujake anda 
prije vaega podignutje ovih budi prvo na* 
tojanje Ali gdo naj podigne öve ? Stegnuti 
budget i dotiónih ministeriumah i poleg 
naj vékáé briínosti nedopu óaju podignutje 
toliko jezer ómeÜnjakah. A n»ti vu var- 
megiinski. proraóun s* to nemore uvrstiti. 
Néma druga puta, neg da se pojedine ob- 
őine naredbenim putem prinukaju na po
dignutje ákolski dmeliujakab, ravno tak, kak 
su se prisilile na podignutje ákolskih cepil- 
njakali.

Cilj je to, da vsaki pojedini purgar 
domovine. naro ito pák na selu iivuéi 
razred gospodarah navuóivái se znanstveuo 
émelarstvo, kakti jeduu granu basna go-
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