
A selyemtenyésztés ügyében
^  Olyan hasznos dologra hívom fel t. 
olvasóink figyelmét, mely ha felkarollatik, 
hazánk és népünk javál egyaránt előmoz
dítja. Ez a hasznos ügy a selyemtenyésztés, 
melyben hazánk népe visszamaradván, ebbeli 
összes szükségleteit sok millióért a kül 
földről szállilja ; pedig csak azon ország és 
nemzet örvendhet valódi jólétnek, mely 
nemcsak a maga igényeit képes fedezni, 
szükségleteit előállítani, de még felesleget 
is tud termelni, azt más országok népeinek 
eladni, s ez állal az ország közvagyonoso- 
dását és a nemzet jólétét előmozdítani 
Noha a Magyarországban termelt selyem 
a franczia, spanyol és olasz selyemmel a 
versenyt finomságban, erőben és jóságban 
kiállja, csodálkoznunk kell azon, hogy 
Magyarországon a selyrnészet nagyon lassan 
halad előre- Ennek valódi oka első sorban 
abban rejlik, hogy nincs az országban 
elégséges eperfa a selyemtenyésztéshez, 
azért arra kell törekednünk, hogy minden 
községi gyümölcsfaiskolában legyen eperfa
iskola is, a honnét a község ulczáit, a h á 
zak udvarait, a kertek árokpartjait, a düllő 
és országutakat eperíával lehessen beültetni, 
ha ez minden községben meghsz, csak 
akkor lehet a selyemtermelést biztosan 
nagyban űzni- Az eperfa tenyésztéshez 
magot és az eperfa tenyésztésének módját 
nyomlalványban Eezerédy Pál ur nrniszteri 
tanácsos Szegszáidról levélbeli megkere

sésre megküldi postán, dij nélkül bárkinek, 
sőt fiatat eperfát is adnak Szegszárdon 
ajándékba annak, a ki kér

De mi magunk is szedhetünk nyáron 
jól megéreti fehér epreket, melyeket szilán 
jól megdörzsölünk s ez állal húsos részei
től megszabadítjuk az epermagot, azután 
a magokat padláson, vagy szellős árnyékos 
helyen szitán megszántjuk s zsacskókban 
szellős helyre eltesszük. A faiskolában a 
földet ősszel mélyen felássuk, tavasszal, 
április hó végén, egy és fél lábnyi távol
ságú sorokban az epermagot elvetjük, el 
vetés előtt azonban bárom nap g trágyás, 
langyos, eső, vagy folyóvízben áztatjuk, hogy 
biztosabban kikeljen. Az epermagot két - 
három ujjnyi mély barázdába vetjük el, 
locsoljuk és kikelés után a gyomtól tiszto
gatjuk- Midőn két-bárom éves az eperfa, a 
község elöljárósága darabját 1 krért elad
hatja a község lakóinak. A kiültetett három 
éves eperfa törzsét megcsonkítjuk s fél 
méternyi magasra hagyjuk azt, hogy igy az 
alacsony fa koronájáról könnyen é3 gyor
san leszeghessük a leveleket ; ha a fa ko
ronája magas, akkor a levelek leszedése 
igen sok bajjal és fáradsággal jár. A sövény
nek nevelendő eperfa magot vessük el 
mind árt helyére két sorban, erről lesz lég 
könnyebb leszedni a leveleket a selyem 
hernyó részére. Különben az eperfaiskolát 
minden községben a gyümölcsfaisko’a mellett 
kell létesíteni Az eperfa gyümölcse a gyer

mekeknek is kedves, az aprójószágoknak 
pedig jó táplálékot ad

Sajnos azonban, hogy az eper és 
gyümölcsfaiskolák csak papiroson vannak 
meg, a legtöbb helyen bekeritetlenül állanak, 
vagy egészen hiányzanak- Szerintem a 
földművelésügyi miniszternek lenne k ö te 
lessége minden megyében a gazdasági egy
leteket megkeresni, hogy azok titkárai m in 
den községben személyesen megjelenvén, 
az eper és  gyümölcsfaiskolákról írásbeli 
kimutatást követeljenek a községtől, s azt 
felülvizsgálván, jelentést tegyenek az eper 
és gyümölcsfaiskolák állapotáról a gazda
sági egyletnek, mely fáradságukért a tit
károk természetesen külön jutalmazási 
nyernének ; a gazdasági egylet pedig tegyen 
jelentést a közigazgatásnak az epar és 
gyümölcsfaiskolákról. A hol hiányok m u 
tatkoznak, ott a közigazgatás rendelje el az 
alispán utján hivatalosan annak pótlását a 
községek terhére. Csak igy lehet az eper 
és gyümölcsfaiskolákat létrehozni és ten- 
tartani. Továbbá minden község kötelez- 
tessék arra, hogy évi költségvetésében ve
gyen fel bizonyos összeget az eper és 
gyümölcsfaiskola fentartására, meiy összeg
ből fizetné azután a tanítókat, vagy más 
szakértőket, kik az eper és gyümölcsfaiskolát 
kezelik és takarítják.

Ha eperfalevelünk lesz elég akkor 
nagyban kezdhetjük meg a selyemhernyó 
tenyésztését. Selymérpetéért pedig Bezerédy
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Hollandiában létesítenek ily iskolát a franczia 
bódítások előtt 1792-ben. Helgíum az 179‘2-iki 
események által elragadtatva elejétől kezdve aka
dályoztatott az Ausztria ellen viselt harcsok által 
vallási és emberbaráti intézményeinek fejlesztésé ! 
ben. Ezen munkálkodás elhanyagollalott a kétséges 
helyzet következtében. A hollandi királyságban is 
BÜojtatolt a nemzeti fejlődés, úgy hogy csak jóval 
később keletkeztek itt is a sűketnémák első in
tézetei; 1819-ben a franc/ia Poupin M. Liegeben, 
1*20 bán Trieste kanonok (íanban és ugyanő 
1836-ben Buxellesben két intézetet létesített ; egyet 
link számára a kegyesrendiek vezetése alatt, s 
külön leánvok számára a hasonnevű apáczák j 
vezetése alatt. Az első belgiumi tanítók közvetve 
v*3gy közvetlenül a párizsi intézetből kerültek ki, 
“'ely intézet nagy tekintélyben állott 1 Epéé abbé 
és Sicard egyidejű működése folytán.

A portugáliai Rodiiguez Pereira Francziaor-j 
**ágban több növendéket kiképezett, kik méjtó 
követői valónak. Csakhogy dicsőségének hátrányára 
H'kosnak jelenté ki módszerét, a helyeit, hogy

iparkodott volna azt terjeszteni és áltn'ánositani, 
miként 1’ Épéé tévé az összes süketnémák számára 
föntarlott nyilvános iskolák által. E’Épée abbé két 
leánynö .-endék fokozatos oktatásával kezdé még 
működését, kik első elemi oktatásban Vanin által 
rószesü'tek ; más tanítók, mini Déschampa abbé, 

i kizárólagosan ezea osztály vezetésének szentelték 
erejüket s még szebb sikert arattak ugyanezen 
időben.

Fölemlítendő még e helyen a Sainte-Rose 
virágzó iskolája mely szintén 1’ Epéé abbé nyorn- 

j dókáin haladt, s a jelek és a kezes „abc“ hasz
nálata által több süketnémát sikerrel képezett ki.

Descharaps abbé vagyonát és éleiét egy Or- 
leánsban lelállitott magán intézetben a süket né
máknak szentelé. Azon fáradozo't — igy ir róla 
Qérandó M. — hogy bebizonyítsa, miszerint az 
ábécé vagyis a szótagolási módszer előnyösebb, 
mint a jelek használata. E körülmény hozta létre 
a módszerben nyilvánuló különbséget,minek folytán 
visszautasifá azon ajánlatot, hogy I’ Épéé abbéval 
egyesüljön. A szótagollatási módot ugyan elfogada 

; 1' Épéé is de nem talá'ta elég megbízható esz
köznek. L’Épóe abbé érdeme kiválóan az, hogy a 
süketnómákal teljeses rehabilitálta és oly injézetet 
létesített, hol nemcsak a sűketnémák nagy száma 
részesült oktatásban, hanem a szélrózsa minden 
irányából odaseieglelt tanítványaiból számos ta
nítót képezett ki. igy Scard Bordeauxból, Storcq 
Pécsből, Keller 1’ Épéé barátja, ki Zürichben te
lepedet l e ! Bilo Amsterdamból, Silvestri Rómá
ból Eschlike Berlinből, Plüngten Koppenhágából 
(»uyot (Jrovingból d’ Arca Madridból, Ulrich (.Jeni
ből. Mindamellett módszere nem szolgált mindenütt 
mintaképül.

Így érthető, hogy a múlt század végén a 
különböző államokban egyik intézet a másik után 
keletkezett..

L’ Épóe ab é I7s9 ben halt meg ; hírneve 
túlélte, s módszere tiszteletben marddt. Ö! követték 
Sicard, Bébián és tanítványai közül igen sokan, 
kik e pályán mindinkább kitűntek a legújabb korig.

Németország, mint már emliiteiett, minden 
ellenvetés daczára sajátszerü, a beszéd szótagolta« 
tá<-i módszerének megtartása mellett előszeretettel 
tüntetett. E módszer ugyancsak ez országban n e
veztetett el némát tanmodnak ellentétben azzal, 
melyben a taglejtés és az iratás viszik a főszerepet- 
ezt a németek íranezía módszernek mondják.

Agricola Rudolf után Pasek I. brandenburgi 
udvari hitszónok következett, ki 1578 bán sikerrel 
oktatott két sllketnémát a szótagolutás módszeré
ben. Más tanítók köveiték őt, igy Raphael, Berger, 
Lasius, Arnoldi. Berger nevelés és oktatás eljárá
sát egy levélben fejtegette,melyet Etmullerhez inté
zett. Nővére amint önmaga állítja, több eredmény
nyel működött, mint ő, Berger úgyis mint Raphael 
részben visszatértek a jelek által való beezódre. 
A X V ili. század folyamában Németorzzágban nagy 
mennyiségben jelentek meg a süketnémaságról irt 
müvek : Blucher, Bautner és Jovisson orvosi 
szempontra helyezkedtek. Sobrig és Weber, Ar- 
noldiként a szerzetes rendhez szegődve, a süket
némák oktatásánál elövigyázatra intenek. Arnoldi 
müve nagy érdemet szerzett korának.

Mig a XVIII. ssázad vége felé a süketnémák 
oktatása családokra vagy az elemi iskolákra szo
rult ; a beavatottak törekvése csak kevés egyénre 
volt hatással. Heinicke Sámuellel uj korszak nyílott 
meg Németországban, ki 1778-ban Leipczigban



Pál miniszteri tanácsos urnák írunk Szeg- 
szárdra, hogy legyen szives küldeni selyem
lepke (Bombix mori) petéket dijlalanul 
zacskókban postán Czélszerü lesz még tőle 
ugyanakkor rövid nyomtatott utasítást is 
kérni a selyemhernyó tenyésztéséről. A 
selyemlepke petéit, hogy ki ne kelljen, 
hűvös helyen tartjuk addig, mig az epería 
hajtani kezd, ekkor meleg helyre teszszük a 
petéket, hogy kikeljenek- A kikelő kis her
nyókat aztán eperfalevéllel tápláljuk, de 
vizeset nem szabad neki adni — »Hogyan 
kell tenyészteni a selyemhernyót? utasítás 
gyermekek és a nép részére, kérdés és 
feleletekben, irta: Göndöcs Benedek;« da* 
rabja 10 krért kapható a szerzőnél-

A selyemtenyésztés rövid ideig tart és 
künynyü; minden házban, szobában, kam
rában, színben, padláson, hol az ablak be 
van zárva, lehet tenyészteni. A léghuzamot, 
hideg szelet és vizet a selyemhernyó nem 
szereti, attól elpusztul-

Legyünk azon, hogy az iskolás gyer
mekek, a község szegényházába felvett férfiak 
és nők, az erős munkára képtelenek, a 
javító és fogságban levők, az öregek, végre 
mindazok, kik foglalkozni tudnak, a sely- 
mészetet a haszon végett velők tenyész - 
tessük.

Magyarországon az 1891-ik évben a 
selyem tenyésztéssel foglalkozott, 2268 
községben 72118 család s ezek összesen 
1 108,446 kilogramm selyem gubót ter
meltek, s a termelt gubókért 1 448,720 
frtot kapuik.

Magyarország több vármegyéiben több 
helyen vannak eperfák, de a megyei tisztvi
selők és gazd. egyletek, kiknek kötelességük 
lett volna a hasznos és jövedelmező gaz
dasági ügyet előmozdítani, azt elhanyagol
ták, de a tanügyi közegek sem buzdították 
a tanítókat a selymészet felkarolására és 
igy Magyarország községeinek háromnegyed 
része nem űzte a hasznos selyem tenyész 
lést- Éhez járult még az a nehézség is, 
hogy eddig a selyemgubót beváltás végett 
Szegszárdra ke'lett dobozba vagy ládába

nyitotta meg az eiaö ezen országban ismert süket- 
néma intézetet- Heinicke az vo’t Németországra 
nézve, mi L'Kpée abbé Franc/.iaországban, mind
ketten érthetővé lettók e szerencsétlenek számára 
a szakiskolák létesítését rámutatván a nagy sze
rencsétlenségre, mely segédeszközökre szorul.

Heinike müveiben igen érdekes megfigyelések 
foglaltatnak a szótagoltatási tanmódra nézve- Ő 
volt az első, ki a süketnémák számára kézikönyvet 
irt. Kartársái tanúsága szerint kiváló tanítóvá 
iőn.Azonkívül nagy mennyiségben közölt czikkeket 
a tanügyi és szépirodalmi lapokban. L’Édóe abbéval 
levelezésben állt, s ebben mindketten részletesen 
börvonlozfák tanítási módszerüket. Heinicke 1790. 
évben tehát egy évvel később halt meg, mint 
versenytársa ; Intézete halála ulán is föntartatott 
neje igazgatása alatt, kit ezen munkálkodásban 
Pét seb ke és Eschke támogattak.

Ez időtől kezdve Németországban sürü egy
másután jöttek létre intézetek a süketnómák 
oktatására. Ez azon ország, hol a legtöbb ily nemű 
intézetet találunk, a világban 420 intézetet ismer
nek, s Németország különböző vidékeire csaknem 
200 esik, s ezen létszám, Müller Th. szerint 
nemsokára megkéfszereztetik majd- hogy a szűk 
ségen teljes mérvben segítve legyen.

Bevett szokássá tette, hogy a süketnémák ok
tatását oly nemes kötelességének tekintse a jelenkori 
társadalom, mely által az ősök nem szándékosan 
elkövetett bibéit jóvá tegye. így mind jobban be 
látták minden országban a sükelnémák iskolai 
vagy házi tanításának elégtelenségét és azon szük
ségletet, hogy e szerencsétleneket a szakintézetek 
tAgabb értelemben vett családjába befogadják, 
vagy a becsesebb tudományok ós a határtalan 
odaadás által természeti képességüknek megadnak 
minden lehető módozatot, mely a műveltség és a 
munka révén őket a társadalomnak visszaadja. \

pakolva küldeni postán, vagy vasúton ; a 
szegények, kik kevesebb gubót termellek, 
nem voltak képesek a pakolás és szállítás 
költségeit fedezni s igy felhagytak a selyem 
tenyésztéssel- A gubó beváltását meg kell 
tehát könnyíteni* Szaporítani kell a beváltó 
helyeket, vagy utazó szakértő ügynököket 
bízzon meg a kormány, kik a vasúton 
szabad jegygyei utazva, váltsa be a gubó kát 
azon helyen, hol az termeltetik

Az 1891- évben az egész országiam 
27 kilogramm selyem petét. 10720 Mer 
epermagot és 920145 drb eperfát osztott 
ki a kormány Bezerédj Pál ur utján díj
talanul a selyemtermelők között- Szeg* 
szárdnn az 1891- évben 580 munkásnő 
által 4 063,817 selyempille párt nevelt a 
kormány. Ezen selyempillék petéiből az 
első rendű lyoni ház 25 kgrmmot vett s igy 
elértük azt, hogy Francziaországban mint*

' egy 1000 család Szegszárdon tenyésztett 
peték után nevelte a selyem hernyót az 
1892. évben.

Pancsován és Újvidéken a selyem- 
fonodában 564 magyar és olssz nő gom
bolyítja le a selymet. Nagyon óhajtandó 
lenne azonban, hogy a legombolyított se
lyem ne a látnék el külföldieknek, hanem 
itthon szövetnék selyem kelmévé- Boldogult 
trónörökösünk ne'e. Stefánia főherczeg- 
asszony 1885. évben az országos kiállítás 
alkalmával azt kérdezte gróf Széchenyi 
Pál földművelésügyi minisztertől, mikor 
viselhet már magyar selyemkelméből ruhát ? 
A miniszter azt felelte: nem sokára Rajta 
tehát, kezdjük meg kicsinyben a selyem 
szövészetet, idővel gondozás és ápolás mel 
lett kinövi az magát.

De hogy Magyarországnak önálló se 
lyemipara biztosítva legyen, mindenek feleli 
első sorban szükséges, hogy a törvény ál 
tál rendeltessék el a községi gyümölcsfa- 
iskolában az epería tenyésztése is, szükséges 
továbbá, hogy az országgyűlés minél előbb 
megalkossa a mezei rendőri törvényt, mely 
biztosságba helyezze a gyümölcs és eper 
fákat, nemkülönben a méhészetet a rossz
akaratú kárttevő emberek ellenében.

A fentebbiekből megérthetjük, hol és 
miben volt a visszamaradás oka — meg
tanulhattuk azt is, mit kell tenni ; — annál 
fogva törekedjük China, Japán, Olasz, Spa
nyol és Francziaország példájára a selyem* 
tenyésztést az egész országban minél na
gyobb mérvben elterjeszteni, hogy azon sok 
milliót, melyet eddig a külföldre selyemért 
kiadtunk, hazánkban benntarthassuk

Q ö nd öo s BonedoU .

K ü l ő n f é l é k
—  T a n itó v á la s itá s  volt múlt héten 

Mura«Vid alsó muraközi községben. Meg 
választatott Kántes Menyhért, oki tanító, 
a Csáktornyái tanítóképzőnek múlt tanévben 
végzett növendéke

—  £ rtesitás A Csáktornyái áll. segélye 
zett közs polgári fiúiskolában az 1893 94 ik 
iskolaév hétfőn, szeptember I I - é n  nyílik 
meg- Ugyanekkor d e. 9 órakor a kall: 
vallásu tanulók részére ünnepélyes Veni 
aancte tartatik, melynek befejezte után az 
intézet rajztermében az összes tanuló ifjúság 
előtt a rendtartási és fegyelmi törvények 
felolvastalak és m egm agyaráztalak ; más
napi szeotember 12  én a rendes előadás 
kezdetét veszi. —  Az alsó fokú iparisko
lában a tanonezok beiratása szeptember 
15— 20-ig mindig d. e. 11 — 12 óráig n 
polgári iskola helyiségében történik. Figyel 
meztetnek tehát a gazdák, hogy a kitűzött 
időben tanonczaikat annyival inkább bo

! Írassák, mert a később iratkozók, mint mu
lasztók 50 krtól 5 írtig terjedhető pénz
bírsággal sujt hatók Csáktornyán 1893  
Szeptember 8-án — A z  i g  a z g a t ó g á g.

H a d  " á s  Guzmics István, bottornyai 
nyugalmazott tanító s később postamester 

j f. hó 6 -áti 7 7 éves korában rövid szenve
dés után elhunyt Nyugodjék békével!

B ú c sú z d  Fogadják t ismerőseim és 
! barátaim szivemből jövő búcsúszómat Csák 
tornyáról való távozásom alkalmával.Kórem  
tartsanak meg jóakaratukban ezután js ’ 
miként én is a távolban nem szűnöm meg 
önökre gondolni Kitűnő tisztelettel, Zágráb, 
1893 szept. 9. Pollák József és családja!

— $  lo v a s e z r e d e k , melyek Csáktornyán 
| és vidékén a mait hét folyamán m anőv

ereztek, holnap elvonulnak vidékünkről. A
| Csáktornyán időző lovassági tisztek a kö .
1 zönséggel keveset érintkeztek, a legénység 

is csendesen viselte magát A z ismerkedés 
és a viszony tehát a katonaság és a kö
zönség között nem fejlődhetett ki oly m ér
tékben, mint a zágrábi tüzér- és a fiumei 
és károlyvárosi gyalogezredek közt, me
lyeknek tisztjei közül sokat igazi magyar 
barátok gyanánt tiszteltünk.

— $  g ő z- és k á d fü r d ő  Csáktornyán 
helyi igényeinknek teljesen megfelelőiem már 
berendeztetek és használatba vétetett. A  
íürdő berendezését a vidéki közönség ér
dekében a következőkben ism ételjük : A 
bejáró folyosója bal oldalán több cement-

; és márvány kád fürdő van zuhanynyal, 
Jobbra a pénztár és a gőzfürdő. A  gőz 
fürdőbe vezető folyosó kél oldalán öltöző- 
szobácskák, tovább toilett-eszközök, d vá- 
nyok újság s a t. a fürdőből kijövök ré
szére. Benn tágas medencze langyos vízzel, 
egy kisebb hideggel, különféle zuhanyok. 
kÍ3 szökőkút, beljebb gőzkamra, Általában 
elismerés illeti meg a tulajdonost a beren
dezést illetőleg úgy csin, mint czélszerüség 
tekintetében. A fürdőtulajdonos némely 
apróbb hibát készséggel pótol s azon 
van. hogy a közönség kívánalmát minden 
irányban kielégítse

— ffa z d a s a g i  á lla p o ta in k . Vidékünkön 
n kalászos gabonanemüek általában mind 
betakarhattak, mindenből jó közepes tér- 
oiésünk volt Búzában sokhelyt kárt oko
zott az üszög és konkoly. Szalm ákat ta
karmányul használni keménységük miatt 
nem igen lehet —  Kukoricza az idő 
mostohasága daczára kielégítő, mennyiségre 
azonban a múlt évit nem éri el. Tatárka 
szintén közepes termést Ígér, s az esőt 
óhajtja. Burgonyát általánosan szedik, s úgy 
minőség, mint mennyiségre kielégítő. A 
szőlő az idén esöhiány miatt fejlődésében 
hátramaradt s úgy a szemek, mint a für
tök aprók maradtak, s igy még ett is, hol 
a jég nem járt és a peronospora ellen is

• tek, még ott, sem lesz meg a re- 
rmés Gyümölcstermésünk különösen 

beszterczei szilvából jó van. Konyhakerti 
v ' -inények habár egész éven át sínylették 
az csői. mégis elég jól állanak. A méhek 

z évben a lehető legrosszabbul j állanak, 
sem a rajzás nem ment rendszeresen sehol  ̂
sem a mézhordíis nem volt kielégítő Ta  
karmányunk általában a rendes mennyi
ségnek leiét sem érte el. Szálas takarmány 
•széna és sarjuból kevés, a tarlórépa min
denütt ’ hiányosan kelt, s a jelen száraz 
időben s u t i  képes fejlődni. Marhatartásunk 
igen meg lesz nehezítve Már a múlt évben 
is nagy gonddal küzdöttek gazdáink ta 
karmánylfiány miatt a hogy a jövő tél és 
tavaszon hogy lesz azt a Mindenható tudná 
megmondani.

— B a l e s e t  F . hó 2-án este a perlaki 
utcza végén lévő vasúti őrháznál majd*
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H orednikom moči j« avaki dan 
govoriti med 11 i 12 vurom. — 
Sva poiiljke tičače «e »adržajano- 
viaah, naj ae poiiljajn na ima 
M a rg lta l  J o ž e f*  nrednika vn 

Čakovec.

Iz d a te  1J a tv o :
ffajižara Fiachal Filipova kam aa 

predplata i obznana poSiljaja.

&l*r4‘< l|»Jatiia  t*oua j e :
Na celo leto . . . 4 fpt
Na pol leta . . . 2 trt
Na četvert leta . . 1 trt

Pojedini broji koStaju 10 kr.

Obznana aa poleg Htodba i f*j
računajo.

u h  h o r v á t ik o r  i  i m a g ja r sk o m  j e z ik u  iz la z e e i t fr u ž tv e n i z n a n s tv e n i i p o t u e lj iv i  l i s t  z a  p u k , 4 
^Xzlazl s-valci^tljod.©!! jed.@n.l£ra/t i to: nx s v a k u  ned.©ljvL.

Službeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa1 C „Čakovečke Sparkasse", „Medjimurske sparkassc“. i t. d.

Ovoljetna žetva.
Magjarski ministerium poljodelstva dal 

je sa znanje pred par dnevi izvéHaj o 
prirodu i potrošku p : enice vu gospo 
darskom Ijetu 1893— 94., ter konStatuje, 
da je i ovoga Ijeta bilo vréme nestalno i 
prelazilo s jednoga ekstrema vu drugi 
Zaradi toga bil je i prirod plenice vu 
europskih zemljah za nekoliko procentumov 
lošiji (hujši), nego lani, dočim u sjedinje- 
nih orsagih naproti minuloj godini iznosi 
22 procentuma —  V u  Aziji, odnosno iz* 
točno Indiji prirod je plenice za 28° f0  po 
voljneši od lani, vu Australiji za 20°|0# 
vu Južn oj Ameriki za 15 do 27*/#, a vu 
Afriki za kakovih 15*/. hui'i Prema vsemu 
tomu pokažuje se, da je tekuče Ijeto (go- 
dina) nekaj loš‘ja (hujša) od lanjske.

Sljedeče zemlje prisiljene su, da uvoze 
p e n icu : Englezka, Franceska, Njemačka 
(Prajzka), Austrija, Italija, Nizozemska, 
Švajcarska, Belgija, Danska, Norvežka, 
švedska, Španjolska, Portugalska i Grčka

—  VFak (suvišek, više) vu pšenici imaju: 
Magjarska, Ruska, Rumunjska, Bugarska, 
evropska Turska, Srbija, Sjedinjene države 
sjevero amerikanske, izhodna Indija, K a 
nada, južna Amerika, Afrika i Australija,
—  pak one moreju izvažati.

Uvozne zemlje, kak su netom spo- 
menute, producirala su ovoga Ijeta vu

vsem 254*55 milijuna hektolit» a ili 194 33 
milijuna meter centov p enice, dočim nji
hova potreboča iznosi 395*50 mil. liektl. ili 
305 20 milijuna meter centov.

Producirale su ; Francezka 100 , Italija 
43, Prajzka 32, Španjolska 27, E-iglezka 
20, Austrija 16, a ostale uvozne zemlje 
izpod 6 milijuna hektolitra vsaka, dočim 
iznosi potreba vu Francezkoj 123, vu 
Englezkoj 81, vu Italiji 51, vu Njema koj 
(Prajzkoj) 39, vu Španjolskoj 30, vu A natrij: 
28, a vu ostalih zemljah priliőno menje 
mil. hektel. Prema tomu se pokažuje, kaj 
mora koj orsag uvezti.

Izvozne zemlje producira1« su vsega 
skupa 548-76 mil. hektói, ili 420 38 mil 
meter centah pšenice, dočim njihova potre
boča iznosi 415 65 mil. hektói, ili 319 10 
mil. meter centah.

Producirale su : Sjedinjene države 
sjevero amerikanske 340, Rusija 128, iz 
hodna Indija 96, Magjarska s Horvatskom  
i Slavonijom 50, Mala Azija s Perzijom 
23, Argentina 20, Kanada 15 Rumunjska 
16, Australija 14, Bugarska l i ,  Turska 10 , 
a ostale zemlje znatno menje mil. hektói, 
pšenice, —  dočim potreba iznosi u sje- 
dinj enih sjevero amerikanskih dri avali 133, 
pu Rusiji 93, vu izhodnoj Indiji 72, vu 
Magjarskoj s Horvatskom i Slavonijom 34, 
vu Maloj Aziji i Perziji 20, vu Kanadi 13, 
vu Argentini 1 1 , a vu ostalih zemljah

,znato menje mil. hektói, pšenice. Prema 
tomu vidi se, kaj more i koliko koja 
zemlja izvesti.

Pokehdob iznosi ove godine po računu 
prirod pšenice vu uvoznih zemljah 254 55 
mil. hektói , a u izvoznih zemljah 548 76 
mil- hektói , pokažuje nam se céli prirod 
sa 803 21 mil. bektől. PreSestnoga Ijeta 

jiznosil je purod okruglim brojem 815 
mil h e k ll, ter se na proti ovoj godini 

j ukazuj9 manjak menje) od 12  mil. 
j hektói.

Prirod hrži céni se ove godine na 480 
do 490 mil. hektói , dočim je lani uroddo 
460 do 470 mil. hektói., a po fom iznosi 
višak ove godine okolo 20 mil. hektói

Ovogodišnji prirod pšenice i hrži vu 
Magjarskoj, Horvatskoj i Slavoniji ukazuje 
se ovak :

Vu Magjarskoj bilo je ovoga Ijeta 
zasejano p enicom 5,763 993 katastralnih 

! ralih (mekotah) na proti 5,429,902 kat. 
rali lanjskoga Ijeta —  a hrži 2,435.177 
kat. mekotah na proti 2 ,2 10  610 kat. mek. 
lanjskoga Ijeta.

Prirod pšenice vu Magjarskoj cčni se 
na 37 do 38 milijunah melr. centih, a 
hrži na 12 mil metr. centih, dočim se 
céni, da je 5 percentumov p enice i 15 
perc hrži prepalo od povodnjah i drugih 
elementarnih nesgodah (neprüikah). Prirod

Z A B A V A .

Razuovrstna izsmehavanja.
i .

Učeni ljudi znajo v ile  krat onem, koji 
se iz stim zabavljaju, da sve, kaj im baš
nije po čudi, izsrnehavaju, dobar odgovor 
dati, te je, kak se ono veli : pošteno zpla- 
titi. A li da i prosteši ljudi, koji nisu puno 
učenih knjigah čteli, to isto znaju, Inču 
vam ovde jednu pripovest o tom pri- 
p oved ati:

Nekoj priprosti človek se je jednoč sa 
jednim trgovcem na željezoici n Francuzkoj 
vozil. Oni su bili slučajno bal sami u 
lednem vagonu, sedeli su jedan naproti dru 
gomu te su se o raznih stvarih spomiDali. 
Okolica baš nije bila najliep*a, pak zato niti 
nisu puno na oblok vao gledali.

N e daleko od varata Bordeaux je  bila 
mala štacia, gde je vlak samo onda postal, 
ako je koj potnik onde hotel vlak ostaviti ili 
ako je koj doáel, koj si je u vlak hotel 
Besti. N a ovoj Itaciji je stal jeden svečenik, 
koj je na drogi vlak čekal. B *š je  trgovac 
čez oblok van poluknul, kad zapazi svečenika 
tu stati te se proti svojemu suputniku obm e

i špotljivo reče: „Kčemu je ta stvar na 
svietu ? Bez tih popov, koji samo ljude 
vkanjnjo, z očkrai k nebu obračaj u, a sami 
so najvekši lopovi, bi sviet lahko mogel 
biti.u I jofl puno toga je nametal na sve 
pope ovoga svieta, bez kojih bi tobože sviet 
lahko stal.

Delavec, koj se je zn j im vozil, včinil
se je, da mu je taj govor po volji. Vlak se 
opet gene i na skoro leti svojum prvešum 
brzinum. Na jedan krat sc delavec iz svoje 
klupi stane, postavi se pred trgovca i 
veli:

„ Vidiju, ovde je strašno divja okolica, 
dok mi sad do prve štacije dojdemo, hude 
dosta dugo trpelo. Tu bi sad najliepša pri
lika bila njih vubiti, porobiti i mrtvo telo 
iz vagona van porinnti — kak smo ovde 
sami u vagonu, nitko nigdar nebi z< zna1, tko 
je to včinil."

„A li moj dragi prijatelj 1* odgovori mu 
, trgovac, koj se je na te ricči polteno prc 

pl^il — „cm ja neimam nikaj pri sebi za 
robiti, pak kaj bi vam hasnelo mene 
ubiti ?"

»Mene oni stim nebudu zamutih" odgo 
vori delavec. —  „ J a  sam baš bil onda u 
prvoj sobi onoga trgovca, pri kojem su oni 
danas pred poldan trideset jezer frankov 
zdigli. Ovi novci su sigarno u njihovem 
bugjiltrišu."

Trgovcu je još mučneše postalo, tc je 
véé svojuzainju vuru tuči čul. S  ovim 
človekom baš nije se bilo šaliti. On je bil 
širokih pleč, a na njegovih šakali je bho 
videti, da tko u nje dospe, nebude mu na 
misli smeh. Kričanje bi bilo badava pri 
ruženju vlaka a braniti se proti tak ja- 
kornu človeku pak bi stoprv prav badava 
bilo.

U tom ga taj strašni človek oslobidi 
od straha, Potrepče ga ravnodu no po pleč h 
te mu reče: „Neka se nikaj neboje — a 
od mene pak najmenje, a znaju zakaj ? — 
Ja nj:m bum na kratkom povedal: Vidiju on 
svečenik, kojega su sam pri onoj štaciji stali 
vidli, bil je moj kateket, kad sem još v školu 
hodil, pak je njegov navuk tak mi zasadjen 
u srdce moje, da to, kaj sem predi bil rekel, 
pod uikakov način včiniti nebi bil moguči, 
a bez njegovoga odhranjivanja i navučanja 
Bog zna, kaj bi se bilo danas á njimi zgodilo. 
Jeli sada veruju, da su svečeniki ipa k za 
nekaj na svietu ? “

Ja  mislim, da je trgovac od sada 
veroval ! —

II .

i> uga pnpovest o izsmehavanju dohadja 
iz Italie. O  ide je došel iz varaša na selo 
neki mesar teliče kupovat, kak sc to i pri 
nas dogadja. On dojde k stanovitoma Seljaku,







Sv. oteč papa Pijo V i l .  pudéhl je 21 
inajuéa 1815. opro*čeuje vremenitih kastjgah 
onim, koji »ju « mésecu ma uSu izvröuju  ̂ i| 
to za svaki dan oproščenje od 300 dauah, a 
onim, koji se iatoga mčseca na tu odluku 
izpovédu i pričeste, podpuni (obilni) oprest.1 
t)va se pobožnost more i u domu izvrfiiti.

P a ta k i A . (

»The Gresham«
Pri »The Gresham* zvanom london- 

skom druitvu (vu Čakovcu je upravniőtvo 
pri Graneru stacunaru), je moči život osi 
gurati. Tojest plati, gdo si hoče život oai- 
gurati, po letu veksu ili racnjsu svotu i to 
poleg toga, kak je gdo Btar i kak svotu hoče 
da dobi, pak ako bi vumrl, herbora imenute 
dro/tvo zplati onu svotu, na koju je bil ist 
osiguren, ili ako doživi n. pr. 15— 20 let. 
njemu daju istu svotu vu ruke. Tak je mo i 
nvot ženskah i decah osigurati. Ovo družtvo 
na svoje glavno upravniőtvo vu Budapcštu.

1 m

Useden s a i s :  részire i t a i t s  ui telil-
mány kétségtelenül az

Általános folttisztitó szappan
„a róZísj'ivaP

Használatban a világ legjobb és legolcsóbb folt 
tisztitó szere, s egy házban sem hiányozzék* 
E folttisztitó szer előnye a többi hasonló gyárt
mány fölött, hogy móg kocsikenőcsöt, kát
rányt, olajíestéket és iazadmány foltokat — 
általában minden foltot — eltávolít annélkül, 
hogy az néhány nap múlva ismét látható 
volna, — olcsó ára is (20 kr. drbja) bi
zonyára mindenkit arra (og indítani, hogy e 
szerrel ruháit, szőnyegeit, bútorszöveteit stb. 
bosszú ideig tiszta és használható állapotban 
tartsa.

Kapható minder ösmertebb fűszer, rö
vidáru és vegyes kereskedésben. Csáktor
nyán: Strahia Testvérek és üeinrich Miksa 
urak üzletében. Nagy-Kanizsán: Fessel- 
hofer J.-nél. Ismét eladók részére nagybani 
elórusitásra — kellő jutalék mellett — 
V1SNYA SÁNDOR által, PÉCS. 8f>3 2-10

3566 tk 93.

Árverési hirdetményi kivonat.
A  Csáktornyái kir. járásbíróság miut t • 

iekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Zaká* 
Henrik ügyvéd végrehajtatnak Fiiipán István 
végrehajtást szenvedő elleni 17 í r t  95 kr.

tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
flgyébcu a nagy-kanizsai kir. törvényszék —  
a Csáktornyái kir. járásbíróság területén lévő, 
Lapányi község 16 tk. 204|b hrsz. a. 42 frt, 
235/b hrsz. a. 44 frt; 246;b hrsz. a. 31 
f r t ; 256|a hrsz. a. 72 írtra becsült ^ingatlan 
—  továbbá az ezen tjkvben fvlvett legelő 
és erdő illetmény 40 frt becsárban az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az

1893 évi szeptember hó 19. nap
ján délelőtti 10 órakor

a hlapicsioai község biró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megál’apitott kikiáltási 
áron alól is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in* 
gathn becsárának 10°|o*át vagyis készpénzben 
vagy az 1881:  L X . t. ez. 42. § ában jelzett 
ái folyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1 -én 3333. sz. a kelt igazság 
ügyminiszteri rendelet 8. §,ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : L X .  t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

K  r.jbiróság mint tlkvi hatóság Csáktornyán 
1893. augusztus 10*én. 869 1 — 1
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