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II.

Mióta a baromtenyésztéssel többet fog
lalkozunk hazánkban, sűrűbben rendeznek 
kiállításokat is, a melyeknek hasznosságát 
és a tenyésztésre gyakorolt előnyös befo
lyását nem lenne jogosult kétségbevonni, 
mert a komoly verseny ezen a téren is, 
mint mindenben üdvös eredményeket szül. 
Csakhogy ezek jótékony befolyását lényege 
sen ellensúlyozza az a körülmény, hogy a 
kiállítások rendezői egyátalán nem fordíta
nak gondot az állategészségügyre. De a ki 
állitók is csak arra törekesznek, hogy tiszta 
fajokat küldhessenek a kiállításra, — arra 
azonban senki sem fordít gondot, hogy a 
kiállításokon csak;s járványmentes vidékek 
és tenyésztések vehessenek részt.

Nem mondok tehát újat, ha azt állí
tom, hogy mindaddig, a mig a kiállításra 
beküldött anyagot nem fogja szakértő meg 
vizsgálni és megfigyelni, központi fertőző 
telepeknek kell a kiállításokat tekinteni, a 
honnan a szélrósza minden irányában mes
terségesen hurczoltalnak szét a fertőző be 
tegségek. Hiszen csak 1 -  2 fertőzött (enyé
szetnek kell a kiállításon képviselve lenni 
és biztosra vehetjük, hogy a ketreczek kö
zös tisztogatói, a kicserélődő etető é3 itató 
edények, a szomszédság stb. közvetítésével 
a kiállítás végére a szárnyasoknak nagy ré
sze fertőzve lesz és a különböző érmeken 
vagy a dicsérő okleveleken kívül hazaviszik 
ráadásul a pusztulás csiráit is-

É h itt különösen azokat a fertőző be 
tfgségeket kell figyelembe venni, a melyek 
idült lefolyásuak, mint a gümőkor, a d fte* 
riás gyuladás és az úgynevezett gregarino 
zis- A szárnyasok kolerája e tekintetben 
kevésbbé veszedelmes, mert hirtelen öli meg 
a fertőzött baromfiakat és ha ezen beteg- 
séggel inficiált szárnyasokat küldenek a ki
állításra, akkor azok elhullanak már útköz 
ben. Ellenben az emlitett három betegség 
idülten folyik le és a fertőzés megtörténte 
után rendesen hosszabb idő múlik el, mi 
előtt a betegség első tünetei jeletkeznek.

Ebből aztán az is könnyen megérthető, 
hogy a tenyésztő egészen jóhiszeműen jár 
hat el, midőn a látszólag teljesen egészsé
ges szárnyasokat a postára, vagy a vasútra 
íeladja, mert nem is sejtheti, hogy a lap
pangó betegség útközben vagy a kiállítás 
területén ki fog törni.

De hát a kiállításokban egyáltalán nem 
lenne szabad fertőzött tenyésztéseknek részt- 
venni és én magam részéről a legszigorúbb 
eljárást indokoltnak és jogosnak tartanám 
az olyan tenyésztőkkel szemben, a kik tudva

fertőzött tenyészetből baromfiakat küldenek 
a kiállításokra.

Sajátságos dolog az, és alig megérthető, 
hogy a baromfiak fertőző betegségeit más
képen ítélik meg, mint a többi háziállatok 
járványos bajait s a mig a lépfenének vagy 
takonykórnak már eltitkolása is súlyos kö 
vetkezményeket von maga után, addig a be
teg vagy legalább is már fertőzött baromfi
akkal büntetlenül lehet kereskedni, sőt a 
fertőzött tenyészetekből származó szárnya
sokkal résztvehetni a kiállításokon is a nél
kül, hogy e lelkiimeretlen és a mások va
gyoni épségét nagyban veszélyeztető eljárás 
miatt legkisebb kellemetlensége lenne az il
lető tenyésztőnek.

Egyelőre alig remélhető, hogy e tekin 
tetben a viszonyok javuljanak s épen azért 
a kiállítások rendezőinek kell mindent elkö
vetni, hogy a fertőzött baromfiak ne ve 
szélyeztessék a többiek egészségét.

A kiállításra tehát csakis olyan külde
ményeket szabad elfogadni, a melyeket a fel
adás előtt vaiamely hatósági állatorvos meg 
vizsgált és egészségesnek talált. Az erről 
szóló bizonyítványban aztán necsak az fog
laltassák, hogy a kiállításra küldött barom
fiak egészségesek, hanem az is, hogy a te 
nyésztés teljesen tiszta, vagyis mentes a fer
tőző betegségektől.

A megérkezett szárnyasokat sohasem 
szabad a kiállítás területén kicsomagolni, 
(pedig ott szokták), hanem attól távol s itt 
aztán első sorban is egy minden tekintet
ben megbízható szakértő vizsgálja meg a 
baromfiakat.

Természetes, hogy ennek a vizsgálatnak 
a lehető legrészletesbbnek kell lenni, mert 
különben czéltalan. De még ez sem teljesen 
megnyugtató, amennyiben a legértelmesebb 
állatorvos is csak ezt állapíthatja meg, hogy 
az ál’atok ma egészségeseke. de nem vál
lalhat felelősséget azért, hogy holnap és 
azután is egészségesek maradnak-e. Épen 
azért feltétlenül szükséges, hogy a kiállítás 
területétől távol, egészen elkülönítve vesz
teglő legyen berendezve, a mely állandóan 
állatorvosi felügyelet alatt álljon s a hol a 
baromfiak megérkezésük után legalább is 
4 - 5  napon át szigorú megfigyelés tárgyát 
képezzék, mielőtt a kiállítás területére szál
líttatnak.

A kiállításon aztán Vsak azok a ba
romfiak vehetnek részt, a melyek ezen idő 
alatt teljesen egészségeseknek bizonyultak, 
— ellenben a betegeket elkülönített helyi 

ségbe — baromfikórodába — szállítanák a 
hol a tulajdonos költségére megfelelő keze
lésben részesülnének.

Mindezen helyiségekben külön szolga
személyzetre van szükség, mert különben

hiába való lenne a költség, a mennyiben a 
betegekkel bíbelődő egyének áthurczolnák 
kezükön, ruhájukon a fertőző anyagot és 
eredményieteijÓ^H^mék a foganatosított 
óvintézkedésedét.

A kiállítások köllségei ily módon teteme 
sen növekednének, de kérpótlásul ki lenne 
zárva annak valószínűsége, hogy a fertőző 
betegségeket általuk is terjesszék.

Meg vagyok győződve, hogy sokan 
vannak, a kik mindezt feleslegesnek, vagy 
lega’ább is nehezen keresztülvihetőnek fog
ják mondani, — hiszem azonban, hogy 
lesznek olyanok is, a kik be fogják látni 
ezen óvintézkedések szükségességét és azt 
is, hogy sokkal kisebb veszély van abban, 
ha tekintettel a kültségszaporulatra, csak 
ritkán rendeznek baromfikiállitást, —  mint 
abban, ha azokon a baromfiak ezután is ki 
lesznek téve a fertőzés veszélyének.

Szózat a magyar nemzethez!
Több, mint negyven éve múlt már 

dicső szabadságharezunknak. A harcz már 
a történeté, keserűsége, haragja nem tölti 
már el azok szivét, a kiket a végzet akkor 
nehéz mérkőzésre késztetett. Az elfogultan 
ítélet előtt világos immár, hogy bosszú, majd 
három százados félreértések és lappangó tu- 
sák nagy, viharos válsága volt a harcz. Bármi 
véget ért is, lezajlása után majdnem két év» 
tizeddel meghozta a teljes békét, a teljes 
bizalmat s a teljes magyar nemzeti öntudatot, 
mely a szent korona felséges viselője iránt ér
zett rend thetetlen hűséggel és hódolattal 
párosul.

Sok és nagy oka van tehát a magyar
nak kegyelettel emlékezni vissza 1848*49 iki 
szabadságharczára. Minél jobban meg tudja 
becsülni a nemzeti fejlődésre annyira áldásos 
jelent, — annál mélyebb hálával kell visz- 
szagondolnia azokra a hősökre, a kik életü
ket, vérüket és minden földi javukat bátran 
koczkárá tették, csakhogy kivívják — nem 
is önmaguk, hanem az utánuk következő 
nemzedékek részére a „jobb kort, mely után 
buzgó imádság epedt százezrek ajkánu.

A kegyeletes visszaemlékezés tölkelté- 
sére s a hálaérzet ápolására mi sem alkal
masabb, mint, ha összegyűjtjük s a ronfás* 
tói megóva nyilvános múzeumban örökös 
közszemlére tesszük ki mindazon ereklye- 
tárgyakat, melyek a szabadságharczból fenn
maradtak.

Az aradi „Kölcsey-Egyesület" fölvette 
hazafias czéljai közé egy ilyen oi szágos jel
legű szabadságharczi ereklye-muzeum léte
sítését s ezen czélja elérésére egy külön 
bizottságot alakított, Az ereklye-muzeum  
helyéül a tervezők Aradot választották, mely



váróét a sóra a szabadságbarcz annyi bős 
vértanúhalálának színterévé tett. Biztat a 
remény, hogy itt idővé! a szabadságharczi 
ereklye-muzeum részére külön épület is fog 
emelkedni.

A szabadságharczi ereklye muzeum bi
zottsága saját togjai s az ezek összeköttető 
seivel megnyerhető hazafiak és honleányok 
kisebb körében már is megkezdte az erek
lyék gyűjtését; hogy azonban a muzeum 
méltóvá lehessen az ügyhöz, melynek em
léket emelni kíván, — a bizottság ezennel 
a haza minden fiát és hányát fölkéri hogy 
a szabadságharczi ereklyék megmentésének 
s nemzeti közkincscsé tételének ügyét föl
karolni, s a muzeum részére való ereklye- 
gyűjtésben részt venni szíveskedik.

Gyüjtaünk egybe minden emléktárgyat: 
zászlókat, lobogó-maradványokat, fegyvere
ket, ruhaneműt, a katonai felszerelés egyes 
tárgyait, arczképeket^ csataképeket, kézira
tokat, nyom tatványokat*-1' szóval minden 
még teljesen szét nem omlott csekély da
rabját annak a harczias és politikai világ
nak, melyet 1848 - 4 9  ben ért meg nem
zetünk.

Az ereklyék Aradra az alább irt b i
zottsághoz küldhetők be, mely azokat lévé 
lileg és hirlapilag is nyugtázza,- hjvatalos 
katalógusába fölveszi s az adományozó ne
ve alatt örök időkre az ereklye-muzeumba 
helyezi el.

Kezdje meg munkáját a Laáafias ke
gyelet ! n

Őrizzük meg dicső szabadságba! czunk 
em lékét! f

Kelt Aradon, a „Kölcsey-Egyesüiet" 
muzeum bizottságának 1892 évi május hó 
18-én tartott üléséből

KISTELEKI LtiVAY HENRIK s. k 
védnök.’

VARJASSY ÁRPÁD, s. k.
Aradvármegye kir. tanfelügyelője, 

biz elnök.
DÖMÖTÖR LÁSZLÓ, s. k. 

főreáliskolai tanár, biz jegyző. 
LENDVAY SÁNDOR s k. 

biz. pénztárnok.

K ü l ö n f é l  ék.

áthelyezés. Prelecz János szoboticzai 
káplánt egyházi hatósága a dráva-vásár- 
helvi plébániához helyezte át.

galamegye Csáktornyái járásának ügy
buzgó érdemteljes és közszeretetben álló 
íőszolgabirája, Vrancsits Károly ur, folyó 
bó 18-án ünnepel e boldog házasságának 
é< megyei hivatalos ügyködésének 25-ik év
fordulóját, melv alkalommal járásának jegy 
zői kara részéről nagy óvácz:ókban része 
sült, A délelőtti órákban testületileg vonult 
a jegyzői kar szeretett tfőszolgabirája laká 
sára, hol az ünnepélyhez méltóan őt üdvö- 
zölte, — ezután istenitisztelet volt, m e
lyet csoportoi lefényképeztetés és közös 
diszebéd követett, melyen a felköszöntőkben 
sem volt hiány. A d szlakomán részt vett 
főszolgabíró ur családja — megtisztelte azt 
becses megjelenésével Szilágyi Gyula urad 
titkár is, mint a családnak e gyik régi, híí 
barátja s a jegyzői karnak pártfogója. — 
Ez alkalommal megalakult újra a járási 
jegyzői kör is, mely az ünnepélyt első he
lyen jegyzőkönyvileg örökitette m e g ; egy
úttal a kör elnökévé Vranca ts Károly

főszolgabíró Urat, alelnökévé Bölcs Sándor 
szolgabiró urat és tiszt, jegyzővé Szilágyi 
Gyula titkár urat vá’asztotta meg Meg
említem még. hogy a diszebéd alkalmával 
a jegyzői áivaház részére a jegyzői kar 
egyenként 1 - 1  irtot, járási főszolgabíró ur 
pedig 20 frtot jvolt kegyes adományozni 
Zalamegye hőn szeretett főispánja Svastics 
Benő ur ő méltósága az ünnepélyről meg 
emlékezvén, a következő táviratot küldötted 
„Vrantsics Károly főszolgabíró urnák Csák
tornyán1 Fogadja 25 éves családi boldog* 
ságának emlékünnepélyén legbensőbb sze- 
rencsekivánataimat. Régi kartársi kötelé
künk szívélyes érzetével fe.ezem ki Uivöz- 
letemet és kérem ;adja át köszönetteljes 
tiszteletemet járása derék jegyzői karának 
nagybecsű megemlékezéséért és biztositsa 
őket atyai legszívesebb indulatomról. —- 
Nem múlás thatom el e helyen is köszö
netét mondani Knortzer Károly vendéglős 
urnák, ki áz Ízletes ételek és italok felszol
gálásával ünnepélyünket és a jókedvet a 
legmagasabb fokig emelte. K.

(gsküvő- Hirschmann Adolf Csáktornyái 
kereskedő e bó 28-án délután 3 órakor ve
zeti oltárhoz Csabrendeken Kohn Ignácz 
csabrendeki lakos kedves leányát, Irén k. a.

Halálozás Werczler Adolf mura királyi 
kereskedő e hó 17-én lövid szenvedés után 
32 éves koiában elhunyt. Temetése e hó 
19 én ment végbe Perlakon nagy közönség 
részvéte mellett. Nyugodjék békével!

^  képviselőválasztás a Csáktornyái ke
rületben a kerületbeli és közelvidékbeli kö • 
zönség nagy érdeklődése mellett e hó 22-én 
megejtetett Mind a két párt erős küzdelmet 
fejtett ki. A győztes Wlassits Gyű a a sza
badelvű párt jelöltje lett, aki 217 szava 
zattal kapott többet mint ellenjelöltje. Le
szavazott 2488 választó közül 2199 szavazó. 
Délig dr Ileiczegh Mihály volt többségben, 
azután pedig mindig dr. Wlassits Gyula, aki 
aztán állandóan előnyben maradt 100 —2u0 
szóval A végeredmény este 8 órakor : dr. 
Wlassits Gyula kapott 1208, dr. Herczegh 
M hály 991 szavazatot. A megválasztott 
képviselő szűnni nem akáró éljenzés, zene 
szó és zászlóerdő között ezrekre menő kö
zönség által kisérve érkezett a választás 
helyére a hol Molnár Elek választási elnök 
átadta a mandátumot. A megválasztott kép 
viselő meghatottan köszönte meg a válasz 
tók bizalmát, kötelességérzetére hivatkozva 
Ígérte, hogy a kerület, s pártkülömbség 
nélkül mindenkinek érdekeit, javát, élőmé 
netelét minden erejével elő fogja mozditan . 
Kéri a közönséget, h *gy alkotmányos jo
gainak ma végbement gyakorlásával fejezze 
be a pártoskodást s v e e  együtt a haza 
érdekeiért küzdjön. A nagy lelkesedéssel 
fogadott szép beszéd után a zenekar rázen 
ditette a magyar hymnust mit a közönség 
kalaplevéve kisért énekével. A választás 
helyéről lakására, az uradalmi tiszti lakba 
kisérte az óriási néptömeg a megválasztott 
képviselőt folytonos éljenzés és le’rhatatlan 
lelkesedés között. Este a „Hattyúdban ren
dezett lakoma fejezte be a mozgalmas, de 
szép napot. Vajha e nappal teljesen lecsen
desednék vidékünkön a felkavart pártizenve 
dély, vajha a pár hétig felfüggesztett béke 
és nyugalom vidékünk minden lakosa közé 
visszatérne! Képviselőnk másnap délben el
utazott Budapestre Választói közül többen 
elkísérték Kanizsáig, ahol szépszámú közön- 
ég élénk éljenzéssel fogadta.

-  gősiönetnyilváaitás Fogadják mind 
nyáján, akik felejthetellen férjem temetésén 
megjelentek, részvétüknek másként is kife 
jezést adtak és ezzel fájdalmamat enyhíteni

méltóztattak, e helyen is le g m é ly eb b  köszö- 
netemet! Mura-Király, 1892. junius 22-én. 
Özv. Werczler Adolfné.

— 4  dtfteiitisz gyógyítása. Gyógyítható e 
a difteritis s van-e a gyermekek e szörnyű 
pusztítójának határozott ellenszere, a felett 
sokat vitáztak az orvosok s végre is oda 
lyukadtak ki, hogy e betegségnek biztos 
ellenszere nincs s legfeljebb a szobák fér- 
tőztelenitésével lehet ellene védekezni. Igen 
sokan vannak azonban, orvosok és laikusok 
között, a kik azt mondják, hogy a difteri 
tisznek igenis van ellenszere. — Újabban 
Pethő Sándor gyertyámosi orvos talált fel 
egy szert, melyet gyermekén, ennek ápoló
ján és nején próbált ki. Minden orvosnak 
ajánlja, hogy difteritisz eseténél Hydrargyrum 
cyanalumot rendeljen belsőleg. Azt mondja, 
hogy a szertől nem kell félni, mert 4 éves 
gyermek 12 óra alatt három centigrammot 
100 gramm viz tojásfehér keverékben köny- 
nyen elbír: felnőtteknek ugyanazon időre 
10 centigrammot adunk. A láz már másnap 
megszűnik, üszkösödés nem áll be, ism ét
lésre nincs szükség.

— Felttlfizetések a Csáktornyái áll. ta
nítóképző intézeten a növendékek segélyegylele 
javára e hó 8-ikán megtartott tavaszi mulatságon 
Boda Imre (Kálóz) 10 frt. Samu József (Zenta) 
Tódor József, Strausz Sándor 2—2 írt. Pollák 
Gyula, Deutsch Gyula 1 40 írt—1’40 frt. Benedikt 
Béla T20 frt. Kollarics Mihály, Bellosits Bálint, 
Ditirich János, Probszt Ferencz 1—1 frt, Schrenk 
testvérek, Dr. Wolf Béla, Pruszacz Károly 80—80 
kr. Wollák Rezső, 70 kr. Kornfeind Nándor '50 
kr. Heinrich Lipdt, Bosenberg Lajos Ziegler Kál
mánná, Krasovecz Etelka, Dr. Krasoveoz ignácz, 
Nagv Elemér, Göucz Lajosnó, Pethő Jenő, Rajz 
József, Molnár János, Kovács Emil, Pol’ák tíernát, 
Kohn Vilmos, Vrancsics Károly Dr. Fárnek László 
ifj. Fink, Heinrich Bernát, Sle/.inger, Rack, Csa- 
kathurner, Pick 40—40 kr. Spitz Izidor, Meider 
Márk, Granilz, Kohn Herman, König Ernő, Szilágyi 
Gyula, Vlagics Gyögyné 20—20 kr. összesen 39  
frt 80 kr., mely összegért hálás köszönetét nyil
vánítja a tanítóké pzőintézet segélyegylete nevében 
Bezenhofer Mihály pénztárnok, Kaufmann Ármin 
ellenőr,

— A z aradi szabadságharczi erek- 
lyemuzeuin bizottsága által kibocyájtott s 
lapunk más rovatában közölt lelkes szózatára e 
helyen is (ethivjuk olvasóink figyelmét. Egyúttal 
felkértük lapunk azon barátait, kik tudomraással 
1 írnak szabadsághe.rczunk érdekesebb ereklyéinek 
hollétéről szíveskedjenek erről mielőbb értesíteni 
Sü megi  Kálmán urat, az Etső Magyar Alta 
lános Biztositó Társaság nagy kanizsai főügynök- 
ségónek titkárát, ki összekötetésben hll az erek- 
lyemuzeum bizottságával és arra törekszik, hogy 
Zala megye is minél érdekesebv emlékkel legyen 
képviselve a magyar Golgotbán felállított, a máris 
több becses reliquiával rendelkező múzeumban.

— Ő Felsége megkoronáziatásának jubile
uma alka'mával A-Domborun rendezett Ünnepély 
sikerét biztosítani szívesek voltak : Hirschlar Miksa 
10 írt. Újlaki Hirschler és fia exég 5 frt-Czimer- 
man Ferencz plébános 2 frt. Ebrnwald Béla 2 
frt, Schlesinger Izidor 1 frt. Dr, Szabó Z'dgmond 
I frt. Korber János 1 frt. Neufeld Ödön 1 Irt. 
Lüwe Adolf 1 frt. Rózsai Lajos 1 frt. Kohn Ká
roly 1 frt. Faics Ferencznó í frt. Sonnevald Her
mán 1 frt. Zedtvitx Mária 1 frt. Rosenfeld Ede 
I f; t. Ruszák János l frt, Lőke Lajos 1 frt. Mi
szer Rátáéi 1 frt. Lábos Mihály 1 frt. Picbler Imre
1 frt. Horváth Vincze 1 frt Kohn Henrietté 1 frt. 
Slefics István 1 frt. Rezsek Ferencz 1 frt. Hoch- 
singer Salamon 50 kr.̂ Keszthelyi István 50 kr. 
Kengyel Ferenc/. 50 kr. Igrecz Mártonná 50 kr. 
Hirschler Jo'án 50 kr. Miszer György 40 kr. Csiz- 
mesia Fábián 40 kr. Németh István 30 kr. Bu- 
rics József 30 kr. Ösazesen : 42 90 frt.

— Az alsó-domborui olvasókör 25 
éves fennállásának emlékére 1992. évi junius hó 
29-én tánczvigalommal egybekötött j u b i I á r i n 
Ünnepséget  rendez. Belépti dij: családjegy
2 50 frt., személyjegy 1 frt. Felülfizetések köszö
nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A 
tbzta jövedelem az olvasókör könyvtára javára 
tordittatlk. Kedvezőtlen idő esetén a tánczmu'at- 
ság a kör helyiségében tartatik meg.

— Szerencsétlenség. E bó 18 án 
(szombaton) vigyázatlanságnak esett áldozatul

. . . J



Perlakon egy 7 éves fiú, Hozmecz Péter. Ssüleij 
künn, közel a DrAvához, Kapállak. Oda küldték 
a parthoz játszani kis fiukat, ki aztán a folyóba 
esvén belefult. Csak kalapját találták meg, 
testét nem sikerült eddig megtalálni.

— Slegyei^hirek. A z  ö z v e g y  trónö
rökösné Balaton-Füreden. Stefánia özv. trón
örökösné e hó 19 én érkezett B.-Füredre. 
Külön gőzhajón fogadták Siófokon: Ester
házy Mihály gróf, Nádasdy F. gróf és 
Szarvasy Sándor, továbbá Svastits Uenó fő
ispán és Fehér Ipoly pannonhalmi főapát. 
T szteletére az egész fürdőt földiszitették; 
különösen lakását, az Esterházy villát. Fü
reden is a közönség és a hatóság lelkes 
fogadtatásban részesité a főherczegasszonyt. 
Volt regatta (hajó-verseny) ; majd kirándu 
lás Tihanyba; tánczvigalom a yacht-klub 
bán, sétaút a Balatonon, fényes tűzijáték ; 
a szeretetház megtekintése ; kirándulás Készt 
helyre. A főherczegasszony megengedte, 
hogy a szeretetházat leányáról, Erzsébetről 
nevezzék el s annak védnöke legyen. Stefá
nia annyira jól érezte magát Füreden, hogy 
három napra tervezett látogatását két nap 
pal meghosszabítolta. — M e g y é n k  köz
egészségügyi állapota május hóban teljesen 
kielégítő volt- A gyermekek közt csekély 
mértékben a kanyaró és difteritisz uralko
dott. Öngyilkossági eset 5 fordult elő — 
K ö z s é g e k  elszakadása. Bagola, Sáncz, 
Horvát szent-Miklós somogymegyei községek 
folyamodtak, hogy Zalamegyéhez csatoltas** 1

sanak. Zalamegye kijelentette, hogy a köz«; 
ségek kérvényében fölhozott indokok a va-1 
lóságnak megfelelnek s a törvényhatóság 
folyamodó községek kérelmének teljesítése 
ellen kifogást nem tesz. — A l m á s  köz
ségnek a nagy-kapornoki körjegyzőséghez 
való kapcsolása nem engedtetett mrg. — 
R o s e n b e r g  Henrietté urhölgy a zala
egerszegi nőegyletnek 100 fitos alapítványt 
tett. — A b . f ü r e d i  szeretettlázba 10 
árva fog fölvétetni; a folyamodványok az 
intézet igazgatóságához adandók be. — B- 
F ü r e d e n  junius 6 ig 137 vendég időzött. 
— A b a l a t o n m e l l é k i  tervezett vasút 
közigazgatási bejárata e hó 1 5 — 20-ikt közt 
megtörtént. — S z e g e d e n  a szőlőt el
lepte a hernyó annyira, hogy a tőkék egé
szen feketék s igy csekély termésre van 
kilátás.

— Hazai hírek. Nagy -Váradon 
Szent László király szentté avatása és a városnak 
török részről való visszahóclilása emlékére e hó 
26 — 29 én országos ünnepet rendeznek. Az ün
nepen részt vesznek többek közt : Vaszary K. 
herczeprimás, ü a I i n b e r fi, pápai munczius, 
Fraknói  V. püspök; Szapáry gr. miniszterel
nök stb. — Zágrábban a magyar keresk. minisz
ter uj, impozáns pályaházat építtetett , melyet jú
lius 1-én adtak át a forgalomnak. — Budapes
té n e hó 20 án nagy jégeső és felhőszakadás vo't.

— Egy kitűnő uj vállalatnak, a „Kis 
Könyvtárnak első négy kötete fekszik elöltünk. A 
legkedvesebb olvasóközönségnek, aj 3 — 14 éves 
gyermekeknek vannak ezek a csinosan kiállított, 
képekkel díszített és bámulatosan olc-ió könyvek

szánva. Az első könyv, „A Cseregyermekek.• 
koszorús írónk Jókai Mór remek tollát dicséri. 
Az ifjúsági irodalom egyik legelső jelese, Benedek 
Elek mesél a második könyvben („Mesék és Tör
ténetek«) csoda szép dolgokat a kicsikéknek. „Egy 
plajbász története* a czime a harmadik könyv
nek, melylyel Gaál Mózes lett ki magáért. A ne
gyedik könyvben ( „A Szabad ég alatt.") Benedek, 
Bársony István, Ahonyi Árpád jeleskednek. Álta
lában az elöltünk fekvő négy könyv után ítélve 
a „Kis Könyvtár« rövid idő múlva kedvelt és 
nélkülözhetetlen olvasmánya lesz a magyar gyer
mekvilágnak. A  kiadó jó szolgálatot tesz az ifjúsági 
irodaionnak, midőn a legjelesebb magyar ifjúsági 
írók müveit, valóban olcsó áron adja az ifjúság 
kezébe. A gyermekkel megáldott szülök jól teszik, 
ha ezt a vállalatod pártolják és gyermekeiknek 
csekély pénzért élvezetes, magyaros olvasmányokat 
szereznek. A „Kis Könyvtár«, — melynek szer
kesztője Benedek Elek — Mármaros-Szigeten jelen 
meg Berger Miksa kiadásában és minden hazai 
könyvkereskedésben kapható. Egy-egy kötet ára 
fűzve 12 kr., kötve 20 kr. 10 tüzet előfizetési ára 
1 fit, 10 kölött példányé 1 írt 70 kr.

goícnitási emlékkönyv I. Ferencz József 
apostoli királyunk megkoronázásának 25 
éves jubiláris ünnepére -  Jókai Mór, Falk 
Miksa, Rákossi Jenő, Vadnai Károly, Dr. 
Czobor Béla. Endrődi Sándor, dr. Marczali 
Henrik és dr. Koltai Virgil közreműködésé
vel szerkesztették dr. Kovács Dénes és 
Sz klay János Ára 1 írt Kapható Csáktor
nyán Fischel F. könyv- és papirkereskedé- 
sében.

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R ( J I T A I  J Ó Z S E FIX tečaj

S urednikom moči je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sve pošiljke tičuče se zadržajano- 
vinah, naj se pošiljajo na ime 
H argitai J o ž e f a  urednika to 

Čakovec.

Izd&teljstvo:
&njižara Fischel Filipova kam se 

predplata i obznane pošiljajo.

Vu Čakovcu 2(i*ga júniusa 1892. Broj 20.
P r c ilp ’ntnn  vena  f e :

Na celo leto . . . 4 (rt
Na pol leta . . . 2 trt
Na četvert leta . . 1 (rt

Pojedini broji košfajo 10 kr.

Obznane se poleg zgodbe i fal 
računajo.

u a h o rv á tik o r  i i m ag j arakom  je z ik u  iz la zee i r irnžtven i zn a n stv en i i p o v u č ljiv i lis t  za puk . 
^ I z l a z i  s -v a lc itH ijec ien  JedLenlcrat i  to :  v u  s^alsz-u n ed e lju ..

Službeni glasnik: ,.Medjimurskoga podpomagajučega činovniekoga druživa*C„Cakovečke šparkasse44 *, „Medjimurske sparkasse'4. i t. d.

Božja skrb vu naturi, 
n

(Dalje).

Morje zauzimlje dve tretjine zemlje. 
Moglo bi se pitati čemu toliko množtvo 
vode ? Mor e je veliko spravi če vode za 
suhu zemlju. Od i/hlapljinah morske vode 
postaju oblaki i megle, koje velri na suho 
donašaju, da tu kak deždj, snég ili drugi 
kakii talog na zemlju padnu, te ju napoje 
i nakvasiju. Brez toga bi zemlja bila pu- 
stofiina. Nu da se tolika množina vode ne- 
pokvari i zemlju neokuži, mora da ju goni 
oséka, plina i struja. Morska je voda takaj 
i slana, i to največ onde, gde je vručina 
najvekáa Réke i potoki netečeju zravno, 
nego se zavijaju. Tak nakvasuju zemlju 
vu vek em prostoru, a pri poplavah su 
menje pogibeljni.

Navlastita spravili ča za vodu su vu 
nekojih krajih velike turne. S onom vla* 
gom, s kojum turne na se povlečuju i vu 
sebi zadržuju, čiuiju one mnogo plodnišom 
zemlju. Gde *e šume obatale, tu se zemlja 
suši, a vetri izvlečeju svu snagu iz nje. 8 
takvoga nepametnoga poharanja jadikuje 
vezda nate primorje ; a nas bude negda 
preklinjalo na^e potomstvo, ako joáée za 
vremena nezaprččimo pustošenje plemeni-

I tih £umah i po sebičnosti bo’jarskoj i pő 
gluposti seljačkoj. Véé bi bila vu istinu 
skradnje doba da se zbiljno misli na čud- 
novite posledice toga vandalizma, pak da 
se po kajto vpelja pametneše šumarsko go 
spodarstvo, ar do istine na mnogi mesti 
mora se pametnorou č o v k u  koža ježiti, 
gda spazi, kaj se za šumami dela, i kaj 

1 se je več od njih način lo

Šume su okoli sétva severnjakov kak 
ti tople kabanic', a poleg morskih žalov 
piéi'i u, da jések plodno zemlji-te neza- 
siplje. Okoli gorah su kakti nasipi, koji 
zaustavljaju leteče plaze, padajuče kamenje 
i ha^ajuče bujice

S kak om pak snagom i ploduovito 
stjum neobdari dobri Bog tiho i čedne 
cvčtuče rastlinstvo. Mumijska pšenica, koju 
su naš i vu misirskih piramidah poniče i 
urodi persijana i za dvé jezere Ijet Preobil 
no séje narav sémenje. Vrlo su znamenite 
jesenske selbe rastlin tva. Ljudem bi ne 
moguče bilo živinstvo zdržavati i za njega 
svakovrstnog sémenji natéjati Tu nam 
anda vu pomoó priskaČe nekoja nevnlljva  
starajuča ruka.

Voda, veter, ptice, kukci i drugo /i- 
votinje, mora biti, da raznosiju s menje, a 
morske struj' plaviju ga na daleke žalove 
i otoke. Tak su n. pr. morske struje sa 
ždovah prednje Indije prenes’e kokoške

na koraijuké otoke vu južnom morju, te 
su tak puste Žale obrubile s i  šumami od 
samih kokoškah '(takvi orehi). Dokazano 
je da je jedna morska struja od žala s 
Kolumbije donesla aömenja rastlinskoga 
na otoke galopažke, dakle sto miljili dal- 
ko Velika réka Golf donala veliku mno- 
žinu amerikanskoga s menje iz meksikan« 
ske drage do škotskih Žalah, (Englija) Ta 
velika réka ublažuje takaj oštro podnebje 
severne Strane.

Bujiče vu doline znašaj u pojedino gor
sko rašče. Réka Rajna donesla je plavi en- 
clian tja vu sénokoSe m nhajmske i mo 
gačske a Izar alpinski lanek vu monakov- 
sku ravnicu. Sa zrakom pak putuje seme 
mléöiéa topola, vrbe omorike, jele, bresta
i javora. Čudimo se, gda na visokih ne«
pristopnah pečinah opazimo, vitke jele, ili 
gda na visokih razvaljenih gradinah cvete 
mlččnjnk, te pitamo odkud su tam dospe
le te rastline.

Veter oduiBJ jim séme, ono izklije i 
vu nekoj malo zeml e zrasle. Nevidljivo 
za nale oči se’i se po zraku i situšni trus 
mahinah, preprutah, lišajah, gljivah i resi- 
nah. Bure i vihri pripomažu sijati i saditi 
cv. če, drvetje i zelje. Gde mi mislimo, da 
natura, razru ava, gradi i blagoslovlja ona

Nekoje vrsti sémenja imaju k v a č ic e , 
prikvače se za ljudi i životinje i ta k  se  
razprostranjuju.



Nekoje sémenje je okruglo, te se leli 
ko dalje kolura. Tobolci mnogoga rašča i- 
maju takvu vlastitost, gda dozreli a takšom 
ae silóm razpukne, da se pémensko zrno 
na dalko raztepe. A mnogo sémenja raz« 
noeiju i ptice.

KreStelica ponaskriva si *a zimu vu 
zemlju žira i Iješnjakov, ako pák sve n e-  
najde, a i snég prepréd i tak na mnogom 
méstu ponikne léskva ili hrast, brez da bi 
ae znalo, gdo jih je poBadil.

(Drugiput dalje).

Zakopano blago,
m .

(Dalje.)

Pokušala je da se poluži plebaniHu. 
Plébános je dozvnl k sebi Blaža, pak ga 
je malo poli arai. Muž je poslušal pokorno 
plebanoševe n či, obračajuči kapu vu ru- 
k ah ; a kad se je povrnul dimo, hitil je 
mateiiuu postelju iz hite vu mraénu i li'a 
dnu komoru i zagrozil se, da bude staricu 
vmoril s gladom. Tužno njeno življenje još 
se tak pogoršalo, da se je habala vsake 
tužbe. Nije se više žaluvala, kaj više niti 
Busedami se nespomina, boje i se srditosti 
sina, koji je stiskal Sake, kad je bil ljut 
na nju . . . Vu kržljavom telu zatuvala 
je još friike misli. Trpela je nezahvalnost 
svoje déce i ialuvala je, kaj je vse dala 
na nje prepisati; ali to se više nije dalo 
prementi.

Nije čudo kaj je od onoga dneva, kad 
joj je Urša razsvétila skrovnost, očutila 
pole Čiču vu svojoj sudbini. Očutila se je 
bogata, močna gotovo vsemoguča, želeči 
samo mira i málo vugodnosti, koja joj je 
po pravici pripadala, hotela je odmali da 
to kupi zakopanim blagom Hotela je da 
opet zadobije poštovanje obedveh sinov i 
suehe, da vidi. kak joj budu pred noge 
opali, kada jim bude povedala :

Vaša mati, koju ste odurili, jer još

vnogo vrédna ; idite samo pod hrušku, 
pak odmeiite deset horačajov na izhod.

Ali se zdržala . . . Bazmišljala je 
nekoliko dnevov. Nazadnje odluči.

Ne, n e !
Stim joj je još bolje odlelinulo Bila 

je bogata ne s penezi nego s fantljivos 
tjum Tuliko Ijetah odurjavanja pored sa- 
moljubo8ti starosti, vgasile su se vse iskre 
naklonosti proti déci. Mrzila je nje kaj vi
še i to je bilo potla-nje njezino ljudsko 
čuvstvo.

Stara je čisto se ojačila od kak je to 
odlučila. Nije tak rekuč niti čutila zlobu, 
koju cela familija nije šparala. Njezina vu- 
zka vusta su nav k tiho bila, sa stisnuti- 
ma od staiosti vustnicami, za kojimi su 
još samo tri žuti zubi bili; bila je to fant 
Ijivost, koja je njoj osladila zadnje dneve 
njezinoga življenja. I noge su joj vezda 
menje šklecale . . . Mogla je izdržati svoje 
milo šetanje pod hrušku, koje je Blaž iz 
smehaval, gde je ščučjena, naslonjena na 
sleblo, grela se je po célé vure na suucu, 
licem  obrnjena proti sunčanomu izhodu.

Postala je futljiva (tiha), a to je sa 
zadovoljnostjum pridodal Blaž sprevadjuju 
či, kak joj se život gasi.

Stara več i negovori 1
Skoio da nije ni govorila. Skrčena 

vu svojih zmazanih, podrapanih prnjah, se
dela je na malom stolcu na pragu od ko
more, gledajuč nemisleč na oblok. Poslu
šala je ipak, kaj se je dogadjalo vu nu 
trešnju liižu.

Blaža je postigla nesreča sa nesrečom. 
Jeden put mu je vcrkel konj . . .

Nerodica polja hitila ga vu užora'ki 
dug, iz kojega se nije mogel izkopati. V 
jesen se vrtel kak vu vréli vodi, name ta* 
juč vu krpu peneze za štibru (porciju, po 
rez). Postal je zločešt, pijančuval je, tukel 
svoju ženu, koja je nosila črnjavke od tvr 
dih njegovih šakali. Jeden put kad su mu 
zmenjkali penezi za štibru (porciju), moral 
je speljati kravu na senjem. Vezal ju je s 
vojkom okolo rogov i potiral a palicom, a 
do ti čas brisala si je pri komenu sneha

oči. Stara se nije niti genula na svójem
sto’cu.

Ferenc je neprestance staroj zlo želel. 
Osladil mu je soldački život, pak se zlo
voljno i šilom hačil za sekirom. Nikaj mu 
nije bilo odurneše kak delati, prež kojega 
bi ipak mogel izdehnuti od glada na pra
gu „bogatoga brata." Delal je anda, ali ne 
tuliko za jelo, koliko za to, da ima vu ne* 
delju za žganicu i onda je mudruval i go
voril o politiki i sliadjal se je s pucami.

Obodvem bilo je zlo . , . Stara je 
gledala niibovu nevolju. Njezin pogled pri- 
vidno ravnodušen, govoril im je večkrat 
govorom, koji oni na žalost nisu razmeli :

Da ste drugačeši, obsipala bi vas zla
tom i srebrom. Ti. Blaž, mogel bi si tri 
sela kupiti 1! Ti, Franček, célo svoje živ
ljenje mogel bi sprevesti vu rasipnosti i 
nedelanju . . . Ali toga nebude nigdar! 
Je, nigdar !

Čutila se srečnom vu svojoj nevolji i 
vlasti, kojoj se je nigdo ne domišljal.

I ostala je takova do kraja.
Jeden put se nije zdigla s postelje. 

Znemogla je. Preležala je tri dni . . .  č e 
trti den zamolila je, da joj zazoveju koga, 
koj bi joj napravil vuručnu vodu.

Oh ! — rekel je Blaž — vi bi radi 
navéke živeti.

Na to nije nikaj odgovorila . . . Na- 
djala se ipak, da se bude izvlekla. G ovo
rila je poluglasno o ozdravljenju, po ko- 
jem bude se opet prešetala do hruške. Na 
hitro joj se stanje ipak tak pogoršalo, da 
je veruvala, da mora vumreti.

J»š je jenkrat zametnu’a borbu sa 
sobom, vu kojoj je mržnja .preobladala 
konservativni nagon, koji je bil slomljen 
drugim životom. Da joj kaj pomore, dope- 
Ijali su doktora iz varaa.

Željela je rajši vumreti, začudil se je 
doktor na tvrdoglavostjum starice. Napo
kon je izgubila i svést i istom onda su joj 
došle iz vust pretrgnjeni réői o zakopa- 
nom blagu.

Te rčči ni.e nigdo poslušal.
Kaj bi takvoga mogla brbrati ta sta

ra vu zimici ? Gda je vumrla, sin i sneha

Z A B A V A .

V

Čavlar.
i.

Tam negde okolo Cinkate bil je vu sta
ro vrérae, kad so još cinkutske holbe svoju 
valjanost imsle, zakon, da tko oženjenoga 
muža napadne i njemu šusku dade, taj mo 
ra pet forinti plat i ti globe, i još k tomu na 
dvadeset i četiri vure mora iti v luknju se 
Eedet.

Zato si je na Andraševo néki siromaški 
čavltr iz Cinkute mis’il : ja ipak vu oštari
ji na moje godovno morem nekaj dobra za 
jesti i piti dobiti, akoprem neimam niti pre- 
drtoga fiiéra niti pri sebi niti doma, i več 
duže kak dva leta neznam, jeli su škude o- 
krogle ili četverovuglaste.

Odputi sc anda vn domaču oštariju, za
pove si fino za jesti i pije k tomu obilno 
žutoga ataroga vina, koje mu je samo onak 
po požirakn vu želudac teklo, kak da bi b i
lo z najflntšim uljem namazano. Kad je to 
sve skopa, to fino jelo i još finešo pitje več 
na svojem  méatu t. j. vu čavlarovem želud 
ca bilo, iznašal je račun dva forinta i pet
najst krajcarah, koja h uma je za ono vrčme 
i za dobro stoječega čavlara prilicna se mo

gla uazvati, a kamo li ne za sironnškoga 
prež predrtog fiiéra. Sad si naš čavlar mi
sli : hoču oštarjaša razsrditi i vu šalama- 
stiku dopeljati.

Čuju gospon oštarjaš, to je bilo zloče
sto jelo i nevaljauo vino, reče čavlar, — 
za tuliko penez bi mi bili mogli več nekaj 
poštenešega na stol deti. Ja se samo čudim, 
da oni poleg takove dvorbe nisu več zdavnja 
bogat človek postali, nego su rano takši si
romak kak i ja.

Oštsi jas, koj je drugaö pošten človek 
bil, nije na to takodjer lčpo i voljko odgo
voril, nego onak kak se več vu srditosti od
govarja i vu odgovaranju ga je nekoliko put 
nekaj v desnoj ruki cukalo i žegetalo.

Kad pak je čavl ir još na zadnje re
kel : To mi nek bude uavuk, jer več zdav- 

Inja se govori, do se vu najgoiših krčmah, 
kakva je i vaša, naj skupljije sve nevaljano 
plača — tada se oštarjaš vi e nije mogel 
zdržati, več mu je dal šusku za vuho, koja 

t bi med bratjum bila dva cekina vrédna. Za 
tim mu zavikne, da svoj dug odmah plati, 
jer drugač mu bu po svojih slogih dal pu- 
na ple a nametati i još iz oštarije ga vau 
hititi.

A li č*vlar se je na to samo nasmejal 
i rekel: Em je to samo moja šala bila, go
spon oštarjaš, i vaše jelo i pilo je bilo vrlo 
dobro, dapa<e tak dobro, kakovo ja več ne-

kuliko let nisem imái sreéu pokoštati. Dajte 
mi sada za o d u  šusku, koju sam od vas ma
lo prije vu gotovom prijel dva forinta i če- 
terdeset pet krajcarov na obed još gore, on
da vas i.cidem tužit. Bolje je, mi čemo lé
pő vu miru med sobom živeti, nego vu sva- 
dji —  Nesetjate se, da je vaša pokojna go 
spa bila kčerki moje sestre kuma.

Na te rčči je oštarjiš čudnovito cči 
izbuljil, jer on je bil drugač neporočan i 
dobro stoječi človek i rajši bi bil puno no- 
vac zgubil, nego se radi takovog prestupka 
po sudu dal kazniti i makar samo pol vure 
vu luknji sjdeti. Zato si je mislil, ja mu ra- 
dje još dodam ta dva forinte i četerdeset 
pet krajcari, nego da bi moral još jedan 
krat cél ib pet forintih platiti i još k tomu 
špotno iti na dvadeset i četiri vure na 
kvartir k profozu. — Dal mu je auda te 
dva forinte četerdeset pet krajcarah, ali mu 
je i rekel: „Vu moju h«iu se više nikada 
nepodstupite dojti .„

Poveda se, da je taj čavlar to isto i 
vu drugih oštarijah probal, te su Suske jod 
jedan ili dva krat ,al pari« stale, kak tr
govci kaiu, kad je wcchsel tuliko vréien 
kak i gotov novac na koj glasi.

Posle ali su te šuske naglo za petdeset 
percentov opaie, •  na zadnje kak i assigna- 
tie vn revoluciji tak bez vrčduosti postale, 
da ib je sad okolo Cinkute več moči čisto





(Nekaj za  k ra te k  čas.
i .

Dva kartali igrali su se karte vu ka
varn*, ter se niso mogli i Oditi dosadnih kibi- 
cah Ouda se je stal jeden od igračov i za
prosil je kibica, da bi pridržal karte, i da 
bi se mesto njega kartal, To isto je vdnil 
naskoro i drugi igrač.

Obedva kibci zamislili su se va igro, 
ter za jedmi varu zapitki su kelnera : A 
gde su oni dva gospom, koji su ovdi sedeli ? 
— Kartaju se vu drogi biži, odgovoril je 
kelner* Od toga časa nisu više dosadjiv&li.

2.
O teč: ('incku, koj je bil prvi put vu 

ákoli) No, Franček, kak ti se dopalo vu 
Skolu ?

Franček : Na svetu neima nikakve pre- 
membe. Domaj me natržeju na vuba, a isto 
tak i vu školi.

3.

Inšpektor vu Akoli : Draga deca, zakaj 
vam je dragi B g stvor.1 vuha ? — —  K»k 
su več deca vsa tiho bila, zdignul je jedeu 
dva prste, i viknul je: Zato nam je Bog 
stvoril vulia, kaj nas moreju gosp:n navu- 
čitelj za nje natezati.

Složil:

-§lád (gereacz

Fekete, fehér és színes selymeket
méterenként 45 krtói 16 írt 05 krig sima 
és mintázott mintegy 240 különböző fajta 
és 2000 külömbözö színben szállít, megren
deld egyes öltönyökre vagy végekbenia pósta- j 
bér és vámmentesen. Henneberg Gr. (cs. 
és kir. udvari szállító) selyem gyára Zü
richben, Minták póstaíordulóval küldetnek 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros bé
lyeg ragasztandó.

Nyomatolt Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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