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A z  á l la t  egészsége  m e g ó v á s á n a k  

fő b b  s z a b á ly a i.

Nem lehet eltagadni, hogy minden te
kintetben előnyösebb általainkat a betegsé
gektől védeni és megoltalmazni, mint meg
betegedésüket gondtalanul felidézve — gyó
gyítani.

Az állatok egészsége fentartásának főbb 
szabályait a következő 10 rövid pontba le
het összefoglalni:

1. Gondoskodj arról, hogy állataid foly
tonosan sok és jó  levegőben legyenek. E 
czélból tartsd azok tartózkodási helyét tisz
tán, szellőztesd gyakran, mert a romlott le
vegő betegségeket fel is idézhet s a fertőző 
nyavalyák elterjedését elősegíti.

2. Tartsd tisztán az állatok testéi is, 
mert a tisztaság fele egészség, s minden ál
lat mindenben jobban hasznosít, ha tiszta, 
mint ha szenyes.

3. Etess rendesen, mert igen sok állat 
betegszik meg a tnl kevés vagy lul sok és 
a nem rendes időben nyújtóit eleségtöl.

4. Óvakodj rossz, romlott takarmány 
nyújtásától, mert ez legbamarább megárt 
az állatnak, s ha az emésztő készüléke meg
betegszik, egyébb szerveit is baj érheti.

5. Igyekezz bál. hogy takarmányaid 
meg ne romoljanak, el ne penészesedjenek, 
meg ne fagyjanak, rothadjanak s mérges 
növényeket sem a legelőn, sem az istálló
ban ne tartalmazzanak, mert az ilyenek 
evése után állatod menthetetlenül el is 
pusztulhat.

6 Nyújts állataidnak elegendő és liszla 
friss, jó vizet, arra azoknak elkerülhetetlen 
szükségük van, egészségük fentartásában 
az közre játszik, holott a rossz, fertőzött 
viz súlyos, veszedelmes bajokat okozhat.

7. A konyhasóra is szüksége van az 
állati szervezetnek; hetenkint legalább egy- 
szer-kétszer azt is adj tehát a takarmányba 
keverve állataidnak, mert a só izletesebbé 
is teszi az eleséget, sőt a kisebb mértékben 
netán rossz takarmányt javítja is, azonkívül 
pedig az emésztési folyamatra is előnyö
sen hat.

8. Védd meg lehetőleg állataidat a 
túlságos hidegtől, melegtől, légbuzamtól, hi
deg, kemény fekvő helytől, mert ezek a ha
tások u. n. meghülési bajokat idézhetnek 
lel; ám de el ne kényeztesd állatodat, mert 
úgy még könyebben betegszik.

9. Ne zsarold túl munkás állataidat, 
mert te vallód kárát mindenképen A rend
szeresen, mérsékelten, emberségesen hasz
nált, nem kiűzött állat hosszasabban, job

ban fog szolgálhatni léged, s a túlterhelés
ben meg nem hibásodva, el nem nyomo
rod va, örömödre is lesz. de nagyobb hasz
not is bajt.

10. Kerüld cl lehetőleg a beteg álla
tokkal való érintkezési, meri a magad ál
latja is belertözödhetik s ha baj adja elő 
magát állataid között, szakértő állatorvoshoz 
s ne kontár kiiruzslóboz fordulj.

M.

A z  a lis p á n i je le n té s b ő l.

Meltosagos Gróf Főispán U r !
Tekintetes törvényhatósági bizottsági közgyűlés!

Az 1880. évi XXI. t. ez. OS. §-a s) pontjá
nak, valamint az eddigi gyakorlatnak megfelelően, 
van szerencsém vármegyénk közigazgatásának és 
az ezzel összefüggő ügyeknek állapotáról szóló 
jelentésemet, mely ezen évi január hó 1 -től julius 
In’) végéig terjedő időszakot foglalja magában, a 
következőkben tiszteletiéi előterjeszteni.

A felnőttek közegészségi állapota ez év első 
felében nem volt teljesen kielégítő, mert a tava
szi és nyári évszak a sok csapadék miatt hűvös j 
volt s leginkább földműveléssel foglalkozó népünk
nél ez okot adott a gyakoribb meghűlésre s en- 

| nők folytán a légző szervek főleg hurulos bántal- 
ma nagyobb számban észlelteiéit, mely mellett 

i csuzok, váltó lázak is képezték a gyógykezelés 
í tárgyát és Sénye. valamint Vindornyaszőllős köz- 
I ségek ben pedig a hasihagymáz járványosán lé- 
' pett fel

A gyermekek közegészsége szintén nem volt 
kedvező, mert a felnőtteknél említett hántalma- 
kon kivid a bélhurul, roncsoló torok lob, vörheny, 
úgyszintén a vármegye egyes részében járványo
sán uralkodó kanyaró, hökhurul több áldozatot 
követelt.

A perlaki, Csáktornyái és alsólendvai járás
ban tájkórosan uralkodó, a vármegye többi ré
szeiben szórványosan előforduló trachoma megbe
tegedés volt 2817. ezek közül gyógy ült 772, elhalt 
vagy távozott 51», továbbá kezelés alatt maradt 
20:W. A trachomások kezelését teljesíti I járási-, 
3  kör-, 1 községi, \ állami trachoma orvos. A 
súlyos, vagy otthon el nem különíthető és'rende
lési órákban meg nem jelenő betegek pedig a 
perlaki és alsólendvai állami trachoma vagy a 
vármegye két közkórháziban helyeztetnek el meg
felelő ápolás czéljából.

Kendőri bonczolás leljesitUde.ll 32 szer, kül
ső hullaszende rendőri tekintetből volt 07. Súlyos 

I sértés bejelentetett 50. Öngyilkosságot 2 0  egyén 
; követett el. Véletlen szerencsétlenség által kimúlt 
31). Elmekór előfordult 2 1 . Veszettség gyanújában 

I levő eb által megmaratott 43 egyén, kik védollás 
czéljából, egynek kivételével mind a bpesti l ’as- 

j teur intézetbe szállíttattak. Szerencsétlen szülés 
! előfordult 22. Hét éven aluli elhalt gyermekek or- 
j vosi gyógykezeltetése elmulaszlatott 431 esetben.

A haszonállatok között a szokásos ragadós 
állati betegségek a lefolyt időszak alatt is, mint 
egyébkor, szedték áldozataikat, de egyik sem öltött 

[kivételesen fenyegető jelleget úgy, hogy kivételes 
intézkedések szüksége merült volna fel; ezen kö
rülmény bizonyára legalább részben a inegbete-

giílések és elhullások pontosabb bejelentésére s 
igy a törvényben és rendeletekben előirt óvó- és 
elfojtó intézkedéseknek idejekorán való alkalma
zására vezethető vissza. Legtöbb elhullást a szarvas
marhák között a iépfene és a serezegő üszők, 
sertések között pedig a sertésvész és sertésorbáncz 
okozott. Az elől említett két betegség, nemkülön
ben a sertésorbáncz csak oly helyeken tudott na
gyobb arányokat ölteni, a hol az ellenük való 
védőojtások, — daczára a járási m. kir. állator
vosok legtöbbje által azok megismertetése és al
kalmazása érdekéken kifejtett tevékenységnek, 
az állattartó közönség indokolatlan tartózkodása 
miatt szélesebb körben elterjedni nem tudtuk.

A hivatalból jelentendő ragadós betegségek
elterjedésére nézve egyébként a részletes adatok 
a következők:

A léplene 51), a veszettség 36, az ivarszervi 
hólyagos kiütés 44, a rühösség 3, u sertésorbáncz 
23 s a sertésvész 51* községben áll api Itatott meg 
hatóságilag.

Az állategészség rendőri intézmények mű
ködése kielégítő volt; mulasztás nem észlel
tetek

A szarvasmarha járlati és kereskedelmi for- 
, ghlmát illetőleg tisztelettel jelenlem, hogy folyó 
[évi január hó l-től julius hó végéig a központból 
az illető községi megbízottak részére kiadatott 
102.062 dl). 20 filléres, 73.11*0 db. 12 filléres és 
54.790 db. 4 filléres marhajárlati űrlap, melye,-, 
kért 31386 korona 80 (liléi* szolgáltatott át a in. 
kir. adóhivataloknak.

Folyó évi január hó l-től julius hó 31-ig a 
vármegye területén előforduló tűzesetek száma HO 
volt, melyeknél az összes elhamvasztott érték :i 
hivatalos kárfelvételi jegyzőkönyvek Szerint 120250 
kor. 8 6  fillért lett ki Éhből biztosítva volt 59925 
korona érték s igy a biztosítatlanul szenvedeti 
kár 60.331 kor. 8 6  fillérre rúg.

A tűz keletkezésének oka, a teljesített vizs
gálatok szerint 13 esetben gyújtogatás. 19 esetlam 
gondatlanság. 2 esetben villámcsapás és 52 eset
ben kjderitheletlen volt.

A személy- és vagyonbiztonság a járási fő
szolgabíróktól beérkezett havi és a csendőrségi 
esemény jelentések szerint a lefolyt félévben a 
vármegye egész területén teljesen kielégítő és 
megnyugtató volt; — fordullak elő ugyan egyes 
betöréses lopások és kisebb tolvajt ások számos 
esetei, lettesei azonban a csendórség állal legna
gyobb részben kipuhatoltalak s az illetékes ható
ságoknak átadattak.

A m. kir. csendöri őrjáratok által letartóz
tatva lett: gyilkosságért I, gyilkosság kísérletért 
3 , szándékos emberölésért 1 2 , az ember élete és 
testi épsége elleni cselekményért 7, rablásért 7, 
gyújtogatásért 3, lopásért 115, vagyon elleni cse
lekményért 1 0 , hatóság elleni erőszakért 1 , ma
gánosok elleni erőszakért 1 . pénzhamisításért I, 
szemérem elleni cselekményért 6 , egyéb bűncse
lekményért 8  egyén, továbbá különböző természetű 
kihágásokért 177 lettes lett a közigazgatási ható
ságokhoz elővezetve.

A vármegye területén múlt évben előirásban 
volt egyenes adónak és hadmentességi díjnak ese
dékessé vált összegeiről, az ezekre teljesített befi
zetésekről, ugv a fennálló tartozásokról a követ
kezőket van szerencsém előterjeszteni:

Az évek hosszú során át felszaporodott hát
ralék azért nem volt teljesen rendezhető és be
hajtható, mert az uralgott mostoha gazdasági vi-



szonyok mellett az adózók fizetésképessége telje
sen kimerült.

A pénzügyi adminisztratió terén fennakadás 
nincsen; — minthogy azonban a lakosság csekély 
termését még nem értékesíthette, az adók és 
egyéb kincstári követelések csak szeptember 
és október hónapokban fognak nagyobb mérvben 
befolyni.

Közgazdasági viszonyainkra vonatkozólag a 
kővetkezőket vagyok bátor előterjeszteni:

A mezőgazdasági termények állása a lefolyt 
félévben általában kedvezőnek mutatkozott. A 
vetések az enyhe téli időben jól teltek át; a ta
vaszi vetés korán volt kezdhető, a gyakori csa
padékok a fejlődést kedvezően befolyásolták kez
detben, de a május, junius és julius hó folyamán 
bekövetkezett zivatarokkal, sőt a vármegye szá
mos községében jégverésekkel összekötött túlságos 
sok esőzés a gabonaféléket károsította és a ter- 
mési átlagot még közvetlenül az aratás előtt le
nyomta.

Vármegyeszerte, a jégverte vidékektől elte
kintve, a mostani aratás mindezek daczára a ta
valyinál jelentékenyen jobb leend és a jó köze
pes évekhez sorolható.

A zivatarok által már korábban le nem 
vert búza és rozs minősége — kedvező takarítást 
feltételezve, szép leend, kevés az apadt II od osz
tályú szem.

A beázott rozsokba sok minőségi kár van 
és a kévék egy része kicsirázott. A kedvezőtlen 
kaszálási és aratási időszak folytán az árpa és 
zab minősége szenvedett, az árpa jobbára meg
sárgult. Az eddigi cséplési eredmények a le nem 
dőlt gabonáknál, a várható eredményeket igazol
ták, sőt részben felül is múlták. A tengeri álla
pota, a sok eső folytán váratlan gyorsasággal ja
vult és jó középtermést igér. Repcze, lecsépel le
tett és az el nem fagyott vetéseknél a minő- és 
mennyiség kielégítő. Képafélék fejlődése ez ideig 
kitűnő. Burgonya, a korábbi erőteljes fejlődés 
után a sok eső miatt hanyatlott, nemcsak a gu
mók rothadása, hanem a peronosporának roha
mos fellépésére általános a panasz. Kertivetemé- J 
nyék állapota kielégítő, de a sok esőt már so
kalják ezen növények és a gaztól szenvednek. 
Hüvelyesek, kender, len, fejlődése kedvező, a köles 
szépen kikelt és fejlődik. Mesterséges takarmány- 
félék és a rétek a sok eső folytán szokatlan nagy 
termést adtak ez idén, de a szárogalási időszak 
alatt uralkodó szeszélyes időjárás miatt sok a 
kilúgozott, megsárgult széna és a másodrendű ló- 
her, bükköny stb. Szalmatermés a folyó évben a 
múlt évihez képest 15—30% többletet mutat. 
Legelők állapota általában a lefolyt félévben ked
vező volt és a legelő marha ezideig hiányt nem 
szenvedett. A záporesők és szelek a bujább veté
seket tetemesen megkárosították, a gabona növé
nyi ellenségeit pedig növelték. Nagyobb mérvű 
elemi csapások voltak: május 1  - 2 -án fagy, mely 
a szőlők laposabb fekvéseiben és a gyümölcster
mésben tetemes károkat okozott. Voltak ködök 
is; rovarkárok is mutatkoztak a korai vetésekben, 
a kalász és levélrozsda pusztította a búzát és 
árpát; gyökérpenész is volt kisebb területeken 
konstatálható.

Jégverések voltak elviselhető mérvben vár
megyénkben, május 16, junins 3, 4 és 10-án; igen 
tetemes mérvben pedig julius hó 2 -án, amidőn 
vármegyénk számos vidékén a szépnek mutatkozó 
termés nagy mérvben károsítva, sőt több helyütt 
megsemmisítve is lelt.

Árvíz kár, julius havában mutatkozott a 
Zala folyó mentén levő községek határában, hol 
rét, legelő és szántóföldek lettek elborítva és be- 
iszapolva. — Különös intézkedések a káios álla
tok és növények irtása tekintetében nem tétettek, 
pedig a kisgazda földjein az idén ismét szokatlan 
mennyiségben fellépő gaz és gyomok irtása eié- 
lyes intézkedéseket igényelne. A mezőgazdasági 
termények állatok és állati termékek értékesíté
sében leginkább csak a szarvasmarha értékesítése 
volt az év kezdetén hiányos, amennyiben a múlt 
évi szűk takarmány termés kényszereladásokat lé
tesített. Későbben ez, a zöld takarmányozással 
megszűnt és jelenleg ismét jó árakról lehet szólni. 
— A gabona árak ez év elején kedvezőek voltak 
később a jó termési kilátások benyomása alatt 
ellanyhultak.

Kedvezőtlen volt még a bor értékesítése is, 
mely kivitel hiányában évről évre nehezebben 
sikerül.

A törvényhatósági utak fentartására a fed-

anyag szükséglet az ulibizottságok meghallgatása 
mellett a kir. államépitészeti hivatal által meg- 
állapittatván s a vonatkozó tervezetek a tek. köz- 
igazgatási bizottság által jóváhagyatván a feda- 
nyag szállítás kellő időben megkezdetett és oly 
erővel eszközöltetett, hogy a fedanyag nagyobb 
része már ki is szállíttatott.

Ay 1902. évi utfentartási költségelőirányzat 
terhére foganatosítandó műtárgy javításokra és 
ujbólépitésekre a kir. államépitészeti hivatal sza
bályszerű terveket és költségvetéseket készített, s 
miután azok illetékes helyen jóváhagyattak, a mun
kálatok végrehajtása árlejtés utján biztosíttatott.

A törvényhatósági közutak állapota elég jó; 
— az útadót nem fizetők által teljesítendő mun
kák részben ledolgoztattak.

A vármegyei törzsvagyon áll 3150 kor. 44 
f. postatakarék betétből, 1500 kor. magánkötvény
ből, készpénz maradvány 1902. julius 31-én 213 
kor. 16 f, cselekvő hátralék 3463 kor. 46 f. vagyis 
összes cselekvő vagyon 8327 kor, 06 f.

Zalaegerszeg, 1902. évi augusztus hó 20

C se rtán  K á ro ly  sk.,
Zalavárnipgye alispánja.

A zsizsik kiirtása.
Ahány a gazda, ugyanannyi a jólanács 

is, mindmegannyi egy csalhatatlan módszert 
tud ajánlani a zsizsiknek a magtárból való 
kiirtására. Eszerint nem is lenne könnyebb 
dolog a zsizsikirtásnál: mert hisz minden 
tanácsadó esküszik a maga módszerére, 
ami okvetlen sikert kell. hogy eredményez
zen. Pedig hát a dolog még sem így áll.

A zsizsiknek teljes kiirtása a magtár
ból. egyike a legnehezebb feladatoknak, a 
létező sok jó tanács daczára is; mert ez 
egy olyan munka, amely csak hosszab idő 
után s csak végtelen türelem, gond és ki
tartás mellett járhat az óhajtott sikerrel.

A fő dolog a minutiosus tisztaság! A 
rend, a tisztaság a magtárban, nagyon fon
tos tényező, annyival is inkább, mert ily 
helyütt a zsizsiknek nincs jó  tenyészhelye. 
És azután légáramlat, erős venlilláczió is 
legyen a magtárban Ez jó  és hasznos az 
ott leruklározolt gabonára is. a zsizsik 
pedig fél, irtózik tőle. A gabona okszerű és 
helyes kezelése, a gyakori rostálás, forga
tás stb. mind olyan dolgok, melyek nem ked
veznek a zsizsik életigényeinek. Ha pedig 
mégis meglepték már magtárunkat, akkor 
sietve és a legnagyobb gonddal fogjunk ir
tásukhoz, hogy a nagyobb károktól szaba
dulhassunk

Igen jó szolgálatot tesz a zsizsik ellen 
a teljes virágzásban szedett üröm (artemi- 
sia absinthium) elszórása Az üröm levele
ket apró csomócskákba kötözve a gabona- 
rakványok körül, a falak mentén és a sar
kokban kell elhinteni, sőt tanácsos minél 
többet a padláson is elszórni és ti geren
dára felakasztani Forgatás esetén ezt fel
szedjük s annak bevégezte után újból visz- 
szaszórjuk. Ahol még nincs zsizsik, vagy 
ha van is, de kevés, olt ez az eljárás teljes 
sikert biztosit, úgy, hogy ahol igy járnak 
el, abban a magtárban a zsizsik nem üt 
tanyát. Az üröm szagát ki nem állja, ke
rüli, mint az ördög a tömjént, sőt a már 
ott levő kevés is elmenekül e szagtól.

A meglevő zsizsiket meg tanácsos ösz- 
szefogdosni Erre a czélra igen jónak bizo
nyult a magtárban gyapjas juhbőröket elhe
lyezni. Éjjelente, főként hűvös éjszakákon, 
a zsizsikek sietve bújnak a meleg gyapjú 
bundába. Ezeket a bőröket már most reg
gelenként csak ki kell rázni s a kihulló 
zsizsiket megsemmisíteni. E czélra.egy víz
zel télig megtöltött s felülről nyitott hordói 
kell tartani a magtár közelében s ebbe

rázni bele a zsizsikeket. Itt azután a fürdő 
segít rajtuk. Mind elvesznek.

A zsizsikes magtárból egyébként ta
nácsos a gabonát mielőbb eltávolítani. És 
ha a magtár kiürül, akkor helyes lesz az 
egész padozatot és az összes farészek el 
schweinfurti zöld-bői és vízből készült fes
tékkel bemeszelni s a fát vele lehetőleg jól te
leitatni. Pár napi száradás után klórmész- 
szel kell a magtárt felmosni, azután egy 
alapos tisztogatást végezni s végül meszelni. 
Ha utánna betartatnk a kellő óvatossági 
és tisztasági szabályok, úgy zsizsik rendsze
rint nem fog többé az ilyen magtárban mu
tatkozni.

Igen hatásos a következő eljárás is. A 
nyár elején, jóval az aratás és cséplés előtt, 
midőn a magtár már üres és kitisztítva is 
lett, néhány garmadába pár hektoliter oly- 
féle gabonát kell a magtárba lerakni, amibe 
a zsizsik előszeretettel megy bele. Egy hét 
múlva, — ekkor már minden ott levő zsi
zsik előjött, — ezt a gabonát egy lábnyi 
szélességben kátránnyal kell körülmázolni, 
és ezt pár nap múlva újból megismételni. 
Így eljárva, azt fogjuk találni, hogy a kát
rány penetráns szaga miatt a gabonából 
menekvő zsizsikek a kátrányban mind meg
akadnak s ott meg is döglenek. Két-három- 
szori hetenként ismétlődő ilyen eljárás és az 
ezt követő alapos tisztogatás, szellőztetés és 
meszelés után magtárunk mentve lesz a 
zsizsiktől, amelybe most már bármiféle ga
bonát vihetünk bele.

Iv Ü L Ö N  F É L É  K.

—  Á th e ly e zé s . A m. kir. igazságügy
miniszter Zdelár József perlaki kir. járás- 
bírósági Írnokot a letenyei járásbírósághoz 
helyezte át.

—  V á ro s i k ö zg yű lé s Csáktornya nagy
község képviselőtestülete f. é. augusztus hó 
23 napján tartotta rendes őszi közgyűlését 
a következő tárgysorozattal: 1. Gróf Festetich 
Jenő Ur Öméltóságának a Csáktornyái 10. 
sz. telekjegyzőkönyvben 340/b hrsz. alatt 
foglalt községi ingatlan eladása tárgyában 
kötött adás-aevési szerződés jóváhagyása 
Miután a képviselőtestület tagjai nem jelen
jek meg kellő számban, azért ez ügyben az 
1880 évi 22. t. ez. 110. §-a alapján a leg
közelebbi közgyűlés határoz véglegesen. —
II. Lövenstein Lipól Csáktornyái lakosnak a 
törölt állami adója után kirótt 0 kor 38 
fillér községi pótauója leíratni rendeltetett
III. Az 1880. évi 22. t. ez. 39. §-ának in
tézkedése alapián a községi választók név
jegyzékének egybeállításához szükséges vá
lasztmány tagjaiul Petrics lgnácz községi 
birő, Dénes Béla közigazgatási jegyző, Be
nedikt Ede, Szilágyi Gyula, Masztnak József 
és Sátrán Károly községi képviselők kül
dettek ki. IV. Az elöljáróság által 1903. 
évre egybeállitott költségvetési előirányzat 
megvizsgálása. — Az összeállítón s a kép
viselőtestület által elfogadott költségvetés 
szerint az 1903. évi bevételek főösszege 
117280 kor. 58 fii, kiadások főösszege 
139389 kor. 85 fii. E szerint a pótadó ut
ján fedezendő hiány 22109 kor. 27 f., mely 
a következő czimek alatt lészen kivetendő. 
Nevezetesen: a városnak 08193 kor 14 f. 
összes egyenes adója után 10 %-al 6833 
kor. 27 f; a 4179 kor. 40 f. földadó után 
9 '60/°-al 400 kor; s végül a 60464 kor. 
42 fillért kitevő többi egyenes állami adó 
után 24 6 %-al 14876 kor.



X y i 111 é r. *)
N y ila tk o za t

Mull boti nyilatkozatom azon részéi, 
hogy az illető úrnő részére bíróság utján 
fogok teljes elégtételt szerezni — ezennel 
visszavonom.

N é m eth  János.
* K rovat alatt költöttekért a beküldő felelős. Sierk
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Sve pošiljke se tiőuó zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izd ate lja tvo :

knjižara Fischel Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošljaju.

MEDJIMURIE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  H kor. 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koštaju 2 0  fill.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znastveni i povučljivi list za puk 

Iz la z i s v a k i t je d e n  je d e n k r a t  i to :  v u  s v a k u  n e d e lju .

( Ibznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

P a ra g ra f i od težačke poraočne kasse. 
v

O d ve tk i odmrlih članov

Još i za to se pobrini orsag kakti do
ber oteč, ako bi odmrlomu od 3 više ma- 
lodobne dece ostalo, onda pomoč sa nečim 
još povekša, da tak na sva ko déle više 
dojde.

Rečimo, da ti Simujda Miška bi več 
više vremena član bil ove kasse i — od 
česa te Bog oslobodi — bi tu ostavil fami- 
liu, si tojest bi vumrl. Kaj bude onda sa o- 
nimi penezi, kaj bi se tebe dotikalo. Novi 
zakon se jako mudro pobrini zalo. Polovica 
pomočnih penez bude ženina a druga polo
vica, pak bude rezdelena med dvoje dece. 
tak da Pišta nikaj več niti menje nedobi, 
kak Jalžika. Ako ti nebi imel decu, onda bi 
svi penezi ženini bili, ako pak bi samo de- 
ca ostala bez matere, svi penezi bi dečinji 
bili. —

Ali ako bi ti hotel, da puca več dobi, 
jer je ona slabeša, i to ti dopusti zakon, sa
mo tu svoju zahtévu moraš vu pismi dati 
i pismo pred notariušu, ili pred drugim sud- 
benim mužom dati podpisali.

Zakon reče i to, da za onimi penezi, 
koje kassa plača vu življenju ostalim, je ni- 
kakovu porciu ili cesarinu né treba plalili 
To svaki čisto dobi k ruki bez svakog od- 
računanja, niti sirotinski stol néma vu to 
nikakvu reč, nego se tam obrne, kam je

Z A B A V- A

A u d ie n c i je .

Ja znam, da svi znate, kaj je to »Au- 
diencije», hoču ipak tu rieč razložiti, jer po
jedini bi se ipak mogel najti, kojemu ta rieč 
nebi bila poznata.

Več Rudolf l Habsburg je na bečkom 
dvoru audiencije vpelal. Njegovi dvorjaniki 
su snuge, koji su došli pred tronuš kaj 
prosit, ili bi se radi koje nanešene im ne- 
pravde, polužiti hoteli, bili odpravili, bez da 
su do samoga cesara došli. Dakako da ne- 
koji niti drugo nisu svojimi neumiestnimi 
prošnjami ili isto lakovimi prilužbami zas
lužili, ali med njimi je ipak i takovih, kojih 
bi njihovu molbu ili pritužbu bilo vriedno 
saslužili, ali med njimi je ipak i takovih, 
kojih bi njihovu molbu ili pritužbu bilo 
vriedno saslušati, pak stoga je cesar rekel: 
»Pustite svakoga k meni dojti!* — I od 
onda, kaj je veliki pre-i predeči naše vlada- 
lačke kuče vpelal, je  ostalo i danas, te je 
sigurno, da tko se prijavi za audijenci|u 
pred cesara u Beču ili kralja u Budapeštu4

potrebno. I ako bi egžekutor došel, pak bi 
taj juš hotel doli vtrgnuti, je né smeti, jer 
prepoveda zakon.

Za pomoč po smrti se família mora 
pri občinskim poglavarstvu naglasiti, gde 
mora smrtovnicu i člansku knjigu odmrloga 
nutri dati.

G do vodi člansku kassu  ?

Najte misliti, da one sa znojem pris
krbljene peneze. koje siromaški težaki po- 
malem nutri plaliju vu kassu, samo tak 
zlehkoma vodijo Orsag se skrbi zato, da se 
tam niti jcden fillér nezgubi. i po pravici, 
po zakonu dobi svaki pomoč, koja mu hodi.

Zbog toga posle kassine vu Budapešli 
jedno centralno ravnateljstvo a vu drugih 
stranih orsaga. pik mestna poverenstva 
vodiju.

Tak dugo, dok vu občini mestna po
verenstva nésu, njihovo delo občinsko pog
lavarstvo je dužno zvršavati.

Centralno ravnateljstvo ima 12 članov 
i predsednika minister poljodelskih poslov 
imenje. Ovi odlučujeju vu svakim poslu, vo
diju kjnige od članov račune delaju tojest 
zvršiju svc posle, koji se samo na kassu ti- 
čeju i to zabadav. bez svake plače.

Ali jeli su pravično zvršili svaki posel 
za to se pobrini vu kraljev vlada. Minister 
poljodelskih poslov jcdnoga vladskoga nad
zornika postavi k kassi, koj pazi na svako 
delo ravnateljstva

Lje tn i računi

Da svaki more videti, kaj je delala kas
sa, kuliko članov ima, kuliko penez je pla- 
čeno nutri, kuliko je vun dala na pomoč: 
odredi zakon, da kassa létne račune svako 
leto do majuša 15-ga je  dužna zvršiti i ove 
račune svim temeljnim članom poslati.

Ako bi proti ovim računom koj član 
kakov prigovor imel, to za 15 dni je dužen 
vu pismi poslati ravnateljstvu. Tam previzi- 
téraju jeli je istina prigovor ili né.

Jeli je član s ku  knjigu moči z a lo žiti?

Dobro si morale čuvati člansku knjigu, 
najte vun dati iz ruk, jer nju je né smeli 
založiti, ako bi ju i hoteli založiti, né je do
puščeno nikomu, da knjigu od vas prime.

Ako bi gdo proti loj prepovedi činil i 
sl ugo v u ili težakovu knjigu vu založenje 
primil, ih zbog duga si pridržal na 15 dni 
reši i 200 korún kaštige hi bil odsudjeni 
poleg zakona. Gazda bi i onda tak strogo 
bil kaštigani, ako bi onih 1 korunu 20 lille- 
rov se ufal doli vtrgnuti iz službe sluge, kaj 
je na mesto njega platil vu kassu.

K a k  nag radi k a s s a  vé rn e  s lu žin č e ?

Zakon i one služinčeta nagradi, koji 
pri kojim gazdi duže Ijeta služiju verno. Ako 
na priliku pri meni koj več tri Ijeta služi i 
kak se je pomočila kassa odprla, bude član 
i taki pod jednim letu plati nutri za tri Ijeta 
plaču onda zakon njega tak gledi, kak da

ju sigurno i dobi i bude mu la velika srie- 
ča u diel pala, da se bude od lica do lica 
osobno, ustmeno svojim cesarom ili kraljom 
spominati, prositi ili se pritužili mogel

Bilo je to god me 1833, kad je cesar 
Fran I na kratko vrieme u Drag došel i tu 
se je dogodilo, da se je nekoliko osobah za 
audienciju prijavilo, koji su i svi dobili.

Prva je došla pred cesara nieka stara, 
po farbi lica bi reči boležljiva žena. Ona 
je bila siromaški. ali čisto oblečena, jer kakti 
mužikašica na verklecu, nije mogla toliko 
zaslužiti, da bi si slobodno linu opravu ku
piti mogla. Samo Bog joj je dal svoje sunce 
da ju badava topi Anda ta žena je izgle- 
dala, kak da je bolestna, ali njezin inštru
ment, njezin veiidec je bil izbilja boleslan. 
Njemu je puknul mieh, pak je postal ne- 
dušlivi na toliko, da je  sirota žena. makar 
ona na njem i koliko vrtela, ipak od tog 
hektikaša niti jednoga glasa izvabili nije 
mogla, jer pluča verklecu je meh, — ali 
cieli. —

Za lakov hektikaški verklec moči je 
doduše prije najti vračtva nego za hekti- 
kaška jiluča, samo žena sirota nije imala 
novac, da plati majsloru popravek meha.

pak zato se je odvažila na audijenciju pred 
samoga cesara, koj je slučajno baš sad 
lamo došel i za kojega je znala, da je oso- 
bite dobrote gospodin.

»No. pak koliko košla popravek toga 
verkiecaV* — zapita cesar Ženu, koja se 
je nad tom svojom nesrečom žuhko pri- 
tužila.

»Tak do pet forintih bu koštal.» — 
odgovori žena.

»Evo vam flašter za ranu vašega ver- 
kleca!* — veh cesar i prédádé zeni jednu 
banknolu.

Žena se na to liepo zalivali te hoče 
oditi, kad hiti pogled svoj na dobljenu bank- 
notu, malo postane, a cesar ju zapila jeli 
mozbit još kaj hoče, a ona odgovori:* Vaše 
Veličanstvo, ovo su deset forinti, tu ja  mo
ram pet forintih vun dati, a némám ih.*

Cesar se nasmije i veli: »Samo zadr
žite sve novce; vaš verklec hi mogel opel 
jedan krat zbetežati, a mene baš onda nebi 
ovde bilo. Ovih drugih pet forinti spravite 
za onda!»

Za tri dni je bil verklec u redu, le je 
jedan cieli tjeden igral samo »Bože živi 
našeg čara . . »



bi več tri Ijeta bil član I za tri Ijeta več 
more pomoč dobiti, dokič bi drugač samo 
za pet Ijet dobil.

* *♦
IJakle dragi moji čuli ste, da vas or- 

sag hoče pomagati Hoče, da si sa malimi 
penezi svaki priskrbi luliku, kaj pod stare 
dneve nemora pod ljudskim plolom biti, kaj 
nemora hoditi prosit ili pak ako vumerje, 
onda mu deca i žena neostaneju bez svake 
pomoči.

Svili život je  vu Božjih rukah. Svako- 
ga more nesreča postiči, zato je veliki aldov 
to, ako se orsag za nas priskrbi.

Svigdar sam vas vučil na šparanje. Vez- 
da vidite, da kaj sain vam ja govoril to je 
i vu zakon napisano i ovoga zakona je nas 
ljubezni kralj podpisal i to je nikomu pre- 
trgnuti né smeti.

Stupite dakle med člane, vam hude 
hasnelo.

Ja vam samo još lo hočem reči. kaj 
sam od mojega otca viugoput čul :

— Samo od more pod, stare dneve, 
Bogu povoljno živeti, koj si je za mladost 
prišparal nekoj groš!

(Ko:i«‘c.
L R J.

K a j je  n o v o g a ?

Od jrd n r  m h I r  rt*.

Od izvan rednoga pripečenja nam daje 
glasa Nagv-varadski novinar, Orosz Móra 
vdovica Tisza Kalmana bivša arendatorica, 
drugač jako jako mitična gospa, ovc dane 
je dala zamuž svoju čerku. Bo veselim gos- 
tuvanju sretna mati ovak veli svojoj kčerki 
»Idem van na groblje, tvojega olca grobu i 
tamo hvala budem dala Bogu, da sam te 
mogla zamuž dati.> — Van je olišla na 
groblje, ali više nije došla odouul. — Vu 
Bogumoli srčni zlak nju je trelil i lam je 
vurnrla pri svojega muža grobu.

I’ tiru  A rud  jv  v.

Tropša Janoša iz Murskoga središča, 
po imenu Tropša István bratanec* minučeg 
meseca 19 ga dneva prije poldana je vu

nezaklenjenu hižu došel i od svojega strica 
do 30 korun vrednu žepnu vuru posvojil i 
nekam odišel. Nego ni se njoj bil srečen 
dugo raduvati, ar su žandari vu onim hipu 
počeli iskati i zbilja pri strčancu i našli jesu.

Tuée vudnrvv.

Gornjeg Medjimurja vu prvim i tretjim 
brežnim kotam minučega meseca lő  ga 
dneva lojest na veliku mešu je viher iz 
tučom pomenjšani veli koga k vara načinil. 
Osobito vu trsju i sadovnom drevju najbolje 
poznatu, tak da tretju stran krvarni jesu. 
On dan je ravno svetek bil i na to odred- 
jeni službeniki jesu se hili spozabili na vi
harne možare. Sad k vara trpeči najbolje nje 
kri vi ju.

Tuti.

Sad od nekoje vremena jako su na
pah tolvaji mašču, kak se vidi, u velikoj 
potreboči jesu, Jeden za drugim pohadjaju 
čakovečkim kotaru ležeče občine, osobito 
gde znaju, da spraznom rukom nebudu išli. 
Minučeg meseca 12 ga dneva pohodili su 
Škvorč Tomaša beličkoga. od kojega su do 
70 kil mašče s tiblom skupa odnesli i kvara 
do 112 korun vučinili. Drugi dan pako vu 
Zorju iz Nagyfalu občine Njegec Balaža su 
kvarnoga včinili, od koga su do i-0 kil 
mašče nepoznali zločinci odnesli. Žandarslvo 
sve povsod jako razvedava.

Tu j  no ubojstva.

Vu nedelju na večer, kak iz Nagy-va- 
radina telegraliraju, vu lak zvanoj Volti šumi 
našli su jednoga ženskoga spola mrtvo 
telo. zube je iz rubcom imala naphane i 
prša prebodjene. Kod viziteranja zeznali jesu, 
da se la ista žena Bűzre Anna 32 let stara 
težakinja zvala i da je radi ubojstva pos- 
zlala mrtva. Žandarslvo na dva potepuha 
ima sumlja, za kojimi s velikom pazkum 
razvedavaju.

dvdnu ivn u .

Itokiam pri nas, hvala ošlrim zakonom 
i čudorednosti krolkočam, prestajali se za- 
počimlje roblenja romantika, tim bolje za- 
poči m tje se cvesti vu Moldaviji Vu Jász- 
varaša okolici sad ni davna prijelo je žan-

darstvo jednu veliku bandu. koja je oplenji- 
vala. Ove bande je jedna mlada snažna 
žena vodja. Cčla sela su bili obkolili na
vadno po noči, hižne gospodare su porobili 
zalim su nje mučili ili vubili. Ovih hodo- 
delnikov vodja je jedna snažna mlada žena 
koja osobito napreduvala je na svakojačke 
načine zmišljene muke zavdavanja. Državno 
glavno poglavarstvo ovu bandu zrukuje da 
je več 8ft ubojstva, 198 oplenstva i G4-8 
kradljivosti zrokuvala. Na ove tolvajstva 
vodje žene glavu je od Komanije državno 
poglavarstvo deset jezer korun odlučilo 
onomu, koj nju vlovili mogučen bude.

d a h u  h o t ra v n o s t .

Vu Keszlhelyu Sipos Janosa žena je 
vu šumu gobe hodila brat. Bo obedu se ja
ko zlo počela čutiti, s celom lamilijom za 
kratko vrčme med strašilom mukoin svi pre
minuli jesu. Vživanja otrovnih gobah zroka 
izpoznali su na njih

h'n j  j r  vrvdnu jvdnn /epu ruku  !*
Bariški pravdeni stol jednoga znameni- 

toga suda je izrekel. Na dvadeset jezer ko
run je odsudu jedno društvo od omnibusa, 
koj je kvara zrokuval jednoj gospoji na ru
ki. lnault vodn ica bila je tužileljlca. Na svo
joj kočiji se vozila i omnibus je njenu ko
čij u zdrobil. Lépa ova gospa je vu toj pri
liki na levoj ruki ranjena poslala. Hana je 
hitro zacélila, nego ua ruki je 'ostalo zna
menje. Bravdeni stol je prijel Inaultnica tuž- 
bu i kvara trpečoj je 20 jezer korun odsu- 
dil. Inaultnica, kak se vidi. je s tim sudom 
ne bila zadovoljna, nego apelirala i više 
potrebuje. Od omnibusa društvo za pr«*ko- 
redno drži 20 jezer korun, pak i ono ape
lira na ruki vučenjenoga kvara.

I
J ta b u  v s .

Žalostnoga Spomenka obslužavala je Mo
hácska občina minučeg meseca vu 29 dana 
Brije tristo sedemdeset i šestimi létmi. tojest 
1 n20-ga leta aug. 29-ga dneva po poldan 
opal je iz konja vu Čele potok ll.-gi Lajos 
kralj magjarski i žnjim skupa za ono vrč
me prestala je k ra l| uvali magjarskoga or- 
saga sloboščina lakaj. Jedno sto i petdeset 
lét bila je magjarska zemlja pod turskim i

Bilo je  jednoč u Beču, kad je cesar 
Frane I prunal jednog dana u audienciju 
Tu su došli sveštenici, koji su prosili pod- 
poru za svoju siromašim selsku cirkvu. 
zalim dobri činovnici, koji su se došli zah
valiti za podieljene im zlate i sreberne zas
lužne križe, onda mladi olTiciri. koji su došli 
prosit za avanžiranje, i med ostalemi je 
došel konačno i jedan mladi gospodičič uj 
svečanom odielu, počesani, da bi mu sej 
muha po lasih poskliznula i ves dišuči od 
raznih pomadah i parlinov. Ali u glavi loga 
gospodičiča nije bilo haš puno mudrosti, lo 
je bilo odmah na njem videti Med velikim 
naklanjenjem je zaprosil za mieslo u kon
zulatu, pak je k-svojoj prošnji još čvrsto 
naglašuval svoju visoku plemenščinu i poz
navanje raznih jezikali. Cesar, koj je toga 
bedaka odmah previdel, metuul ga je odmah 
previdel, metnul ga je odmah na examen 
le ga je  nagovoril u francezkom jeziku, a 
kad nije dobil odgovora op njega, nagovori 
ga je englezki, ah i tu nije išlo, nagovoril 
ga je englezki, ali i tu nije išlo. napokon 
ga smiešeči se nagovori u laljenskom jeziku, 
kojega je kakli rodjeni florentinac vrlo do
bro, dapače najbolje govoril, ali niti to laj

hvalisavec nije razmel. Cesar je na to pos
lal zle volje le ga je najprije izšpolal a 
onda odpravil.

Neki Ressel Jožef, koj je  znal vrlo lie- 
po pisati i risati, p* narisal osobilom vieš- 
linom veliki boj pri Leipzigu, koja risarija 
se je cesaru na luliko dopala, da je Kessela 
pozval k sebi u audienciju le mu je podiclil 
Stipendium za da se u svojoj umietnosti j 
dalje i podpuno izobrazi. (Isti laj llessel ji* 
poslie znašel na parobrodih tako nazvauo 
ScsilTssckraube). Ta sreča Resselova. da mu 
je cesar podielil sredstva za dalnje izobra- 
ženje, jednomu jalnjaku nije dala mira, koj 
medjulim u ničem drugem nije bil umielnik 
izvan u Ijepopisaiiju. On se anda sedne, le 
iz samih malih slovah baš umielno izrieše, 
cieloga austrijskoga orla. To je bilo tak fino 
dielo, da se je samo kroz povečajuče slaklo 
moglo čitali. Cesar si loga orla dudi pročilati, 
ah tu je bilo toliko hvalos pieva i priliza- 
vanja u tekstu, da se je cesar u svojoj dob
roti baš od srdca moral smejati, jer on je 
bil dober poznavalac ljudili pak je znal 
koliko ima do toga nadigavanja repa držali.
I da nas ima takovih prilizavcev, a |eli ima 
takovih poznavalcah ljudili, kakov je bil

I cesar Fran I. lo je pitanje. — Cesar anda 
i lomu umieluiku dade za njegov trud i liepo 
di«*lo izplatiti stanovilu svolu novach te mu 
reče: »Vi sle veliki umielnik, koj puno zna- 

| dele i ja bi vas bolje nadaril, da niste pri - 
lizavec.»

IJ Beču je za ono vrieme živel nieki 
česliti stolarski meSter (lišlar), koj je imel 
jedmi kriepostnu kčerku i jednoga marlji
vega i delavnoga dietiča Ovi dva mladi su 
se radi videli te bi bili hoteli vienčačanja 
ihti gosti obslužavati To je lahko i liejio 
rečeno, gde ima za to sredstva gde si čovek 
more uredili svojega vlaslitoga kornena, ali 
je težko onde. gde to manjka. Temelj 
k lomu bi moglo biti samostalno lierahje 
meštrije ihti postati majštorom, a lo za ono 
vrieme nije bilo tako lahko, kak danas u 
vriemenu slobode meštrije.

Medjulim je cesar Fran I bil jednaki 
oteč za sve svoje podložnike, pak je anda 
bogati fabrikant ih siromaški stolarski detič, 
jednaku pravicu imal knjemu na audienciju 
iti i onde priložili se ili prosili. Uslied toga 
se jo naš stolarski dietič odvažil i zaprosit 
pri cesaru audienciju iti onde pritožili se 
ili prosili Uslied toga se je naš stolarski



V u  š u m i.

Grmčič, poveč mi, kaj si slušal ti,
Kad je slavuljčič vilimül pévati?
Kam si gledal, kad je sunee milo 
Od blagosti za oblake skrilo

Jel’ sččaš na onaj mili dan ?
Špunil se onda mojda srdca san — 
Sam ti si videl onaj divni čas . . .
Ti si svedok, sam ti si slušal r.as,

Ja i déva, ili kak da zovern nju,
Sveta Ijepole kraljicu divnu?
Nju sam držal vu naručaju mom,
Sa ljubavnostjom i Ijepotom svom

Jel se sččaš na rčči njezine,
Kad mi se vklela, da ljubi mene,
Oh ove rčči zveličajne su,
Odprle su mi blaženstva lesu

Ja sam srečen, bez konca srečen sam, 
Sretnoga me je včmil onaj dan, — 
Ovoj sreči, oh je l’ da konca ni?
Daj povedj grmčič, povedj to meni.

L. R. J .

Odgovorni urednik

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .





Pr. Gtasgatl Manfrd
fogorvos Varazsdon

kész ít fo g a ka t szá jpad lás 

n é lkü l, a ra n y  és a lu m ín iu m  

fo g so ro ka t. A ra n y , p o rcze l- 

lán, ezüst, am a lgam  és üveg 

p lo m b á ka t.

Pr. jVtanfrcd Glasgall
zobar u Varaždinu

p rire d ju je  zube bez neb 

ne p lač ice  zu b iš te  iz z la ta  i 

a lu m ín iu m a , p lo m b e  iz zla ta , 

p o rce lla n a  s reb ra , a m a lgam a  

i s ta  k la. 668 23- *

Herlinger Sándor
ó rá s  és é ksze ré sz  C s á k to rn y á n .

A já n l ja  d ú s a n  fe ls z e re lt  r a k tá r á t ,  m in d e n n e m ű  jj j>

arany, ezüst és china-ezüst h á z ta r tá s i-  és ékszer ji *
c z ik k e k b e n ,  v a ló d i svájczi fali- és zsebórákban, jj jj

v a la m in t  látszerészeti á ru k b a n .  i 1
w

Javításokat gyorsan, pontosan

Hirdetések
felvétetnek lapunk kia

dóhivatalában.
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