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MAGYAR és  IIOftVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI. ISMERETTERJESZTŐ és  SZÉPIRODALMI HETILAP.
M egjelenik heteiikint egyszer: vasárnap.

»Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a *Csáktornyai takarékpénztár*, a »Muraközi 
takarékpénztár* sat. hivatalos közlönye.

Blöfisetést á ra k :

Egész évre . . . . 4 frt 
Fél évre . . . .  2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben: 
Schalek H.t Dnkes M., Oppelik A., 
Dzube G. L. és társénál és Herndl. 

Brünben: Stern lí. ^

N yilttér petit*ora 10 kr.

A vasárnapi munkaszünet-
A vasárnapi munkaszünetről szóló tör

vényt örömmel fogadta hazánkban mindenki. 
Magyarország képviselőháza, a mikor e tör
vénynek alkotásához szavazatával hozzájá
rult, a nemzeti munka értéke előtt emelte 
meg kalapját s elismerte, hogy az ipart, 
kereskedelmet nemcsak oly törvények állal 
szabályozhatjuk s emelhetjük, melyek az 
ipar vagy kereskedés üzéséhöz kötött ké
pesítést, a mester és segéde vagy tanulója 
között való viszonyt slb. szabályozzák, de 
fölvirágoztathatjuk az által is, ha a munka
erőt okosan kíméljük. Belátta tehát, hogy 
az emberi erőt a végletekig kimeríteni nem 
tanácsos, kimondotta ennek folytán, hogy 
pihenésre van szüksége a munkásnak és 
ily pihenő napul a vasárnapot állapította 
meg.

Ezen munkaszünetelés épen azon osz
tályoknál szükséges, a melyek a legnehe
zebb s a testi erői nagy méri ékben igénybe 
vevő munkával foglalkoznak Annyi bizo
nyos, hogy a szünetelés a munkában fölté
tele a továbbbi munkaképességnek; mert 
az a munkaerő, melynek pihenésre, fölü
dülésre s az elkoptatolt anyag viszapótlá* 
sára szintén adalik kellő idő, sokkal többet 
és értékesebbet termel, mintha szünetlenül 
igába lenne fogva Valamint azt sem ta 
gadhatja el senki, hogy a testnek túlfeszí
tett munkával való megerőltetése a szerve 
zet elsatnyúlását idézi elő, a mi bizony a 
halandóságot is nagymértékben mozdítja elő.

Állami, nemzetgazdasági, de emberies

szempontból is fölfogván a dolgot, törvény
hozásunknak ezen intézkedését a legna
gyobb megelégedéssel kell fogadnunk.

Az alkotott 1891. XIIÍ. t.-czik jövő j 
szerdán lép életbe s alkalmazásba jövő va
sárnap jön első Ízben.

Ezentúl vasárnapokon, valamint Szent-! 
István király napján is, mint nemzeti ün-1 
népén, a magyar szent korona országainak ! 
területén az ipari munkának szünetelnie 
kell. Kivételt képez az üzleti helyiségek és 
berendezések tiszlántartásához és helyreál- 
litásához szükséges munka. A munkának 
szünetelése legkésőbb vasárnap reggeli 6 
órakor kezdődik é3 megkezdésétől számí
tandó 24 óráig, de legalább is a szüneti 
napot követő reggeli 6 óráig tart.

Lévén azonban oly iparnemek is, a 
melyeknek üzemét vasárnap sem lehet 
félbeszakítani, mert azoknak folytonos üzein- 

i ben való tartását részint a fogyasztó kö
zönség, vagy a közforgalom igényei, részint 
közérdek, je'esül ipari indokok e napon is 
föltétlenül megkövetelik, a törvényhozástól 
nyert fölhatalmazás alapján rendelet jelent 
meg a kereskedelmi miniszterlő!, mely az 
ipar- és kereskedelmi kamarák véleménye
zése alapján a következő kivétleleket hozza 
nyilvánosságra s melyet viszonyainknak 
megfelelőig, kivonatban, jelen számunkban 
közölni kötelességünknek tartjuk.

E szerint azon iparnemek, melyeknél 
az ipari munka va árnapokon, valamint 
Szent-István király napján is végezhető lesz, 
a következők :

1 Délelőtt 9 óráig:
Az agyagiparnál, nemkülönben a mész- 

és téglaépitő-iparnál kizárólag az égetési 
munkák.

2. 10 óráig :
Az eczetiparnál a feltöllési és az erje

dési műveletek körül végzendő ipari munka; 
a szódavíz gyártása s elárusitása; szállo
dák, vendéglők; sö r , bor- s kévéházak; 
lej-,, gyümölcs - és kenyérelárusitás ; a nyom
daiparnál a halasztást nem tűrő hatósági 
nyomtatványok, szinlapok, műsorok, gyász- 
jelentések kiállítására és úgy ezeknek, vala
mint a hírlapoknak [széthordás&ra okvetet- 
lenül szükséges munka ; a kis iparosoknál 
sürgősen rendelt javítási munkák bevégzé
sére szükséges ipari munka ; a fűszer és 
lisztkereskedésektől eltekintve minden egyéb 
(nálunk rőfös, könyv, vas, órás, ruha, stb.) 
kereskedelmi, illetve elárusító üzletnél, vala
mint a kereskedelmi és ipari alkalmazottak 
irodai munkája.

3. 11 óráig:
A sütemény- és mézeskalácsos-ipamál, 

a mészárosok és kolbászkészitők iparánál 
az előállítás és elárusitás; a fűszer- és 
lisztkereskedéseknél, valamint a szatócsok 
üzleténél.

4 12 óráig :
A malmoknál az őrlési művelet; a 

színnyomásnál és kékfeslésnél végzendő 
azon munkák, melyek a folytonos üzemnek 
télbe nem szakithalása miatt szükségesek ; 
a borbély- és fodrásziparnál nyitott üzleti

A „Minim" tímíja
Fényes ebéd zenével.

Iga7.: a „Fülemile" hójaként, hogy Péter és 
Pál a kalendáriumban igen szépen, békei-ségesen 
megtérnek egymás mellett ; hanem hát mánként 
van óm ez ebben a monopoliumos világban Kü
lönösen, ha Péter ur gyengéd természete nagy 
élvezettel pöfékeli a jó »szüz« magyar dohányt 
— és ha Pali bácsi, a fináncz, a pipaszó mellé 
muzsikaszót is szolgáltat.

Szegény Pali bácsi!... csak fülyölni ludoli 
mindÖHHze é» mégi. arról gyanu.ilona hogy « 
muzsikálni is ludolt, pedig dehogy.... Péler ur 
volt a pipái is, meg a muzsikus is — hanem 
azért egyszer mind a kelten m u z s ik á ltu k  !,Hh va a 
kényeskedé.böl nem unatkozik telette; elmondom 
miként történt.

Hát biz ez úgy történi, hogy Péter urnák 
elfogyott a azüzdohánya és újhoz a financ.ialh* 
bakterkodás miatt — ö igy mondta -  sebogysem 
juthatott.

Bossankodott, mérge'OdóM, tombolt haragjá  ̂
bán. Várjatok csak sponó. pta*|orok ! -  ”
haragjában, csak egy is jusson kd,Öletek a háza.
tálára, majd kivá.árlom ra|tatok e sok boszuságol.

Egyik napon a szűz dohány iránti fájdalmán 
enyhítendő, elővette fuvolyáját, m fújta keservesen,1 
midőn egyszerre egy fináncz, kit a vele jövő fa- 
lubirája Pál urn »k szólított, belépett hozzá

— Szervusz ecsém ! kiálta félbeszakítva 
szomorú nótáját a üreg ur. Már jó ideie óhajtok 
finánc ot látni, hát hol jártok, hogy nem ve- 
tödtök erre ? mi ? különben hála Isten ! csakhogy 
itt vagy!... Nyögd ki, mi járatban vagy? Talán 
dohányt hoztál ? Persze, hogy azt, hiszen érzem 
a szagodró1, csak na tagadd.

— Nem hoztam biz en csak egy árva szálat 
sem, mikor úgyis van urambátyámnak elegendő; 
hanem hát a hivatalos do got, a főbenjáró dolgot, 
a miért ide fáradtam, azt majd csak akkor mon
dom meg, ha kérésemre még egyszer elfujja az 
iménti szomorú nótát ; — nekem nagyon megtet
szett, hát esdve kérem, fújja el még egys?.er
é3 ha lehetséges, négy kézre...

— Vakapád!... Hahaha ! hiszen négy kézzel 
csak zongorán lehet játszani, te Filkó.

— Hm ! hm ! — mondja a fináncz- — e
, biz igaz, hanem hát akkor fújjon mást; például 
1 a mit a mi kisasszonyunk játszik... no mi 
in e v e -  j a j ! -  harangját .

— Ho’ond! hisz ahhoz kolomp is kellene
_  Majd a biró ráogatja a kapucsengelyü*.
Rángatja ám a legöregebbik anyósod háló-

fejkWójének .  e b e k é . .. ne bolondon '»ond 
el, miért jöttél ?

— Hát insl&lom a'ásan az urat, az ur fel 
van adva, hogy sok szűzdohánya van.

— De van ám ! hanem nem találod meg. 
[la pedig »corpus deüktit* nem találsz, nem is 
zsírozod meg a pénzemmel erszényedet- Itt a 
házam, csűröm, pajtám, udvarom, kutasd fel ! . ,  
de azt is megmondom ám előre, hogy, ha ren
detlenséget találsz csinálni a házamban, kimuzsi- 
kállak ám az udvaromból úgy, hogy még a kotlós 
tyúkot is struezeznak nézed !... értetted ?

— Igen is értettem, szólt szemmereaztve a 
kemény hangra a fináncz.

— Tehát lása a dolgodhoz s ha elvégezted, 
jöjj be ebédre.

Ezalatt az öreg ur jóizüeket mosolyogva a 
finánc/, ráazedetésén, kiadja a parancsot, hogy 
hogyan, mit főzzenek, mert hát ma vendég les*.

A szemle elvégződik, a finánca nem talált 
semmit sem. Bejön tehát.

Ebédhez Öltek.
— No kedves szép öcsém — azól az öreg — 

adjon Isten jó étvágyat, hanem egyél és igyál 
ám, mert nem minden ember kedvéért kéaait letek 
ilyen diszebédet!

Evett is az ut fáradalmaitól és a délelőtti 
eredménytelen munkától elengázott finánca jóízűen 
s nem győzte eléggé dicsérni eleinte a szakácsnő 
ügyességét; hanem, midőn a hús macaronivu 
garnirozva feRáialiatott az asztalra és dupla por





— öngyilkosságot követett el Ferencz 
.József sárvári illetőségit 27 éves, helybeli 
csendőrtizedes, folyó hó 4-én este. Össze- 
zörrent Vugrincsits Amália nevű liajadon- 
nal, a kivel eddig neki viszonya volt, de 
ki újabban róla mit sem akarván tudni, 
lakására be nem bocsájtotta, a miért F e
rencz este fél 11 óra körül az ablakokat 
bezúzta, s erőszakkal akart a lakásba be 
hatolni, A leány és hozzátartozói azonban 
nagy lármát csapván, a csendőr a szemben 
lévő laktanyába visszavonult. Vug-incsicvék 
most az utczára kerültek, a hol éktelen 
lármával verték föl a Szűk utc'ának rész
ben már nyugalomra tért lakóit, folyton 
tolvajt, rablót emlegetvén s kiabálták, hogy 
az erőszakoskodó csendőrt, a ki egyébiránt 
az előtt a házban sokszor megfordult volt, 
következő nap föl fog ák je’enteni. Ez alatt 
a csendőr szolgálati fegyverével magára 
lőtt- E-de 3/é 11 óra körül lévén az idő 
nagy közönség futott üjsze csakhamar a 
laktanya körül. A szomszédban lakó Wolf 
dr. is ott termett mindjárt, de be nem me
hetett, mert a csendőr, ki, miután társai 
szolgálatban voltuk, maga lévén a lakta
nyában, a folyosó nehéz ajtaját magára zárta. 
Körülbelül 10 perez tellett bele, mig az 
ajtót be tudták feszíteni s a csendőrt meg 
találhatták, ki már végsőket vonaglott. Az 
orvos a szerencsétlen emberen már nem 
segíthetett. A mellcsontnál liato’f. be a golyó 
s a tüdőt megsértvén, a lapocskánál fúrta 
keresztül hátát. A szegény c-endőr xl4 2 
óráig kínlódott, mig a jótékony kaszás 
élete fonalát ketté vágta. Szenvedésében 
folyton anyját emlegette s ha kérdezték, 
miért lőtte magát agyon, mindig csak azt 
felelte „azéit*. Valószínűleg a büntetéstől 
való félelmében követte el végzetes tettét, 
me'yet különben már egy évvel ez előtt 
végre akart hajtani. Vasárnap d. u. szál 
litották ki a cinterembe, a hol hétfőn reg
gel bonczolták föl. A temetésre édes atyja 
s mostoha anyja is lejöttek Sárvárról, a 
hol jómódú, tisztességes földművesek azok 
A vizsgálatot Sándor Lász’ó csendőrhadnagy 
vezette Nagykanizsáról s már be is fejezte.

— (§irtokvásárlás. Balthány Zs gmond 
gróf Luitenberg mellett Lukanfzen község
ben 5G ezer írton egy 400 holdas birtokot 
h nagy úri lakot vásáro t.

— Megvadult ló hozta rémületbe a 
mait szerdán a hetivásárra összegyűlt nagy 
számú közönsége'. Kovácli János domáei- 
neczi fővadásznak lova bokrosodott meg 
s rohant neki a Fő térnek. A nép utat nyi
tott természetesen a megvadult állatnak, 
de azért egy Ram rótt nevű fazekas patái 
»lá kertit mégis. A szegény embert ölnyire 
rúgta el helyéről, majd véresre gáz Ifa, ki
rakott fazekait, tányérait, bögréit stb. pedig 
cseréppé tette, mialatt az egyik szilánk 
Hampamer fazekasnak a kasban ülő kis 
gyermekét is arczán megsebezte Sok fá
radtságba került, m;g az ál’atot kézreke 
Hihették s lecsi lapíthatták. Valóságos csoda, 
hogy több szerencsétlenség nem történt. 
Nem mulaszthatjuk el fölhívni az előliá'ó 
ságot ez alkalommal arra a visszásságra, 
melyet maguknak holmi lókereskedő urak, 
pasionatus koc ihajtók stb. a város utczáín 
megengednek. Nem veszik tekintetbe azt, i 
hogy az utczákon kivülök más halandók is 
megfordulnak, még a legszűkebb utczákban, 
a legélesebb fordulóknál is oly eszeveszettül 
hajtatnak, hogy alig lehet őket kikerülni. Tő
lük akár kocsi alá is kerülhetne az ember, ők 
azzal nem igen törődnének Ne okuljunk saját 
kárunkon. Intézkedjünk még idejében; 
ha másutt t lthatják meg a sebes vágtatást, 
nálunk is f oganatja lehetne az efféle sz goru 
rendeletnek.

— (£skürő- Spilz Izidor helybeli izr 
kántor f. hó 9 én vezette oltárhoz Worth- 
man Paula ksasszonyt Nagykanizsán.

— güz Dráva-Vásárhelyt egy Krsztnik 
András nevű eszelős ember saját házát 
gyújtotta föl múlt hétfőn este s a legna
gyobb élvezettel, összefont karokkal nézte, 
miként pusztítják az elemek 40—50 irtot 
érő rozoga kunyhóját Miután azonban már 
korábban fenyegetődzött volt, hogy szom
szédjait koldusbotra juttatja, a közveszélyes 
embert Csáktornyára hozták, hol a kir. já
rásbíróság börtönében bűvösre tették.

- •  4  muraszombati vasútra 82,369 frtot 
jegyeztek eddig elő. Ez nyilvánvaló bizo 
nyitéka a tervezett vasút életrevalóságának.

vidéki lap. A Fischel F. '.kiadásában 
Kaposvárott megjelenő >Somogyi Hírlap« 
czimü heti lapnak első számát kézhez vet 
tűk. A lap kiállítása csinos, tartalma válto
zatos. A lapot, melynek előfizetési ára egy 
évre 4 írt, Gruber Jáno9 ügyvéd, volt orsz. 
képviselő szerkeszti.

— 4  ziinyifalvai állami iskolában a 
vizsgálatot múlt hó végén tartották meg. 
Mint elnök Dugovich Pál iskolalátogató és 
gondnok fungált, ki ritka kitartással s ér
deklődéssel vezette a vizsgálatot s hallgatta 
végig a gyermekek ügyes feleleteit. Külö
nösen a magyar nyelvben tett előmenetel 
dicséri az iskola derék tanítóját, Gönczy 
Ferencet, ki a Muraköznek ezen határköz 
gégében valóságos kis oázisát teremti meg 
a magyarságnak A nagyszámú közönség, 
mely a községbeliekből s a vidékről ö s 
szegyűltökből állott, látható örömmel adott 
kifejezést eismerésének, melyet lendületes 
beszédben Dugovich Pál elnök tolmácio’t.

— F e l öl fizetés ele* A múlt hó 29-iki 
juniális alkalmával fölülfizetni a kővetkező urak 
ós úrnők szíveskedtek : 3 írt 80 krt egyenként 
Ziegler Kálmán és Sárosi László. 2 irtot Hirsch- 
tnannn Adolf. 1 írt 20 krt egyenként Heinrich 
Miksa, Tódor József, Hirschmann Leó, Szeiverth 
Antal. 1 — 1 htot Gráner Miksa, Pelhö Jenő. 80 
krt Poilák József. 60—(j0 krt Fárnek László dr, 
Nuzsy Mátyás, Simon Lajos, Cveikovici Aula’, 
Göncz Lajosné- Bernyák Károly, Sztrahia Ferenc/, 
Bárdió György dr, Schwar/. Altiért dr, Morwndini 
Bálint. 50—50 krt Pálya Mihályné, Grezló János. 
40—40 krt Alszeghy Alajo-, Wollák Rezső, Grész 
László 30 krt Vranc-its Jenő. 2 0 -2 0  krt Hor
váth Pál, Zdeikr Mik ós, Graner Mór, Probszt 
Ferencz, özv. Ziegler Lajosné, Frász Tamás, 
Bors Dlvánné, Dittrich János, CNakathurner Ig- 
nácz, Kohn Vilmos, Kolarics István, kik fogadják 
ez utón is az egyesület elnökségének hálás kö
szönetét.

— Időjárás A kan kulai hőség, mely 
a múlt héten kiállhatatlanná tette a levegőt 
sa higanyt álandónn a 33—34° között tar
totta, sőt múlt vasárnap 34‘2°-ra is íölverte 
a hőmérőt, a hétfőre jósolt kritikus idő

I következtében tetemesen csökkent. Az óta 
többnyire esik az eső.

É rtesítők . A helybeli áll. s po'gári fi- 
iskola 19. értesítőjéből a követezőket emeljük ki: 
Az iskolában működő tantestület a 2 hitoktató
val együtt 9 tagból áll összesen. Az első osztály
ba 31, a II ha 27, a HL 14, a IV. 11, az V. 4, 
a VI ha 7, összesen 94 tanuló iratkozott be; kö
zöttük 3 leány- s 1 fiú magántanulóval. Javító 
vizsgalatra 9 bocsát tátik, az osztálv ismétlésére 
10 utasntatilr. Jutalmakat kaptak : Neumann Ró
bert, Schwarz Henrik, Kosz Antal, Alszeghy Gy., 
Schwarz lsrael s Kopjár Sándor. A tanári könyv
tár 464 kötetben 310 műből, az ifjúsági 479 kö
tetből áll. A folyó tanévben 1561 kötetet vett ki 
az ifjúság a könyvtárból s i*y l — l tanuló átlag 
19 könyvet olvasott. Az intézet kebelében szer
vezett Zrinyi-önképzö kör minden szombat d. u. 
tartott összejöveteleket, mely alkalmakkor 95 sza
valattal léptek fel a tagok ; beadalolt 12 dolgo
zat • 9 prózai és 3 verses. Az értesítői Zrínyi 
Károly tollából »A Wesselényi féle összeesküvés, 
czimü értekezés nyitja meg. — Az iskola igazga
tója Pálya Mihály. — A C s á k t o r n y á i  köz*.

elemi népiskola értesítőjéből megtudjuk, hogy az 
intézetben a 4. osztályú fiúiskolába 234. a G. oszt. 
leányiskolába 246. összesen 480 lanuló, iratkozott 
be. A jókarban tartott községi faisolában van kb. 
10 drb. nemesítés, 1000 drb. gesztenye-, 100 drb. 
szederfa és néhány ezer vadoncz. A népkönyvtár 
240 műben (499 kőt.), az ifjúsági 232 (281 köt.), 
h tanítói könyvtár 338 (546 köt.), 1326 kötetben 
összesen 810 müvet tartalmaz. A tanítók száma 
8, a hitoktatóké 4. Az intézet igazgatója Jeney 
Gusztáv. Az iskolaszéknek Ziegler Kálmán elnök
lete alatt 16 tagja van.

— 4  gőzhajó járatok a Balatonon Bala
ton Füredtől Keszthelyig június 17-én kez
dődtek meg. Azóta minden héten kétszer 
közlekedik e két kikötő között a »Helka« 
nevű uj Gőzha ó. Érkezik Keszthelyre d- u. 
1 órakor. Menetdij az I helyen 1 frt 30 
kr, a II. helyen 80 kr.

A k ö t e 1e s s é g t u d ó  t a r t a l é k o s
Fegyvergyakorlatra kellett volna má

jus hó elsejével egy alföldi kanásznak be
vonulnia, aki azonban a »behívó*-nak oda 
se heder te tt; végre lovascsendőrők mentek 
érte, akik keményen megvasalva, a szolga- 
bíró elé állították.

Hát szedte-vette gazembere, nem tud
ta kend azt, hogy fegyvergyakorlatra van 
behiva ? — mordult rá az erélyes hiva
talnok.

De igán is tudtam — volt a válasz 
— épen azért gyüttem ide.

E z  is  d i c s é r e t .
Pimzly festő nemrég oly remekül fes

tett egy söprűt, hogy a felesége meg akarta 
vele verni-

— lleged illiíirok  kitűnő minőség
ben, úgyszintén hegedürészek fischel fiülöp 
könyvkereskedésében kaphatók.

N Y iL T T É R  *

Fiijdalom teU sz ívvel mon
dok hálás köszönetüt a magam és 
családom nevóbon, úgy a n. ó. kö
zönségnek, mint a tűzoltó-egylet* 
nek, mely felejthet len nőm elhalá
lozásakor részint személyesen, ré
szint írásban és temetése alkalmá
val megjelenése által részvétének 
vigasztaló kifejezést adott.

Csáktornya, 1891. julius 7.
PI2CSORM K IGNÁCZ

Selyem grenadir szövet fekete és szí
nes minőségben 9 5  krtól 9 fr t  25 krÍ0
méterenkint (körülbelül 18 mintában) szállít 
részenkintés végenkint vám- és póstadijmeo- 
tesen H e n n e b e r g  Gr. (cs- és kir. udvari 
zsállitó) gyári raktára Z ü r ic h b e n .  Mintá
kat azonnal küld kívánatra — Levelekre 
Svájczba lük ros bélyeg ragasztandó.

*) E rovat alatt közlőitekért felelősséget nem 
vállal a szerkesztő.

.HARGITAI JÓ Z S E F
feloloiös szerkesztő távollétében a szer

kesztésért

Z R Í N Y I  k á r o l t

tömunkatárs felelős.



Broj 28.V i l i  tecaj Vu Cakovcu 12-ga júliusa 1&91-

r r e d p ' u l n n  r é i m  J e :

Na celo lelő . . . 4 írt
Na pol leta . . . 2 irt
Na cetvert leta . . 1 írt

íVjedini broji koStaju 10 kr.

8 urednikom moii ja svaki dán 
gororiti med 11 i 12 vurom. —
Sva poéiljke tiőuce se zadriaja no*
Tinák, naj se poSiljaja na ima 
M a r |U a i  J o l e f a  orednika rn  

Óakovec.

X s d a to l j s tv o :
Knjiíara Fischel Filipova kam se 

predplata i obm ane poSiljaja.

n a  h o rva lftk o /n  i m a a ia r s b o m  je a ife ii iz la z e é i  d r u z t v e n l  z n n n s tv e n i i p o v n í l j l v i  li« t zn  p n k .
I z l a z l  sT ra lc i t i j e d le n  J e d e n l c r a t  1 t e : v u  s v a k u  n e d e l j v i

SlugbenTgíasnik: „Medjimurstoga p^magajnőega ginovnidkoga dru«va“€ „Cnkoveftke iparkasae”. „MeitiimmskH sparkasse-. i t. d.

G o s p o d a r s t v o .
(Da)e).

Pomeranske guske odlikjuu se svojom 
veliéinom i duiinom téla, k»j odtud doha
dja — tak b r vele — da ih prvlje n:g- 
dar neoskubeju, nego kada ih zakolju, do- 
őim na drugih méstih, gde vnogo do per- 
ja drie, skubeju guske dva i tri pút na 
ljeto, kaj ih onda préői telovnomu razvija- 
nju (rastenju), jer telovni soki piehadjaju 
vu prvom redu na tvorbu perja.

Utovljene, oSopane guske pognjave i 
obskubeju i todobno, pák ih onda nőse ili 
na prodaju ili ih pako rabiju za domacu 
potreboőu. Vu Pomeranskoj zvun tóga na- 
vadni su prsica izrezati i posuíit1, pák jih 
onda razpoéiljaju Da vse strani svéta ; isto 
éine negda negda i s bncicami (hamami), 
Ofltal: déli skup a krv,um ili prez krvi 
skuhaju se kakti hladnetina.

daje im se i makovo ülje. Gda gusku áo 
pa u, vzemeju nju iz kerletke, i őim je 
gvata napunjena, puatiju ju nekoliko minu- 
tah na slobodu. a potlji ju opet deneju 
vu krletku

Rimljani znali su etra povekSaü i 
teÖneSa víiniti. iopajuő guske meljom 
mljekom i figami.

Odprti Jist o filloxeri.
Vi ekrat sem obznanil tu ovih növi 

nah, da bi madjimurski gospodari proti íil- 
loxeri d ultvo sloiili, ali áaliboíe. ne Fém 
bil moguői druZtvo vtemeljiti. Morti bi 
koj drugi sreéne i bil kak j* ; napriliko 
takov, koj \u  centrumú . vu Cakovcu «ta- 
mije. Na njegov joziv bi ljudi bolje doáli 
na fpravifl e kak na moj, koj daleko, vu 
Strigovi stanujem

Vérénica i opatica.
(Dalje).

VI.

Céla natura prebudila se je. Izmed 
tihib mirnih dolinah i kr ovitih planinah i 
brögov raznosiju se glasne pésme mii ili 
slavi kor. Temna nőd shiti temni mrkli 
svoj zastor Gora se sve bolje brégi i g0- 
rice zaéerjenjuju od sunéanoga iara , svet- 
lost sve viáe predira vu prelome, Spilje i 
jeruge a po polju se 1 udi bujno gib- 
lju, kak mravci.

Sve je, velim, éív o , a Tereza joá je 
na poő nku. — Prebudi se — ali . . , . 
Klare nigde Bog mili *i ju zna, kam je 
tak zarana ustala i nestala Obléőe se — 
poleti po átengah dole — ali je neima 
niti pri materi,

Mati ravno je obed zgotovila.
Tak podbranjenim (pivtan m) guskam 

jetra se nerazáiru, veő ostaneju vu naravnoj 
velicini. Vu Tulusu i vu obée vu ju2noj 
Francezkoj sopaju guske dva krat na dán 
na toöer (traktor, tjevak) vu vodi namoőe 
nőm kuruzom : vsaki pút da joj se tuliko 
da bude gvata zevsema izpunjena,

Raőunaju 30 Ütrov kuruze na jeduu 
gusku, da bude podpuroma podhranjena, 
ali bude onda i vagnula 8 do 10 kilo* 
gramov, Hranjenje ( opanje) obavi se vu 
4 do 6 tjednov. Gda se veő guska naáo- 
pa, giblje se Flobodno po gusinjaku, nu 
potrébno im je vsaki drogi dán nastréti 
őistom slamom a zablaőenu odstranit.

Vu drugih predelib Francezke i Ne- 
maéke hrane guske ponajprije nekoje vré- 
me zobjum, a zatim sopaju gomboci (gam 
baloci, frkanci, trganci), krji se delaju od 
melje, kuhanoga graSca i zdruzganoga itd. 
To \se prvlje vn ml.eki nakvasiju.

Vu Alzaciji, osobito okolo Strassbur 
ga itd , gde najvi e pre timavaju i rado 
ima u 'jetra, osobito tak zvanu »jetrenu 
paátetu*, zevsema drugaé baraőeju Ondi 
deneju gusku poseb vu vuzke krletke i to 
vu kmiőno mésto. Te kerletke imaju na- 
prvo Qtvor, kud nrr're guska glavu pori 
natiy da se iz kopanje (posude) vode na- 
pije. Vu vodu jim meőu drobue komadiőe 
drvenoga vugljenja.

To vugljenfe od dugoga őasa guska 
ogrizkuje i menjáe déle guta, a to ráz- 
draZuje. da kaj vi?e vode pije Odzadnji 
dél kerletke naóiojen je od letvicab, a po- 
kebdob je kerletka kratka, tér se guska 
nemre obmuti. ima na dnu odzada izre- 
zani otvor kakti srp, kud padaju izmetine.

Guske se dva pút na dán ftopaju, tér 
Jim se vu hranu priméőa neksj soli i <'eS- 
njaka, da ő‘m yiáe /edjaju, a kad kada po j

Moje mnenje je vu tem poslu, da bi 
vlada svojom vlastjom nam jednostavno 
zapovedati m rala, da bi se branili proti 
filloxeri, prem vezda, kada nas veő poéné 
ovo pitanje Zariti. — Proiloga meseca 20- 
ga bil sem vu bliZnjoj átajerskoj gori Ve- 
liki-Strmec zvanoj, tam je vu 3 mesti kon- 
statirana filloxera

To tuliko znamenuje. da su naée me 
djimurske gorice tija do Cakó ca vu naj- 
vek'oj pogibelji. I 'U Robadi zvanoj gori 
se vre ka2e takvoga öesa, zato bi dobro 
bilo, da bi nam nekoga na pregled posla- 
li, pák ako bi potrébno bilo, bi str >8kimi 
vladnimi nam pomogli uniá iti ov trsui 
beteg, kojega bi morti mogli bar 1 0 - 1 1  
let od nas odvrnuti

Filloxera bi za gornji kraj Medjimurja 
strasen biő bi1. Ljudi bi morali bogeéku 
paliéi vu ruku vzeti, ar jim je jedino bla- 
go gorice. Zato prosimo varmegjinsko go- 
spodarsko druítvo, naáega oraa koga able- 
gata, tak takaj svakoga, koj up iv ima na 
visoku vladu da bi kaj vu tem poslu na- 
pravila. Moje mnenje je : povanje duhana 
nazaj dati ljudem, da bi fi mogli novce 
priskrbeti, 9 kim bi stroáke za branenje 
proti filloxeri si priskrbeti mogli. Za bra 
nenje ie vnogo penez treba, a to bi si 
ljudi samo s duhanom mogli priskibetí.

Povanje duhana su zato vkraj vzeli 
od nas, ar su ljud preveő fivercali vu Sta- 
jesrko. Naj da austrijanska vlada S ajer 
com takaj pov nje duhana, onda nebi ime 
li na$i ljudi kam ávercati. — Zurimo se, 
da ne zakesnimo !

Strigova, 1891. 20-ga juniuáa

Br Knezevich Viktor.

Gdé je Kiara ? — zapita ona.
Rivno sam vas hotela i ja za nju pi

tat — doda Tereza. — Kak sam se pre
budila, hotela sam joj „dobro jutro« poZe- 
liti ; ali nje neima nigde. Popipala sam 
posteju, — a'i sve je hladno.

»óudnov tou naglasi mati, poklimav 
s glavom. Pogadjaju, kud bi Kiara b la 
m g a  oditi, dojde »no i sluZkinja na vra- 
ta. »Staroga Martina neima nigde — vu 
átaÜ ni bélca ni mladoga konjOeta — a 
vu kolmici ni koéije.

»Boíe, kaj bi to moglo b iti! ?M Pod- 
vikne stanca, pák pole i, da sama vidi, je 
to sve istina — Tereza medtim skoői vu 
sobu, da vidi, jeli je barem Klarina oprava 
onde — a<i nigde niőesa. Neatalo je dő 
vojke, nestalo sluge — konjah, kolab I — 
A nigdo n je Cul niti najmenjái étropot.

Sva, kak zvan sebe, odleti Tereza vu 
grad, da R .berlu na znanje donese, kaj se 
je dogod io Ali niti njega neima nigde. I 
on je veő zarana jutra nekam izmeknul. 
Odpeljal se na Morvice, rekli su joj — 
veó nezn» nigdo* Na to se zbudi vu Tere- 
zinjm srdcu na novo gorkost razvuzdane 
prel ubljivost | Kakti bljésk izmekn.üa je 
z dvora. Pobégli su za stalno — pod'ik 

ne iz dna duáe
Je, odpeljal ju je, — nebude njib nig- 

dar véé nazaj — ja neop&zim veő nijed- 
noga . . .  o tuga, nevolja, sramota, koja 
me je znaála ! Tuína sva zmetena, doleti 
dimo i povö materi, kaj su joj povedali.

,Bo2e moj, hvala ti budi. kaj sam to 
doiivela* — zajavée mati. Da iu je véé 
odpeljati kanil, -  zakaj n je tudje Lonje 
vzel — pák, kaj jih je ravno na* Martiu 
morál sprevodili. ?

Morebiti su Vudrili dalkim putom,





pr&v n ah ad ja la poátanaka kóla. Kak je na 
mestu, gde sa se tresnuli, dtreka nekaj vi-eáa, 
iáéi je lastcug dosta po mali, tér je treska- 
nje ni bilo jako. Jeden cu^fircr i poőtanski 
sluga su teíe ranjeni, a jeden Englijanec je 
samo malo ranjeni na glavi. Pri treskanju 
se je pokvarila maáina lastcaga, a poátanska 
kóla perhon euga su jako pokvarjena. Brngg 
je med Bázelom Zürichom oddaljena 68 ki* 
lometrov od Bazela. Bölcberiki tűnél izoosi 
vu duáini 2466 metrov. Voinja érez tűnél 
traje éetiri minute.

Golub gospodina Boga.

Zanimivo pripeéenje dogrdilo se ja ne* 
zdavnja vu Budirapeáti. Vu Kőbáiyi stanuje 
vdovica Saaszek, koja je imala jako Ijepu 
kőér imenora Irmu. Oru dévojku je véé 
zdavnja Jjubil Kálos Ferenc éinovnik i pro- 
sil ju je vec i za ruku. Devojka je od arca 
i s drage volje privoljila k áenitbi, ar je 
ljubila tóga mladoga gospona, ali mati nije 
hotela mk»j od tóga Cuti, — kak se vec 
Teli pri takvom poslu — dala mii je koSa- 
ricu. Na to su se ovi dva mladi jako Ijepo 
stvar zmislili. Prijateljica öve dővojke za- 
Ijnbljene vu BudimpeAti podvucila je jednoga 
goluba, koj bi k Szaszekovici le'e1. Pieáest- 
ni tjeden p~av je imala Szaszekovica stranj- 
ske pri nebi pri obedu, kad je na jenkrat 
erez odprti «biok doletei golub vu h in, 
imajuéi na vratu obeáeui zapcőaéeni li t Lis
ta su taki odprli i na veliko tudó ovo pár 
rééih bilo je napisano : „Daj tvoju kéer 
Kálói Ferencu za 2cnu, ar je to moja ielja. 
Gospodiu Bog*. Stara Szaszekovica, koja je 
bila drugaC jako poboftna, kak je to preCi- 
tala, mislila si je taki, da se je tu éudo 
pripetilo i nije vise protivna bila proti 29* 
nitbi. Ov mladi pár je preő stni Cetvrtek ob 
dr2aval zdavanje i gostuvanje. 
_____________________________________ i
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M a g in v e v ő k n e k  való győnyöiö m in tá k  
in g y e n  és b ó r m e n tv e .  

S z a b ó k n a k  való m in ta k ö n y v e k ,  a mi
nők még nem léleztek, bérmentellen és 2 0  
f o r in tn y i  belél melleit, mely összeg a meg

rendelés alkalmával levonatik.

Öltözetekre való kelmék.
Peruvien és dosking a magas Cierui számára 
szabályszerű kelmék cs. és kir. hlwutnlnokl- 
vrlerán*. ifi stolni , loraiáax-, eaeléil- 
eiyenrnhákrs, teke- jM«eka«Ktalrn
vmI» poaztó , lódéit vízmentes kelmék «n 
ilá a zk a b a io U rs , iiiOM«ikelniek, utazó-
p iá id é it 4 — 14 írtig stbb. Ki J ia tá n y o ea n  
llnzleM iéte* , ló rid * . tleztia s jM |io t kel
me árul és nem olcsó ro n g y o t melyet kü« 
lőnféle helyről ajánlanak és a szabóbért is alig 
éri meg, vásárolni akar, forduljon következő 

c/.éghez:
Joh. Stikarofsky in Brünn

Legnagyobb poszlóraklár Ausztria-Magyaror- 
szágban. Fel m ill ió t  megérő óriási raktárom
mal és vl la* t a r t a l m ú  üzleteinél nagyon 
természetes, hogy nagyon sok a tia ra d e k k a i 
rendelkezem ; minden jó z a n u l g o n d o lk o zó  
e m b e r  okvetlen be fogja látni, hogy ily sok 
maradékból mintákat küldeni nem lehet, mi
után nehány száz aiilaitaiiie*reaadcfé» után 
hamarosan nem  m a ra d n a  nem m l. Valósá- 
gágos szélhámosság tehát, ha posztóczégek 
mégis m a ra d é k  m im  o k a i hirdetnek és ilyen 
esetben a mintadarabok egész végekből és 
nem maradékokból valók; az ilyen eljárás 
czélja könnyen érthető. Maradékok, melyek 
meg nem telelnek, kicseréltetnek, vagy a 
pén z  küldetik vissza. Maradék megrendelés
nél a szint, hosszat, árt tessék megjelölni. 
Szétküldés csakis utánvéttel. 10 forinton felül 
bérmentve. L ev e lezés magyar, német, cseh, 
lengyel olasz, és franczia nyelven. 777 19—20

Illelyik la p ra  fizessünk elő ?

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél 
fogva legolcsóbb magyar lap az

, , E « 1 ' E T É U T É S “ ,
a mely az uj évvel immár 25-ilc évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányok gazdag tárháza tették az 
„Egyetértés"-! népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett 
tárgyilagos hü tudósítást egyedül az •Egyet
értés* közöl. Gazdasági rovata elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő a 
gazdaközönség nem szorul többé idegen 
nyelvű lapra, mert az „Egyetértés" keres
kedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével 
s alaposságával ma már nem versenyezhet 
más lap. A kereskedő, az iparos s a mező
gazda megtalálja mindazt, amire szüksége 
van. Változatosan szerkesztett tárczájéban 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két három regényt közöl egyszerre, 
úgy, hogy egy év alatt 30—40 kötetnyi 
regényt, részint eredetit, részint a külföldi 
legjelesebb termékeket jó magyarságu fordí
tásban kapnak az „Egyetértés" olvaeói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértési re, melynek előfizetési 
ára egy hóra 1 írt 80 kr. negyedévre 5 írt 
s egy évre 20 írt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra 
egy hétig ingyen és bérmentve küld.

13-52 824
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Bérbeadás.
Dráskoveczen, élénk idegen fo rg a lo m m a l biró helyen, három 

fő közlekedési vonal találkozópontján, egy üzlethelyiség* mely évek hosszú 
sora óta a legutóbbi időig mint

v e n d é g f o g a d ó
használtatott, a vele kapcsolatban lévő wzntncs ü z le tte l, szép lakással, 
a jó karban lévő szükséges melléképületekkel, úgymint; pincze, istálló, ko
csiszín stbvel

1891. évi deczember hó l-töl vagy 1892. évi január lió 
* 'töl számítandó egymásután következő kél évre

bérbe adandó.
Bérleti feltételek tulajdonos F IS C IIL  M A T Y Á S V Á I. D rA eko- 

vecsen megtekinthetők, illetve szóbelileg megtudhatók. 3 - 4  8T,s

Nyomatott Fischel Fülöp laplulajdonosrál Csáktornyán.
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