
VII. évfolyam



Vevőik egész Magyarországból vannak, 
továbbá Stájer-, Horváth- és Olaszországból 
is, mely helyekről a kereskedők részint vá
sárok alkalmával, részint a gazda lakóhe
lyén — helyben — veszik meg Híres ló
vásárai (Dráva-Vásárhely, Szent-Ilona, Per
lak) tele vannak idegen lókereskedőkkel. 
Hazánkban leginkább S >mogy-, Sopronme- 
gyébe s Budapestre viszik az itteni lovakat.

Legnevesebb lótenyésztő helyek : Pe-r 
lak, Csehovecz, Draskovecz, Krályevecz, 
Goricaán, Derzsimurecz, Turcsiscsa, Doma- 
sinecz s Novákovecz községek, melyekben 
a gazdák tehetőségük arányában 4 6 , sőt
6 ~ 8  darabot is tartanak.

A hegyvidéken kevés a ló, úgyszintén 
Muraköz nvugoti szélső részén is

A keleti, a Dráva és Mura folyók 
által képzett szögletben levő községek lakói 
(A Domború, Vidovecz. Kottori s tb ) kizá-i 
rólag apró, íutás- s fuvarozásra alkalmas i 
lovakat tartanak.

E szerint, mint látjuk, Mraközben há 
rom lótenyésztési vidék van :

a) hol a lovak tenyésztése — mint a 
fentebb elősorolt községeknél — általános ; 
nagyrészt eladásra szánva.

b) hol csak a legvagyonosabb gazdák 
tenyésztenek munkára, tehát inkább saját < 
czéljaikra, mint a nyugoti részeken s hegy-j 
vidéken s

c) hol könnyű magyar lovak vannak 
elterjedve, a már érintett helyeken.

Az első két vidéken kizárólag muraközi 
lovak tartatnak.

A muraközi nép büszke szép lovaira 
és méltán. E lovak már több kiállításon 
nyertek dijat s egész hazánkban lrresek 
előnyös tulajdonaiknál fogva

Sajnos, hogy az igazi muraközi ló 
tenyésztése a legelők kihasitása, továbbá a 
nép szaporodásával párhuzamban haladó 
birtok-elaprózások, tehát a lótenyésztés mind
inkább kisebb körre szoruló föltételei kö
vetkeztében, lassan lassan hanyatlani kezd.

Sertést minden jóravaló gazda tart, 
résziül saját szükségletére, részint eladásra 
A fajok kevertek. Tiszta faj az u. n. »ba- 
gunsko* (bakonyi) gicza, melyet hízóké 
peRsége 8 nagymennyiségű zsírjáért rende
sen saját szükségletükre ölnek le ; a sárga 
s fehér szőrű (számtalan árnyalatban kevert) 
disznókat eladás s nyerészkedés czéljából 
tartják, ez utón látván kuknriczájukat leg
előnyösebben értékesítve. Felső vidéken az 
erdőségekben makkoltatnak. A disznóte
nyésztést a sajátlagos gazdasági viszonyok 
hatásán kiviil Muraköz fekvése s kedvező 
közlekedési utai is nagyban elősegitik. Az 
eladott disznók Ausztria közelebbi tartomá
nyai, (Stájer, Krajna, s Karinthia) Bécs s 
Öopron részére vásároltatnak A szomszéd 
H> rvátország s magyar vidékekkel élénk » 
kereskedés. Muraköz s határos környékének 
híresebb heti disznóvásárai : Csáktornya, 
Perlak, Nagy Kanizsa s Varazsd (Horvátor
szág) városokban van.

(Folyt, köv.)

h  ChftM FÉ L E K
— gisitilittd kérjük t. előfizetőinket, 

szíveskedjenek az év első negyedének 
kezdetével előfizetési hátralékaikat meg- 
küldeni. Tisztelettel a kiadóhivatal.

— <4 déli vasút igazgatósága a személy- 
viteldijak leszállításának kérdésével foglal
kozik, s az igazgatólanács legutóbb tartott 
ülésén az uj személytariía alapját el is fo
gadta; e szerint az uj tarifa sokkal olcsóbb 
lesz az eddiginél. Alapját a különbözeti 
tarifa nagyobb mértékben való kiterjesztése 
képezi A mostani engedmények az ui tarifa

| életbeléptelése után is érvényben maradnak. 
,Az újításra vonatkozó javaslatot, minthogy 
a déli vasul magyar és osztrák hálózatára 
ki akarják terjeszteni, úgy a magyar mint 
az osztrák kormány elé kell terjeszteni, s 
azért julius előtt aligha léptetik az uj olcsó 
tarifát életbe

<£gyongázolta a vonat. Alsó-Králjevec- 
ről értesítenek bennünket, hogy Kovácsevits 
Elek tüske-szent-györgyi fiatal tanítót e hó 
27—28 közötti éjjel fa személyvonat agyon- 
gázolta. A szerencsétlen lamtó összeroncsolt 

! hulláját e hó 28-án bonczolták fel, teme- 
lése 29-én ment végbe. Újabb értesülés sze- 

! rint, öngyilkosság esete forog fenn.
— Gyilkosság. Horvát Iván és Trankar 

Károly mura-siklósi lakosok e hó 27-én 
munka közben összevesztek s Trankar úgy 
Ütötte fejbe kapájával társát, hogy ez halva 
maradt. A tettes önkényt jelentkezett.

— A sorozás Csáktornyán e hó 28-án 
megkezdetett. Molnár Elek polgári elnök 
akadályoztatása következtében alispán ur 
Botfffy Lajos megyei első aljegyzőt s tisz
teletbeli főjegyzőt nevezte ki a Csáktornyái 
sorozöbizottsághoz polgári elnöknek.

— £  csáktornya-ukki vasút bekanyaro
dó vonalának építése a Csáktornyái állo
máshoz, serényen folyik. Egy-két hét múlva 
e vonal is teljesen készen lesz. A képezde 
kertjéből az építésre felhasznált területért, a 
város által kárpótlásul felajánlott terület mér 
ki van mérve.

— Utonilhs. E hó 24 én Svorcz Fülöp 
novoszelói lakos a varazsdi vásárról hazafelé 
m en t; Tótfalu és Novoszelo között esti fél 
8 órakor egy ember hátulról megtámadta, 
a földre teperte s addig fojtogatta, mig a 
zsebéből 47 frttal terhelt tá czáját (a va- 
razsdí vásáron eladott tehén ára) el nem 
rabolta. A tettes Toplek Imre ivánoveczi 
lakos volt, aki a Csáktornyái kir. járásbíró
ság börtönében már fogva van.

— m m s s i  § ív m  m s #  N»gy.
Kanizsán e hó 18-én ejtetett meg a tiszt- 
ujitás Csertán Károly alispán ur elnöklete 
mellett Polgármesterré Babochay György 
választatott meg. A többi tisztviselő is cse
kély változással újólag megválasztatott. — 
A homokkomáromi templomot e hó 15 én 
virradóra kirabolták Elvitték a monstran- 
ciát, cibormumot, 2 kelyhet, 2  eziist^ keresz
tet sat. — Keszthely főterét »Andrássy- 

l térnek« keresztelték el. — A keszthelyi 
járás községeiben népkönyvtárakat állítanak. 
— Hoffmann Mór paedagogiai iró, nagy
kanizsai polg isk. tanár életrajzát és arcz- 

; képét közli a »Magyar Paedagogiai Szemle* 
legutóbbi száma.

Heti szemle. Bismark visszavonulása 
(alkalmával a német császártól nagy érde
meinek elismeréséül, a lauenburgi herczeg- 
séget kapta ajándékul. A kis herczegség 
1183 négyszögkilomeler területen az Elba 
folyó éjszaki partján fekszik. Fővárosa Ra- 

I tzenburg. Bismarkot ezután a fenség* 
megszólítás illeti meg, amire a »herzogi 
czim adja meg a jogot. Bismark herczeg 
eddig a »Fürst« czimet viselte. — A kép- 
viselöház e hó 2 2 -ike óta ápril lö-ig hús 
véli szünetet tart. — A híres félmilliós 
termi- (Farkas Menyhért-féle) bünpert e 
hó 18-ika óta folyton tárgyalják. Farkas 
hét Ízben 126 ezer irtot, 1889. évi julius 
hó 6 . pedig 480000 frtot nyert. — A napok
ban halt el Élesden özv. Mondracz Anna 
czigányasszony százhúsz éves korában. — 
E hó 21-én Belováron kivégezték Lukino- 
vics póslarablót. Egy dúsgazdag ameri
kai nő a török szultánnak két millió dollárt 
ajánlott fel, ha áttér a keresztény vallásra. í

I -  K ö z h a s z n a .  Hogy mily hatástalan 
volt eddig az orvosi gyógykezelés vesebajokn'O 
azl gyakran megírtak és a legnagyobb autoritá
sok elismerték, mint lényt. K betegségben évenkint 
ezer meg ezer ember hal meg és pedig azért, mert 
gyógyítására még eddig különleges gyógyszert 
nem talállak.

Nagyon érdekes lesz tehát a közönség figyel- 
mét a Warner-féle Safe Curé orvosságra fel
hívni a mely a vesékre valóságos gyógyítással 
bir, és e veszélyes pusztító betegséget sikerrel 
gyógyítja.

Piffenberger Flórián ur Szombathelyről a 
következőket Írja : Hálás kötelességemnek tartom 
esetleges szenvedő embertársaimat, kik mint én 
vese és májbajban szenvednek, a Warner-féle 
Safe Curé re figyelmeztetni, mivelhogy engem ezen 
orvosság mentett meg fájdalmaimtól. (20 )

Teljes egy évig szenvedtem e betegségben s 
ehez még vizi betegség is járult. Minden orvosi 
gyógykezelés sikertelen volt mindeddig mint kom 
petens helyről a Warner-féie Safe Curét nem 
ajánlották.

Minden ilyesféle bajban szenvedőnek taná
csolhatom : „Ne habozzanak eme kiváló egye 
lemes szert használni "

Továbbá Csasznek János hajóskapitány Uj 
pestről ezt irja: „A Warner féle 8afeCuret vese 
baj ellen a legjobb eredménnyel használtam s 
minden szenvedőnek ajánlom.“

Egy palaczk ára 2 frf. Kapható az ismer
tebb gyógyszertárakban. Főraktár: Szálvatorgyógy 
szertár Possonyban és Török J. gyógyszertárában 
Budapesten.

UIODALOM .
— A »/fts ffiüvász* ifjúsági zenelap 

mutatványszámát küldöllék be, melyet aján
lunk t. olvasóink ügyeimébe. Az előfizetési 
felhívásból következőket közöljük. *Nem hi- 
zelgek magamnak, ha azt mondom, hogy 
fontos szolgálatot teszek folyóiratommal ze
neirodalmunknak, midőn egy oly lapot nyúj
tok a gyermekvilágnak, a mely kellemes 
szórakoztatást nyújt a zongora-iskolákban

| felhalmozott száraz gyakorlatok mo’le tt ; fej 
lesztvén egyúttal a magyar dalok iránti 

I szeretetet, s fokozatosan készíti elő a ma
gyar dalok játszásához megkívánlak) tech
nikai képességet, ugyannyira, hogy a m in
den czikornyától ment dalokat, a gyengébb 
játékosok is, minden nehézség nélkül jálsz- 
halják. De nemcsak a zenei rész, hanem a 

: szöveg megválasztásában is arra törekedtem 
és fogok továbbra is törekedni, hogy az if
júság kedélyállapotának, szivének, lelkének 
nemesítését tűzzem ki feladatomul.> A »Kis 

j Művész* minden hónap elején jelenik meg 
18 dal-tartalommal. A derék vállalatot IIoós 
| János,dévai áll. tan. kép. zenetanár szerkeszti. 
Előfizethetni Déván a szerzőnél : Egész évre 
4 írt. Félévre 2 frt. Negyedévre 1 fit. Egy 
füze! 50 kr.

— Az Én Újságom* czimü Benedek 
Elek és Pósa Lajos állal szerkesztett kitűnő 
gyermeklap 13 ik száma változatos tarta 
lommal jeleni meg. K számban kilencz csi
nos kép van. Az * Fn Újságom* kedvencze 
ielt a gyermekeknek s rövid negyed évi 
fennálása óta úgy elterjedt, hogy máröOOO 
kis előfizetőnek jár a derék kis újság. Előf. 
ára negyed évre 1 frt. Megrendelhető Singer 
és Wolfner könyvkereskedő-kiadónál (Bpest, 
Andrássy ut 1 0 . szám.) Ajánljuk a szülők 
figyelmébe e kitűnő gyermeklapol!

— Mikszáth Kálmán munkáiból újabb 
két füzet, a 18. és 19-ik ! Asztalunkon sok 
nyomtatott betíl gyiilik össze, rovatunkba!) 
sok újabb irodalmi mozzanatról kell elszá
molnunk, — de a nagy tömegben alig akad 
egy is, mellyel oly szívesen foglalkoznánk, 
mint a mikor e füzetek beérkezését kell 
nyugtatnunk Uévai testvérek kiadóhivatala
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p isa rn a  :
tUvni uijao, fr»t«rika hifa, 16yo 
u  koiuLfnaoiJi. — S uwdnikom 
módi >  m k l dán {OYoriíi med 
11 | II vurom. — 8t« poüljke 
Hitét m aadrlaja norinah, naj 
H poillUJu n* Íme M a rg lta l
J o t a n  áradni ka vu Úakoreo. 

ladUatalJatrai
Knjllara Fieehel FUlpova kam aa 

predplaU 1 obanane poliljajn.
na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstveni i povuéljivi list za púk.

______ IzltLZÍ ■vaki  ̂tijeden jedenkrat i to: vu gvaku nedelju. _____
S h ttttn ig lm sn ik : „Medjitnurskogapodpomagajiuega linovntikoga d ru itva  „Cakovetke iparkasseu, „M edjintursk< sparkasseu, „Dolnjo-Medjimurske Iparkas se* 

______________________ i  „Podpotnagajuiega d ru itv a u 0 Gornjo-Medjitnurskoga k id tum cga dnt£lva*.

I’redplatua reua Je: .

Na ctlo U t ó ................... i f i t
Na pol I t t a ................... V f, t
Na ietrert Itta . . • ( 1 frt

Pojedini broji kostája 10 kr.

Obznana se juj lég pogodba i fa l 
raCanajo.

Na jezero letni spomen.
Vudena gospoda doduáe mnogo znaju, 

ali zato i nje gda god na cédilu ostavi 
njihova znanost. Nasi vudenjaki napriliku 
nésu mogli ni do done» jói izpedi, gda 
bude pala jezero lénica ütemei jenja drZa 
ve ? Ikoliko jih ima, svaki drugo postav- 
Ija, svaki pobijajué bez ogluáno naravski 
da samo on pravo ima, te da ostali paro- 
ka'ni kollege samo vu zrak govore.

Vlada i narod éekali su jedno vréme 
s pokornom Htrpljivostju ; kam bude naj- 
potlje izvrglo ono nagomilano piskarenje ? 
i gda su zatim uvidli, da bude zemlja i 
narod prvlje doóekal konec drugili jezero 
lét, nego prepiranju i pobiranju vudenjaö- 
komu svrőetek, ostavili su lépő vrlo pod 
tuvanu 8trukovnu gospodu vuőenjake pri 
drvenom kipu, le su izrekli, da neje to 
poglavito, da li je prije ili potlje prviput 
zablisnula Arpadova sablja med Irimi go- 
nami i éetiri rékami ? nego to, da je predo- 
bitno bliskala ovde, utemeljivsi novu do- 
movinu magjarskomu plemenu, te driavu, 
koja se nepokolebivom pokazala srél je
zero letnih teZkih i zalostnili nepogodah. 
pák ako i Bog tak od-% kak mi, niti vu 
slédu drugih jezero létah nede izniknuti.

Prevalivái jednom ovu boekavost, 
ál dom se opet druga pndigla, te ako se 
do vezda vrhu tóga nbde miöljenje na viáe 
taborak razhajalo. gda ? vezda je to na je
zero dela razdrobilo jedno jói veké- ga za- 
maSaja pitanje, najme to, s cim i kak bi 
bilo moguée i potrébno, veliéajni (in 
drZavnog utemeljenja pri jezero letnom 
okretaju najdostojneie ovékovediti ?

Kakti gobe posle deZdja, tak su se 
radjale i rasle mnoge osnove, te ne sam 
borraeá daleko posegel za latkom, ako iz- 
ravno izredem, da je med ovimi naglo 
rastudimi gobami, dvaput toliko bedastih 
bilo kak dobrili i hasnovitih.

Co ritovskomu vuzlu, kak vu novoj 
jiovésti vu svakdeánjeg Zivota tolikoput, 
opet je Tisza Kálmán postai Sándor Ve- 
liki. Njegov oáter razum i poslena dómo- 
Ijubnost igrajudke je razdvojila do neraz- 
pletivosti sloZen Ziljav vuzel.

Mudri vodja slobodoumne stranke ovak 
izrede : Magjarskomu narodu i od stei eno- 
ga junadtva vekőu slavu podaje njegov 
u táv. Jezero létnomu obstanku i ulogi 
dizave ovo je temelji osnovni slup Pravo 
se moremo dicití, da je Magjar politu ki 
sloboden bil i onda vre, gda su drugi mo- 
gudne'i i naobraieniji orsagi Europe vu 
robstvu joS stenjali, te da je ovu slobodu 
nad sve céml, i nad obstanek svoj. Jezero 
letni obstanek drZavni vu Europi, potrébno 
joj anda s takvim spomenom ovekovediti, 
da i obstanek stvaraju a zamisel izraza 
steée, diku proilosti te pobudjenje i odu- 
éevljenje za buduCnost ! Kratko i odprto

i naj zezida narod za zvanjsko oznaőenje 
us'avnoj upravi primereue veliöine dostojnu 
novu oraadku hiZu, stakvom sjajiostjum i 
zanositostjum, koja neka bi s rukom za- 
hvaljivo ogla^ivala áirokomu svétu i pót- 

| la njemu vrem nu: kaj drii zivuéi naraő- 
;<*aj za najvrédniáu ostavéinu progastih vre- 
! menah ? te kaj Zeli udelotvoriti poput spo- 
dobnoga nakita za Magjare drugo jezerne 

!dobé ?

Na éast sluZi zakonodavnomu félu i 
lob instvu, da su s natecajnim odusevlje- 
Injem pozdravili i prigrliliov predlog, te je 
jono jednoglasno glasovalo, ovo pák s do* 
moljubnom poZrtvovnostjum prina^a i 
plaóa m ilione, s kojib bude prvi millenij 
i dusevno do bezprimeme uspomene do 
segnul.

Novoj oosaőkoj hiZi ne samo vu do- 
! movini, nego i na veleprostranoj zemelj- 
skoj krugb, teíko, da se najde para.

DuZina sgrade iznasa 268 metrab, 
éirina joj 118 metrah, obseg joj sdvori 
1H.OOO, a parkom 95.000 < etverasti metrah, 
i!i ne men e, nego dvadeset i dvé mekote, 
bude zavzimala sa k tomu pripadajuéim 
okruZajem ta Cudoviáéu gvéfa prikazujuéa 
se sjajna palaca. Da bude i nak:Cenje vu 
buglasju s duhovitom zaseljom, suviíno je 
spominati.

I)o naroda bude stalo, da se óva „za
m isel, tak obistiuil, kak je to Tisza Kál
mán vu svom veleduhu zaiel. S drugimi 
reőmi, da se politiéka mudrost a materi- 
jalna sparljivost, (vu em je Tisza Kai 
mán sam vu istinu zebrana példa) na ra- 
éun magjarskoga pokoienja i naroda, s 
véli-anslvenom i b eskavom parliamental 
nőm pala om sjedinjujuéi dr/avni obs’anek 
stvoii na magjarskom zemlji éu.

Z A B A V A.

Mojega kmna (leset forinti.
(Pripovesti.

To mi je bil vu mojim Zivljenju naj- 
veköi greh, sam veruval, da moj kum ima 
deset forinti. Svigdar sam bil pazljiv, i za 
éuvajuéuga Cloveka sam se póznál, ipák ne- 
razmem, kak sam ja to veruval.

Dakak, da sara vre veruval, on si je 
na óéi potegnul ákrljaka, obedve ruke si je 
vu Zep dél i gizdavo je rekel : ,No kumek, 
denes budemo piü» ! Kakti miren pazljiv 
purgar sam ga hotel tiőiti. Ali, kumek kum 
mi8lite ? Kaj bude rekel své>, da dva takovi 
polteui ljudi pijaníuvat idu ?

Sveti Sto je on svet, kaj je to svet? 
naj vidim, gde je svet, da su tu vu mojim 
Z^pu deset forinti.

To je istina, to nemoci t&jiti. Ali moj 
dragi kumek, znate, zeuska !

Ali znate, da cudnovite miseli imiju 
Zeuske, kada se muZki kesno zabivijaju.

No ali, poátuvani gospon kum, od ka- 
kove Zenske mi govorite, kada velim, da 
ovde vu mojim Zepu su deset forinti.

I to je istina. i polek tóga jesmo odiáli 
vu jedou bliZnjn oátariju, gde je moj kum 
jeden za drugim dal donesti butelije i pil 
)e premozüo. Kaj budem táji], i ja sam flnjim 
drzal, ali jako slabo ; vu jedoim hipu sam i 
toliko batrivost imái, da sam mu rekel, da 
more biti, bi veó dobro bilo dimo iti. Kum 
me je uekak srdito pogledal. Ali da velim, 
da ovde imám, vu uutradnjira Zepu v ka- 
putu. . . .

Morál sem pripozaati, da ima prav, 
polek sve moje praviőuosti. Na zdauje, kak 
sam vre videl, da moj kum dosta ima, sam 
opet rekel :

,No kumek, van s onimi deset forinti 
i onda da se poberemo. Neizmeruo öudniin 
licem me je pogledal.

Kakve deset firin ti?  — pita mene 
moj kum

S menőm se je ohmul svet, érlono vino 
vu vuskih butelijah je Cisto éruo postain 
pred menőm. Anda oue deset forinti, moj 
dragi kum, sam mu poféi raztoluaéiti, kője 
imate v nutramjim Zepu.

Koga y véli zaéudjeno moj kum, anda 
ti misliS, da bi se ja lakovim Olovekom spó
ra nal, kak si ti, ako bi imel vu Zepu deset 
forinti.

Kaj sam drugo mogel napraviti, kak 
sam morál kr< maru, koj je veliku la emu na- 
pravil zbok plaée, moju malu iepu zlatuu 
vuru dali ; onda p tk  sam morál jód dimo 
vleé*, mojega kuma, ako sam ne hotel, da 
tam pri stolu zaspi. Ali na patu mi duS to 
spoznanje nije mir dalo. Kaj bude rekla 
Zena, ako bude spazila, da némám vurn. 
Morebiti sam vuraru dal ? Nemogure, jer 
uprav vcíer pri veéerji ina je pitala, koliko 
vur je? Jako pazlivo sam otisel spat. Moja 
áena je vre spaia, kad sam ja dimo dcd l. 
Prez ruZenja sam se slekel i pred prazen 
Cavel, gde sam si drugda znal navadoo vuiu 
obesiti, sam iz knig visokoga túrna napravil. 
Moj plán bil je, da v jutro se zárán staneui 
i predi kak vu kancellariju otidem, budem 
prosil na posudu deset forinti, s keiu si vuru 
izkupim.

Nemiruu noc sam imái. Vure su tak po 
malem tekle, kak da bi sve moje kume di
mo morál nősíti. N e ! uije dobro óutenje cno,

1 poátuvani éitatelji, kada dlovek svoju vuru 
prez ienskinoga zoanja vu zálog dal je Ved 

I je proti zorju bilo, da sam zaspal. Gda sam 
se zbudil, véé je sunce kroz obiok Ijepo 
nuter svetilo. Pogloduul sím na moje kni* 
gc . . . ah nik&j se üniimi nije pripetilo. 
^ena moja ved nije bila vu posteiji.





spraviti. Prvi nepriatel je ílloksert a drugi 
je perenospora, obadva puatoöe goriee ei- 
rom po domovini. Ali tretji neprijatel je 
naivekái a to je : Umetno delanje (pan- 
ranje) vina. Toliko je véé po orsagu tóga 
vina, da krémari véé za pravo naturalsko 
vino niti nepitaju. Ovo je neprijatel, koj 
bude naSe vinarstvo na nikaj spravil.

Najdjeni penezi.
Na jednoj Zelezuiékoj étaciji vu Po- 

ionu zginula je íelezna Skrinja, vu kojoj 
bilo je 23 843 rubela, 4280 marka i 347 
forintov penez. Ovu ékrinju naáli su ne 
zdavnja vu jednoj Sumi zaklenjenu i kada 
bi ju • ili odprli, naéli au i sve penaze vu 
njoj. íz ovoga vidi se, da táti, koji su 
Skrinju vkrali, nisu ju mogli odpreti i 
zato su ju v éumi akrili. No ovi su se 
bormeé lepő namazali.

Novina

Vu pisarni orsackoga magjarskoga go- 
spodarstvenoga dr»2tva vu Budapeátu p »- 
kazana je 27-ga marcijusa mala maáina za 
striZenje ovcah. Óva maáina upotreblju e 
pe véé duie vremena vu Australiji i vu 
Englenskoj a vele, da je jako prikladna i 
hasnovila, ar je s njom na dán vise kak 
sto ovcah jako lépő ostrici moői.

Unesreéeni vlak
Strahovita nesreéa pripetila se je ne- 

zdavnja pri Elberfáldu Jeden vlnk iduéi 
po visokom viaduktu, vruáil se je a ovo
ga dőli vu gliboéinu. 12 meterov gliboko 
pod viaduktom leii preko 30 vagonov 
sp.ehitano i na.veő na komádé sdrobleno. 
Samo po sebi razumeva se, da je tu pák 
vnogo ljndih smrt svoju naálo. Koliko jih 
je pomorjeno, to jóé nije prijavljena.

Nesreőa na lovu
Gróf Draskovic ^tefan vadasil je ovih 

danov vu kompaniji viée go^pode na svo- 
j(>m imanju Baranja Helye na sluke. Po 
nepazlivosti spru-ila se je puáka jednomu 
iagaru i pogodila nedaleko stojeéega groía 
DraSkovüa Gospoda pri«koéiU su na pomoc 
i ranjenoga taki doma odpravila. Dodii su 
taki iz Graca i Beöa gla«oviti doktori, koji 
su izjavili, da je cela hit nad kukom vu 
télo preéla i da je amrtonosna.

A fazéknak vannak oldalai és feneke.
— Straue su naokolo, duó je ozdola.
Az oldalak kőiül vannak, a fenék alul

— Lonec je iznutrabéli.
A fazék belül fehér.
— Lonec ima jednu ruőu.
A fazéknak var, egy füle.
— Nekoji lonci imaju dve ruée. 
Némely fazékaknak van két fülük.
— Lonec je napravljen od zemlje.
A fazék földből van csinálva.
— Zemljeni lonec napravi lonőar.
A földből való fazekat a fazekas csinálja.
— Ima i fteljeznih loncali.
Van vas fazék is.
— 2djezne-lonce delaju vu fabriki.
A vas fazekakat készítik a gyáiban.
— Vu loncu kubamo si hranu.
A fazékban ételt főzünk.
— Vu loncu topimo juhu i mléko.
A fazékban melegítjük a levest és a

Hirdetések.
614 tlkvi szám 890.

NYILTTÉR •)

Á r v e r é s i  h i r d e tm é n y  k iv o n n i.

A C s á k t o r n y á i  kir. jbiróság mint tlkvi 
h a t ó s á g  közhírré t e s z i ,  hogy Mohirits R ó k u s  
végrehajtatónak Novák Josef végrehajtást 
szenvedő elleni 100 fit tőkekövetelés éa jár. 
iránti végrehajtási ügyében a nkanizsai kir. 
t ö r v é n y s z é k  (a C s á k t o r n y á i  kir. jbiróság te
rületén lévő f - m i l i á l y o v e c z i  14 t k .  29 a hr. 
sz, a. 334 írtra becsült ingatlanra az árve
r é s t  elrendelte, é s  hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1890 évi aptil hö 29 én d, e. 10 
óiako:  a f. m i l i á l y o v e c z i  k ö z s é g  bíró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a m e g á l l a 
p í t o t t  kikiáltási áron alól is eladetni f - g

Ganz sé d bedrückte Foulards fi. I  20
hia H. 3.00 per Meier (ca. 450 verseli. Desains) 
— vers. roben- und hlückweise porlo- und 
/ollfrei in s Haus da» Seidentabrik Depot <4 
H ennebertr (K. u. K. Hoflief.) Z ürich . 
Muster umgehend. Briefe koslen 10 kr. Porlo. j

NAJFALESE MESTO

MÓZES B . V U C A K O V C U
V KLOSTARSKOJ 111/1

Preporum nvoj veliki zbirulek o<l svaké fele ko2e Z \  SOÖTARE, CIXMARE, 

8ATTLEUF. I REMKNARE. SVF. ZA IllZlI POTHIiBNE

8 P E C E R A J 8 K E  B Ö B E  1 M E L Ó
SVAKÉ FEI.K

ö  L A 2 E, K R C M A R S K  E, C I M E N T I R A N E  S T A  K t. K,

PORCELLAINSKE I KANIENATE POSUDE, VAMPERLICE,

za viseti, za stol i za nteno, sve velki zbiratek i najfaleáa cena.

N A J B O L S A  R O B A !
548 4 4



„EGYETKRTES."
H u s z o n n e g y e d i k  é v f o l y a m .

Legnagyobb politikai napilap.
Meg jelen minden nap, 

tehát hétfőn és ünnepek után is 
ELŐFIZETÉSI ARA :

Egy h ónap ra  ...................... 1 Ir t 80 k r .
H árom  hónap ra  ...................... 5 „
H at hónap ra  .........................10 „
Égése évre ................................. 20 „

Előfizetések bármily naptól kezdve 
teljesíthetők h legczéls/.erübben posta 
Utalványnyal Budapestre, az > Egyet
értés* kiadóhivatalába (Kecskemét- 

utcza h sz ) küldendők.

november hó 1-én
3333. sz. a. kelt igoz- 
ságtlgyministeri rend. 
8. § bán kijelölt óva
dékképes értékpapír
ban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 
170 §-a ért. a bá
natpénznek a bíró
ságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított 
szabályszerű elismer
vényt át'Zulgáltatm

Csáktornya, 1880 
jau .17.

A Csáktornyái kir. 
jbiróság, mint tlkvi 
hatóság. 566

Öltözetekre való szövetek.
Peruvien és Doszking a magas c lern s  

részére, elöszahott szövetek cs. és. kir. t ÍH Z t .“ 
v ise lő i un iform isokra, továbbá hadas- 
fyánok  tűzoltók, touristAk és lib ér i
ák i*a. Posztószövetek teke és já tszoasz-  
ta lo k r a ; L ódén  (vizáthatlan) vadász-  
kabátokra, n iosószövetek , utazóplaidek 
Irt 4—12-ig. E felsoroltak sokkal olcsóbbak 
mint bárhol és e melleit a legjobb és leg
tartósabb minőségűek.

JOH. S T T K A R O F S K Y

BRÜNNBEN.
Legnagyobb posztó -raktár  az osztrák 

magvar birodalomban. M inták hérmentesen 
küldetnek. A szabók részére a legszebb és leg
tartalmasabb m intakönyvek . 10 Irton feiüi 
utánvételek bérmentve küldetnek. 2 0 0 0 0 0  irtot 
képviselő állandó raktáram és v ilág  üzletem  
folytán természetesen, sok m aradókom  van, 
és miután lehetetlen ezekből mintákat küldeni, 
az ilyen megrendelt m arad ék ok at vissza
veszem, kicserélem, vagy a pénzt visszaküldöm 
A maradékok megrendelésénél, szükséges, hogy 
azok színe, hosszasága és ára jelentessék.

Levelezés* német, magyar, cseh, lengyel, 
olasz és franczia nyelven.

531 <>-20

nyitottam.
Bevásárlási ulamhól épen most visszatérve, 

azon kellemes helyzetbe vagyok, minden e szak 
mába vágó czikkekböl a legjobb é* legújabbal 
a lehető legolcsóbb árak melleit szolgálhatni.

Jfól kalap (modist) üzletem e nemben a legújabb 
és ligdivatosabbat nyújthatja a 1. hölgyvilágnak, 
különösen mivel e szak részére ügyes fiatal erők 
állanak rendelkezésemre Mindennemű javítások 
azonnal elkészíttetnek és legolcsóbban ^számil- 
tatnak.

Számos szives látogatását kéri
kitűnő tisztelettel

ASCHER HENRIK.
Varazsdon, 1890. márczius hó. r r - _ 3



T. ez.
Tudomásra hozzuk, hogy

cczct és
szódavíz gyárunkat

úgy mint i r o d á n k a t  a Csáktornyái vasúti 
állomás mellett lévő volt gőzmalmi épületbe 
helyeztük át.

Hochsinger M. és fiai.

O G L A S .

Postuvanomu obőiustvu dajemo na znanje, 
da nasu fabriku za

oczet i soda-vodu,
tak takaj k a n c e l l a r i j u  nasu smo vu 
stanje negda^jega paromlina poljeg áelez 
ni< ke stacije premestili.

Hochsinger M. i sini.

FISCHL EUGÉNIA 
MIMIIM! (HOUIST) ÉS PIHlRNIlO-fiZLITI
____________ VARAZSDON._____________

Bevásárlási ulamból Récsből visszatérve, tiszteletié! bátorkodom 
gazdag raktáramat

női-, leány-, gyermek-kalap
úgyszintén mindennemű

női divatczikkekbol a legújabb és legízlésfeljesebb 
kivitelben

jutányos árak melleit különösen szives figyelmébe ajánlani.
Kalapok divatosilása pontosan és olcsón eszközöltetik.
A vidéki t. hölgyeknek kívánatra gazdag választékú küldeményt 

megtekintés végett szívesen küldök.
Kiváló lisztelettel

5,!8 1 2  F I S C H L  E U G É N I A .

Tisztelettel vau szerencsém a nagyérdemű közönségnek 
JÓL FELSZERELT

vaskereskedésemet
úgyszintén következő KÜLÖNLEGES TÁRGYAKAT A 
LEGOLCSÓBB ÁRAK MELLETT szives vételre legjob 
bán ajánlani, u. m.

érczkoporsók. mezőgazdasági gépek, Pere- 
nospora fecskendők

védekező eszköz a szőlőlevélbetegség — a levélhullás ellen 
— darabonként 6 írttól egész 21 frtnyi árban.

Csáktornya, 1890. évi márczius hóban.
Kitttnő tisztelettel

B e r n y á k  K á r o l y .

Imám sreéu pofit- obt'iustvu moj dobro VUUEDJLNl 
ZELJEZNI ÖTACIN, tak takaj sledróe I’OSEBNE
8TVAUI poleg NAJFALESE LENE ZA kúp preporucati. 
Ito :

Rake iz kovine masine za poljodelstvo, 
spricalke profi perenospora zvanim

trsnim betegu za goriéue gospodarc, vu ccni od 6 ft. do 
21 írt.

Vu Cik^vcu, mcsec marciuá 1890.

S izvrstnim poátuvanjem

5fi5 2 —ti B e r n y á k  K á r o  I.

Nyomatott Fischel Fülíip laplulajdonosnál Csáktornyán.
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