


ponvAny, tócsa avagy mocsárt, nagy «ámu 
ludat s kacsát. Tyúkot különösen a váro
sok körüli falvakban tenyésztenek sokat. A 
gazdaasszonyok a majorság hasznából fede
zik apróbb konyhai szükségleteiket (olaj, 
petróleum, só, főszer stbbit). Maguk kevés 
házi szárnyast fogyasztanak el, nagyrészt 
eladják A tojásokat a helybeli kereskedők, 
a sopron- s vasmegyei tyukászok szedik 
össze, ez utóbbiak nagy majorság s tojás 
szedésre készített kocsikkal járva faluról-
falura. . „ ,

Egyes gazdák méhészettel is foglalkoz
nak. Haszna a régi módszert! üzés mellett 
kevés lévén, inkább kedvtelés s azon okból 
foglalkoznak vele, hogy a többek közt mé 
zet. se kelljen a házhoz venni. Az okszerű 
méhészet a nép közt még egy lépésnyi tért 
sem foglalt.

Muraközben a hajdan oly szépen vi
rágzott selyemtenyésztés teljesen megszűnt. 
Pedig nagyban mivelte a nép. Akkori idő
ben minden községnek volt Szedreskertje, 
az utak mellett beláthatatlan hosszúságban 
szederfák diszlettek Perlakon a vármegye 
által építtetett »Filanda« épületben volt a 
beváltó hivatal s fonógyár, 24 szövőszékkel. 
Muraköznek 1849. után Varazsdmegyéhez 
való csatolásával a selyemtenyésztés a gubó- 
beváltásnál követett helytelenségek miatt, 
szűnni kezdett, a Bach korszak alatt pedig 
_ miután a szederfák, azon téves felte
vésnél fogva, hogy az utak megrontását 
elősegítik, kivágatni rendeltettek — teljesen 
megszűnt. A régi híres szedreseknek már 
csak nyomait láthatjuk, egyes félreesőbb 
legelő vagy erdőszélen fenmaradt, korha
dásnak indult eperfa példányokban. A »Fi- 
landa helyén pedig a perlaki állami elemi 
népiskola díszes, emeletes épülete emelkedik

Ez az iparág, mely annak idején olyv 
könnyelműen megsemmisittetett, ma alig 
reményelhető, hogy feléleszthető leend.

IV.
Muraközben a birtokok túlnyomó része 

földmivelő parasztság kezében van, tehát 
kisbirtok. A hajdani szép középbirtokok 
elpusztultak. Nagybirtok csak egy van: Fes
tetics Jenő grófé.

A nép nagy része szegény. Igen alan
tas mértéket kell vennünk, hogy egy ötöd 
részét is küzépmódunak állíthassuk. S k 
család van, mely egy-két hold föld jövedel 
méből éldegél, ez neki házán s talán házi
állatain kívül — mindene. Küzépmódunak 
a 1 0 -1 2  hold fekvőséggel bírók ; kiknek 
ennél több birtokuk van, már a »gazda
gok* sorába vétetnek.

(Folyt, köv)

h l L Ú M E L E h ,
— A * Muraköz* nagyontisztelt olva

sóinak husvét alkalmával boldog ünnepeket 
kívánunk !

— géniem. Felkérjük lapunk hátralé
kos előfizetőit, miszerint tartozásaikat meg
fizetni szíveskedjenek. Egyúttal kérjük az 
előfizetés szives megújítását!

— A Csáktornya-ükki vasutat Szt.-Iván 
és EgerBzeg között már kavicsozzák. A ka- 
viosszállitó gőzős (Jenő) e hó 1 én robogott 
be első ízben Egerszegre. A vonal ünne
pélyes megnyitása f. évi aug. 18-án O Fel
sége születése napján lesz.

— <§j. $ilávy Qlivér orsz. képviselő, 
budapesti ügyvéd, a csákt'.rnya-ukki vasút
vonal engedményese e hó 2-án 39 éves 
ko'ában, Budapesten hirtelen elhunyt. A 
megboldogult építés alatt levő uj vasutunk 
ügyében gyakran fordult meg vidékünkön 
s szét etett e méltó tulajdonai által vidékün

kön is közbeesülésnek örvendett. Az elhunyt 
2 hónappal ezelőtt rosszul lett. Betegségé 
bői rövid idő múlva felépült, két hét, óta 
fennjárl. E hó 2-án ebéd alkalmával szél- 
1 üdés érte, a szoba padozatára esett s 
meghalt. Temetése e hó 3-án ment végbe 
Nyugodjék békével!

— ginevezés. Göncz Árpád Csáktornyái 
születésű soproni póstaigazgatósági fogalma
zót a kereskedelemügyi minister pósta- és 
távirdafelügyelővé nevezte ki.

— Csáktornya város számadásának ösz- 
szeges kimutatása az 1889-ik évről jelent 
meg nyomtatásban. A kimutatást városunk 
buzgó pénztárnoka Deák József állította 
össze. A bevétel és kiadás rovala 43685 írt 
19 krt mutat ki. A jövedelem főbb tételei: 
a közs. fogyasztási adószedés haszonbére, 
mely 11023 frt 40 krral, a helypénzszedési 
bér, mely 5962 frt 5 krral, különféle bevé
tel 6613 írt 12 krral szerepel a számadás
ban. A kiadás főbb (ételei: állami adó 3480 
frt 2 kr., polgári és elemi iskolára 7127 
frt 30 kr. 30 ezer frtos kölcsön törleszté
sére évi részlet 1776 írt 24 kr. A vagyon 
és teher rovata 492,430 frt 92 krt mutat 
ki. Tiszta vagyon 421,459 frt 59 kr.

— g  város elöljáróságát dicséret illeti 
meg, hogy a vasúti indóházhoz vezető gya
logút mentét befásilotta. A magas nyárfák 
közé gesztenyefákat ültetett, ami hatalmas 
árnyékot fog adni nyaranta s a város ez 
egyedüli sétahelyét alkalmassabbá teszi.

— <gz grófi uj ut, mely a vasúttól a 
várba, innét a zvernyákon át, megkerülve 
a várost, az újvári utat éri, már elké
szült. A vár bemenetele is más képet nyert 
az oda ültetett elevensövény által.

— A szomszédságból. Merighi ismert 
léghajós husvét hétfőjén délután Varazsdon 
a Pichler-féle vendéglő kertjében léggömb
jén felereszkedik a magasba. — A varazsdi 
fürdőházat legközelébb újra épitik. A kivá
nalmaknak megfelelő gőzfürdő és kabinek 
rendeztetnek be. A gőzmalom helyére egy 
nyárilak építtetik s a nagy udvar parkkal 
vételik körül. A varazsdiak helyi lapja, 
a Horváth Szt rúzsa, Oreskovics szerkesztő 
elhalálozása folytán megszűnt. Varazsdi 
Híradó czimen uj politikai lap indult meg. 
mely a kormánypártot támogatja. Szerkesz
tője álnév alatt egy ottani tanár. — A varazsd- 
golubováczi vasút pár hét múlva elkészül. 
Egyelőre csak Iváneczig lesz a személyfor
galom megnyitva.

^  derék szolga A napokban egy 
kereskedő uj szolgát fogadván fel, kérdezi 
tőle : váj j n elég erős-e ahhoz, hogy minden 
munkát elvégezzen, mert nála meg kell 
fogni a dolog végét. — Mit ? válaszol a 
szolga — hogy elég eres vagyok-e ? De 
vagyok ám ! „Előbbi gazdámmá' összevesz
tem s úgy ütöttem mellbe, hogy egyszerre 
hár m bordája törött el !>

— Yadiszat után egy fiatal vadász a 
következő esetet beszélte el a társaságnak . 
„Uraim ! Nem tudom magamnak megma
gyarázni ! Vadászszékemen ülök a lesen 
egy nyu( oda jő, elém ül és reám mereszti 
szemét. Én fogom a puskámat, czélba ve
szem. Pulii először, de a nyúl nem mozdul ; 
puff! másodszor, a nyúl még sem mozdul 
Fogom vadászszékemet h a nyulhoz sietek, 
hogy lássam, minő boszorkányság ez ? í 
Amikcr hozzáérek, a nyúl felugrott s el
futott -  Egy öreg vadász erre megfor
dul s igy magyarázza meg neki a boszor
kányságot : „Édes öcsém 1 A nyúl meg
ismerte magát s gondolta : amig lődöz, az 
még megjárja, hanem ha székkel jön felém, 
Abból baj is lehet !“

— M E Q Y $1  n $ V I g  i a i } $ K  Erős
István karinam jégyző m. hó 2fi-án főbe

lőtle magái Az öngyilkos 10 ezer forintot 
sikkasztott. — A Balatonon e hó 15 én 
nyílik meg a közlekedés Siófok és B.-Füred 
köz!. — A Balatonban a halászoknak sze
rencsés fogásuk volt a márcziusi meleg 
napokban. 10, 15, 20 kilós harcsákat s 
temérdek egyéb halat fogtak. — Gógánfán 
a nonna-betegségben halt el egy egyén. — 
Szalay Sándor a »Zala« lársszerkesztője a
n.-kanizsai keresk. ifjak önk. egyletében si- 
került felolvasást tartott. A felolvasás czime 
a »kigyó« volt. — Csabrendeken múlt hó 
25-én tűzoltó-egylet alakult. Főparancsno 
kául Háczky Kálmán választatott meg. — 
Herlelendy Béla n.-kanissai orsz. képviselőt 
a n-kaniz«ai takarékpénztár elnökének s a 
déli vasút jogtanácsosának választotta meg. 
— A homokkomáromi templom-rablókat 
elfogták. A tettesek vándorczigányok voltak.

— H eti szem le. Az osztrák állami 
vasutakon f. é junius 1-én lép életbe u 
zónatarifa mely azonban lényegesen kü
lönbözik a mienktől s a viteldijaknak a III ik 
osztályon 60, a 11-ikon 33, és az I-őn 36 
százalékkal való leszállításából áll. -  Mi- 
hajlovics József zágrábi bibornok érsek a 
temesvári honvédemlék javára 500 irtot 
adományozott. — A mezőhegyesi ezukor- 
gyár e bó 2-án teljesen leégett. A kár 850 
ezer forint. Biztosítva volt — O Felsége 
legfelsőbb parancsban egy katonai érdem 
érem behozatalát rendelte el. Ez érdem
érmet, a katonaság közti! azok kaphatják, 
kiknek háborúban teljesített szolgálatért, leg
magasabb dicsérő elismerés*, vagy a békében 
teljesített szolgálatért legmagasabb „megelé
gedés kifejezése tudtul adatik. Ezen kívül 
a katonai szolgálati jelvény a tisztek szá 
mára a jövőre 3 osztályból fog állani 
Es pedig: 25 évi, 40 évi és 50 évi szol 
gálati idő szerint. — A híres félmilliós 
ternó-bünperben a bó 1 én mondották ki 
az ítéletet. A temesvári kir. törvényszék 
Farkas Menyhértet nyolez évi (egyházra 
Ítélte. Két társa ugyanannyit kapott. Feleb- 
beztek. — A görög nyelv középiskolai okta
tására vonatkozó javaslatot a közoktatási 
miniszter az ünnepek után a képviselőház 
elé terjeszti. — A delegáeziók junius köze
pén fognak Budapesten összejönni.

— Mi'ijbetojgHéííek. A máj a/ emberi
testben a legnagyobb kiválasztó mirigy s műkö
dése olyan, mint a szitáé, mely a vérből a tisztá
talant átszűri. Minden csöpp vér e szerven megy 
keresztül. Ha a inéi ® munkál, vagy épen nem, 
vagy tökéletlenül végzi és lisziátalanság marad 
vissza a vérből, az egész rendszer megzavsrodik 
s csakhamar a következő tünetek észlelhetők, 
Savanyiisftg a gyomorban, nyers fehérség, rossz 
szájíz, fejfájás oldals/urás, szívdobogás, fül-égés, 
hideg lábak és kezek, kiütések, álmatlan ójelek, 
nehéz álmok szeszélyes étvágy stb. A Warner-féle 
Safe Oure a legmegbízhatóbb gyógyszer minden
nemű máihetegség éllen. Es az alapos kúrát minden 
esetben jó siker koronázza. (31.)

Primmingdiofer József, llaógban, (Felső- 
Ausztria) ezeket írja: 1887 ben betegedtem meg 
májusban és fólyó évi november hóig majdnem 
folytonosan ágyban fekvő beteg ós oly erőien 
voltam, Imgy alig bírtam járni. Novemberben meg
kezdtem a Warner-féle Safé Cure használatát s 
ez időre agészségem annyira helyreállt, hogy mo*t 
üzletemet folytathatom.

Egy palaczk ára 2 frt. Kapható az ismer
tebb gyógyszertárakban. Főraktár: Szálvatorgyógy 
szeriár Pozsonyban és Török J. gyógyszertárában 
Budapesten.

K Ú J A i i i n i s A U .
A z  „TCIpA m agyar OltalónoH b iz to 

sító tó r sa só « “ folyó 1,5 0 4  én tartotta évi 
közgyűlését Károlyi Gyula gróf megbetegedése 
folytán Csekoniis Endre gr. alelnök elnöklete alaf 
Az elnök mindenekelőtt megemlékezel! Andrássá 
Gyula grófnak ellmnyláröl s lelolvastatia a február 
28 án tartott választmányi gyűlés jegyzőkönyvét, 
mely meleg szavakban emlékszik meg a megbol
dogultról h felemlíti, hogy a gróf 1*60. óta volt





VII. TECAJ VU CAKOVCU 6 ga ÁPRILISA 1890 EROJ 14.

Ur*4ol«k* pisám* : 
#Urmi pijao, frat«r*ka hiía, lévő 
aa kanilfttaáyi. - -  S uradnikom 
■o4i ja avaki dán covoriti mad 
11 i II vurom. — poüljke 
Oéada aa sadrftaja noTlnah, uaj 
#a paUUaju na ina M argltaf 
J o ie f*  oradnika vu Cakovao.

Pojedini broji koftfajn 10 kr

Obznane aa poleg pofodba i fal 
rat'inajn.





— Strtne su naokolo, & dno je iz ozdol.
Az oldalak körül vannak, a feneke

alul vau.
— Dno je ravno, a strane su okrugle.
A fenék egyenes, az oldalak kerekesek.
— Tanjir je mali, zdela’ je vekéa 

kak tanjir.
A tányér kicsiny, a tál nagyobb mint 

a tányér.
— Tanjir i zdela su beli.
A tányér és a tál fehérek.
— Tanjiri i zdele raoreju imeti svako- 

jaéke farbe.
A tányéroknak és a tálaknak különféle 

színük 'ehet.
— Tanjir i zdela su napravljcne od zomle.
A tányér és a tál földből vanDak készítve.
— Tanjir i xdelu napravi lonCar.
A tányért és a tálat a fazekas csinál a.
— Ima porcelanskili tanjirah i zdelab.
Vannak porczelán-tányérak és tálak.
— Porcelanski tanjiri i zdele prave se 

vu fabriki.
A porczellán tányérok és tálak a gyár

ban készítettnek.
— Na tanjir denemo si hrane.
A tányérra tesszük ételünket.
— íz tanjira jedemo.
A tányérból eszünk.
— - Vu zdeli se noai hrana na stol,
A tálban az étel vitetik az asztalra.
— íz zdele grabimo hranu na tanjir.
A tálból merítjük az ételt a tányérra.
— Tanjiri stojiju na puliéi ili vu or 

maru, a zdele vu zdelnjaku
A tányérok a polezon vígy az almá- 

riomban állanak, a tálak pedig a tálasban.
— Tanjiri i zdele se lehko potereju

A tányérok és a tálak könnyen eltörnek.!
— Tanjire i zdele moramo éistooprati.
A tányérokat és a fazekakat tisztán meg

kell mosni.
— Tanjir i zdela je posudje
A tányér és a tál edény.

O D G O V O R N I U R E D N IK

H A R G I T A I  J Ó Z S E F  . 

3903 tk. 89.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbirúság, mint tikvi ha 
tőság közhírré teszi, hogy a kir. kincstárnak 
Vertbeimer Jakab goricsáni lakos késedelmes 
árverési vevő elleni végrehajtási ügyében a 
2041/89 tk. sz. kiutaló végzés folytáu tör
lesztett 18 fit 10 kr. összeg beszámításával 
67 frt 57 kr. töke, ennek 1889, évi jauuár 
hó l-:ő napjától járó 6 %-os kamatai és 
6 frt 65 krban megállapított viszárverés ké
rt Imi költség behajtása czéljából a nagykani
zsai kir. törvényszék (perlaki kir. jbirúság 
teiületén fekvő Kottori község 362. sz 

!tjkvében A I 1156. 3183. 4081. 4188.
15215 9859. 10092. és 419/b hrzi sz in 
gatlanokból Vertheimer Jakab által megvett 
jelenleg még 8zterbát Katalin nevén álló 
fele tész 383 frt, továbbá az időközben a 
kottori 3010 sz. tjkvben lejegyzett A f 
6056 6107. In. sz. ingatlanokból Szterbát 
Katalin nevén álló fele rész 78 fit becs- 
árban Kottoribau a községi biió lakásán 
1890 évi április hó 26. napján i. e 10 órákor 
özv. Szterbát Imréné javára bekeb:e*ett szol
galmi jog érintése nélkül Arvay La;os m. 
t. tőügyész zalaegerszegi lakos felperesi ügyvéd 
vagy helyettese közbejöttével megtartandó

nyilvános átverőmül el fognak adatni. Kikiál 
tási ár a íenntebb kitett bccs&r.

Árverezui kívánók tartoznak a bocsát 
10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes 
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedé
sétől számítandó 20 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 40 nap alatt, a harmadikat ugyan- 
atlól 60 nap alatt minden egyes részlet után 
az árverés napjától számított G.os kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben uieghatáro 
zott helyen és módozatok szerint leüzeni.

Ezen hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a lij. 
vatalos órák alatt a perlaki kir. tlkvi ősz. 
iáknál él Kottori község elöljáróságánál meg. 
tekinthetők.

Megjegyeztetik, hogy a kotto i 1416. 
és 1909. sz. tjkvekb u felvett ingatlanokra 
az árvei és elrendelhető uem volt, mert fenti 
kincstári követelés ezen ingatlanokon jel* 
zálogilag biztosítva nincs s csak is a kottoii 
362 sztjkvben felvett ingatlanokat terhelvén, 
a 2041 89 számú kiutaló végzés értelmében 
a késedelmes árverési vevő ellen viszárverés 
volt kitűzhető.

Perlakon," 1890, év*J február hó 25-én.
571 1 - 1 .

A

ismét olcsóbb lett.
A valódi üvegek K A C H E K L  névaláírással vannak ellátva és ezentúl 15 kr, 

30 kr. 50  kr, 1 frtba kerülnek.



A csaktornya-szt.-ivan ukki lielyérdekü vasút engedményesének a nmüacheni Qocalbahn actiea §mlschaUaaku folya
modványára h C s á k t o r n y a  v a l a m i n t  L e n d v a - H o s s z u f a l u  községek határában fekő és nevezett vasút 
kiépítéséhez szükséges területek megszerzése rzéljábol — kereskedelemügyi m. kir minister ur ő nagyméltóságának 1890 
évi márczins hé ‘21-én 13579- I I I .  az. alatt kelt intézvényével az 1891 XLI t.-cz értelmében a

ItisajáliláM i e ljá rá s i e lre n d e lte .
Mihez képest zalavármegye közigazgatási bizottsága által kiküldött bizottság melynek hatásköréhez tartozik azon 

igények és észrevételek fölött határozni melyek a fentebb idézett törvény I-ső fejezete alapján netán emeltetnek

1890 évi april lift 21-én <1. e. 9 órakor Lend\ a-hosszűlalun és ii. a. 
nap (I. u. 3 órakor a Csáktornyái község házánál

fogja az eljárást megtartani
Az eljáráshoz az össaes tulajdonosok és telekkönyvi érdekeltek ezennel oly értesítéssel meghivatnak, hogy a tá r

gyalás alapját képezi tervrajz és összeirási kimutatás az illető községek elöljáróságánál 15 napi közszemlére kitétetvén, 
ott megtekinthető.

Tájékozásul figyelmeztetnek az érdekeltek hogy a tárgyalásnál 'ogábati áll minden tulajdonosnak a kisajátítási 
terv ellen ég minden telekkönyvi érdekeltnek a felajánlott ár ellen íelszolla'ni s kifogásait jegyzőkönyvbe vétetui, minek 
elmulasztása azon jogi következménnyel iá hogy a kisoját tási terv végleg megállapito^nak és álta'n elf gadcttnak fog te
kintetni, meg nem jelenésük az érdemleges határozat hozalatát akadályozni nem fogja és a megjelenés elmulasztása miatt 
igazolásnak helye nincs. ^  ^  ■■ H7< %’ . k

Kelt Zalaegerszegen 1890 évi april hó 1 én. “ 1 1 * 1  Wj  m
673 1 — 3. főispán közig bizotts elnök.

T. ez.
Tudomásra hozzuk, hogy

cczet 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 liai.

O G L A S .
Poátuvanomu obfiiustvu dajemo na znanje, 

da naáu fabriku za

oczet i soda-vodu.
tak takaj k a n c e l l a r i j u  naSu smo vn 
stanje negdaájega paromlina poljeg belez
ni* ke Atacije preme8tiii.

Hochsinger M. i sini.

Tisztelettel vau szerencsém a nagyérdemű közönségnek 
J< >1. FKI.S/KKKI.T

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

érczkoporsók, mezőgazdasági gépek, Pere- 
nospora fecskendők

védeke?ő eszköz a szölőlevélbetegség — a levélhullás cileu 
— darabonként fi írttól egész 21 ütuyi árban.

Csáktornya, 1890. évi márczins hóban.
Kitűnő tisztelettel

B e r n y á k Kár ol y .

Imám sreéu poát- obéinstvu inoj dobro VUREDJENI 
2GLJEZNI STACITN, tak takaj sledfée POSEBNE 
STVARI poleg NAJFALESE LENE ZA kúp prcporuéati. 
lto :

Rake iz kovine ínasiue za poljodelstvo, 
spricalke profi perenospora zvanim

trsnim betegu za gorióoe gospodare, vu céoi od G ft. do 
21 Irt.

Vu Cak'Vcu, mesec marciuá 1890.
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