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ro köz. A M u r a s z o m b a t - A l s ó - L e i ld v a i  | Vidéke nemcsak a fővárossal, de a megye fölebb 175 ezer forintra becsülik azon ösz- 
-tjkfbeo V. f központjával is a legtermészetesebb és lég- szeget, melyet aláírás utján az érdekeltség
re V aS llt megküzelithetőbb összeköttetésbe juthatna, a vállalkozónak rendelkezésére bocséjthatna,
J (ni, A muraszombali gazdasági egyesülettől ® le"  azonban akkor vihető csak keresztül, szükségesnek látja a gazdasági egyesület, 
és bel. emlékiratot vettünk, azon kéréssel, hogy ha Varmegye törvényhatóságának hazaim* hogy a hiányzó 325 ezer forint fedezése 
59  § i ezen memorandumot, a vasul érdekében ^ o z a  készsége mel ett még Zalavármegye, céliából vegyenek fo a törvényhatóságok 
sárban, Ikifejtendő „dióra való tekintetbő', lapunk- J.umdu,ala s áldozatkészsége is biztosítva megfelelő, 52 év alatt, évenként ol, esetleg 
ssel arjban egész terjedelmében közöljük. Ezen e9Z' ir 5 . .* /•“ 01 reszlefekben illesztendő
rsi. ,, kárésnek. bármennyire szivünkön fekszik is . , H, ° f  ,me" ny ben allana J W  “ Vas csont a megye, közmunka-alap terhére, en- 
iriával) a dolognak sikere, tekintettel lapunk lerje "11.nt Zalaraegye megkívánt támo- nek 400 ezer forrni névértékűén kibocsájt-
veniai] .leimére -.neci-dis helvi hivatására a leirio ,1. gaUl5’ azl az emlekirat h e t e s e n  kifepi. haló elsőbbségi részvény évi kamataiból.

, , .. ' *’ . . y, . , V ® ' Föltétlenül szükségesnek találja hogy e vár- Ezen pénzügyi művelet a megyék köz
amá, akaratlal sem tehetünk eleget.; de mert a ék lörvényhlt Ó3ágai az J1888. évi 4. (. munka alapját 326 ezer forinttal tényleg 

izmién szomszéd megyének egy elhanyagolt, de vi- cz sz.lkasz'a értelmében a helyiérdekű megterhelné lehat a vármegyékre, mint az 
nbornn ragzásra képes vidékéről van szó, s az ér- vasutak é ilkeíésénéI az állam és a (örvény- említett alap tulajdonosaira, évenként töke- 
enber dekek a szomszédos területek kozott azo- h#lós4gok áka| fűlyóva tehelö Összeghez a és kamattörlesztésben 52 éven keresztül 
Zalái nosak kölcsönösek már csak országos le- törzsré*szvények egyenérlékének megfelelő leglőlebb 22 ezer forintot róna. -  Ezen 

yattfii kintietekből is ismertetni az abban érvénye- összeget kölcsön utján szerezzék be s a teherrel szemben igénye volna a köz- 
árié- sülő törekvéseket a legnagyobb készséggel ko|csöntöl(e és kamat törlesztésének biz munka-alapnak az elsőbbségi részvények 

kötelességünknek tartjuk s örvendünk, ha (0sitása czéljából a majd szabályszerű mó- jövedelmére. Miután pedig a helyiérdekű 
lár. jóakaró hozzászó ásunkal az ügyel csak egy (jon megalakítandó érdekeltség terhére meg- vasutak statisztikai adatai azt mutatják, hogy 
becsár parányival is elomod itanunk sikerül. jelejö vessenek ki. Ho^y pedig ezen az elsőbbségi részvények egészben is rend-
tképca e z emlékiratból kitelszőleg Muraszom- intézkedés az igázságna^ minél megfelelőbb szerint meghozzák az 5*|a kamatot s mert 
iteDoi, batot s vidékét a haza belsejével két irány-1 legyen, föl volna ezen érdekeltség három mi is azr hiszszük, hogy az említett vasút 
letbeo bán óhajtják összekötni ; az egyik Gyana- osztályba osztandó, melyek közül a léte- jövedelmezőség tekintetében legalább is a 
fcróre falván át, a másik alsólendvai csatlakozással, sitendő vasútvonalhoz legközelebb, például közepesek közé fog tartozni s e szerint 
1 Az első tekintetre tetszetősebbnek látszó 5 kilométer távolban élő osztály legnagyobb alig tehető föl, hogy elsőbbségi részvényei 
D* *• első tervtől elállottak s az utóbbit válasz- s a távolabbi osztályok kevesebb és keve- már az első években 3*|,-ot ne jövedel- 

12 ár* totlák, különös tekintettel arra a körülmény- sebb hányaddal járulnának. mezzenek, ily jövedelem a tőke és kamat-
iátok- re, hogy a törekvések a Csáktornya-Körmendi A vasutat 500 ezer forinton fölépíteni törlesztés évi terheit m indeneseit födözné. 
eRbi. vonalnak kiépítésére mind több kilátással reméllik s mert ezt az összeget aláírások A vállalatnak pénzügyi sikere biztos s elő* 
eetni, kecsegtetnek, minek folytán Mura-Szombat utján sehogy összehozni nem lehet s lég- reléthatólag jövedelemmel is járna, mert a 
s á v a l _______ _ . .... _ . , . _ _ _ ......................  ................:__ [

!?iJek i 1 1  l H .. i r r i bán elmélyedt iíjut s annak hangos goudolkozá- mit ? ha nem restt’ed, úgy ebéd utAo 2 óra felé
fl M B r  1  F D 1“  t 1 r C l  1  \ 1  sftt meghallotta. táradj le a .Vörös sapkához,u ott lakom a har-

r08á* ál ^ÉTi U i U t i k v i  k w i a l í a l j i i  Megreizenve fordul hátra az ifjú, hogy meg- mndik szám alatt, s majd kibessé'getjQk ma-
________ ______________ ____________ tekintse a beszélőt. Arc/.árói néhány másodpercz gunkat.

* alatr sokat olvashatott le, mert félénken ugyan, — Uram! Szerencsésnek tartandom közeié-
I i i  m a ír fn tr íA f f  r A k ó l í  de bizalommal mondja: ben lehetni — tnondá és sarkán fordult, hogy el-
1 11 A 1 u  a  _  Uram ón kincset találtam! menjen haza holmiját összecsomagolni; nehogy as

á* y  . . v i — Ugyan mit?... mutasd! éjjeli vonattal utazandó zavarban legyen-a kap-

I ' 0  ̂ j — Mutatni ugyan nem tncrem, mert az ut- kodni kelljen ..
Az ifiur — Virrasztó Andor — szegény, kö ! c/án vagyunk s neveletlennek tartanának, ha Alig várta már, hogy egyszer délután két

jénoszlálvbeli szülőktől származott, kik legfőbb ujjal mutogatnék önre . s önt is körülvennék a éra legyen. Végre elérkezett a várva várt idő, s
ItftiAlmftknek ismerték anvaei telietségeikhez ké- j kiváncsiak, hogy ugyancsak mi van önön lá’ni- szomorúan indult a jelzett vendéglőbe; de mioél

H  nest a cvermeknt'k jó nevelést adni vaő ?... s a sok nem látra önön semmit... mind , közelebb ért, szive annál inkább felvidult., elő-
[  ̂ £ ? jen tanév kezdődött s a poezist bili- a kettőnket hmevetnének — engem pedig még érzete valami boldogítót súgott neki. Tudta,

vatta Andor ■időn még életerős atyja hirtelen bolondnak is tartanának ráadásul... hogy sorsa atyja halá'a következtében most már
íihnnvi npm » leviobb rendben hagyván bátra -  Nem érte n mit beszélsz, magyarázd ki saját erejére van bízva; tudta, hogy fiatalkoraI 4„m 1 uTujiotia ?a Jzh ir  « fiuKmec. lud.a, „„gadai U .o,4rH «r,..,égre, . mber„4m b. kell IQ.-

■  tmov fit ki.ll hawnia most a/iskolát, mert tudta, — Lram ! ön nekem mióta megpillantottam deme ; tudta, hogy a balsorssal, mely a szegé-I hogy beteges ttsfvegy édesanyjának .  „valami -  és én önnek semmi sem vagyok. Ha nyékét, árvákat és özvegyeket két kézzel szokj.
n„rA IP«|vertéinek fenlartóra leend szűk- azonban én valakit valamire becsülök, még nem ezibálm, meg ke.l harczoloia, hogy a forrón sze-
a^r követkeaik abból, hogy én annak hízelegjek is ; relett özvegy anyjának s árva testvéreinek önma-

®eg • i k ? tí kérdésnek megfejtése jóllehet vékony legény ke lévén, könnyen hajlong gát, mint az életnek míglesteiült reményét —
■  ói „ J L  valóiátJ Megszólalt lelkében a hatna derekam miatt felső testrészem a fejemmel mulathassa be vigasztalásul. S ezen tudat ez
■  ‘° 8la la  el °8e!,/ való,a1, meKílz01a‘l egy(1„ _  de ez( c.ak az jgaz érdem előtt szók érzett önerőhöz lelkesedést s bizalmat adott.

“#ng: ( lám megtenni; s az igaz érdem előtt nemcaak Minden kezdet nehéz, mondogató magában,
„Lelked ne hsgyd menni ábrándképek nyomán megliajoltii tudok, hanem annak igaz kísérője s nekem, a kinek semmim sinci, csak két karom 

■  — — — — — — — is tudnék lenni, akárcsak egy hűséges eb. Un önt, és egy özvegygyei tizenegy árvám, még nehezebb
Légy ember mindenütt: j)0gy mj a neve, mi a rangja?... nem ismerem, lesz; de jó az Isten, jót ád és a ki ö benne bízik,

■  Ha lőlölied a sors vad villáma csattog, gn sem engem ; s valamint én sem várok öntől l rz nem csalatkozik !
Ha jóllét naj>ja süt, semmit, úgy ön sem várhat még pedig hatványo , £s Andor sem csalatkozott.

— — — — — — — — — — zoilan uem várhat, s nem is vár tőlem semmit; Belépve a szobába, az öreg ur igen szívé-

( Légy egyszerű fia az édesanyának: de legyen meggyőződve, hogy Diogenes lám iyesen fogadta, elmundatta vele életkörülményeit
Szánts, vess, fákat növelj!1* (Tompa.) pájával sem találnék önnel külötnh — emberi s a/u'án még egyről másról beszélgetve kecytel-

Iuen aazdasági pálthra lépek, szólt önma- — ezt én mondom, igen! Én mondom a poesist jesen elbocsátá azon kikötéssel, hogy egy óra
Kához »z ’itju, * majd meg.egit »7. I.ten ! végzetl diák. I "»«•*» viwzatérjen.

_ Jól teszed kfdve. üraém! lamilj meg -  U céoi! le lg. n ho»Mad»linn»an prédikátáz, (Fo'j köv.)
-  ! Kázdálkodni, Máit liozzá egy M  úri ember, ki é* mos! miután végzendő dolgaim is vannak | 

már légebben részvevoleg szemléli a gondolatai, téged végighallgatni nem érek rá; hanem tudodi

'állapitot





(JreénU ka pU arna t
(tavai p qao, fraterska hiía, lévő 
U  ktadtfnMÜi. — S urednikom 
ftoti bt aki dán gOToriti med 
11 1 lfl Turcpi. — St« poiiljke 
ttBaé* M aadrtaja novinah, naj 
•• poliUaju na Íme Margltal 

J ó l é t i  nrednika vu Cakoveo.
iMftatelJ alvói

KnJlAara Fieohel FUipova kam <• 
predplata i obanane poiiljajn.

1’red p la ln a  r e u a j e i
Na celo l e t o ............... 4 frt
Na pol Itta 2 frt
Na ietrert Itta . • • ,  1 frt

Pojedini broji koitaja 10 kr.

Obznane ee poleg pogodbe i fal 
raCunaja.

na horvatskom i maglarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstveni i povuóljivi üst za púk.
svaki tljeclen Jedenkrat i t o : vu svaku nedelju. __________ _ = = « = _

Sbtibmtglasntk „Medjitnurskogapodpomagajufega Hnovnükoga dru&tva „Cakoveike ífarkasse*, „Medjimursk* sparkasse*, „Dolnjo'Medjimurske iparkasse*
i  „Podpomagajuiega drultvau n Gornjo-Medjimurskoga kulíurncga druitvaP.

|i toplina za piáance. Nekoji zaista tvrde, 
da se kesneái piceki vnogo bol i za ráz- 

jplod, nego pro'uljctni, ali se vkanjuju. 
Protuljetni piáóanci imaju dosta vremena, 
da se do zime podpunoma razviju (zrastn) 
i tak postanu same Ijepe i jaké kokoái ; 
zato odebirajte za razplod (za plemc) 
same p;otuljetne pBőance. Ostali piceki, 
koji se vu razliéito vréme izvale, naj budu 
za prodaju i stroek. Pripeti se, da bi 
éovek rád po Ijetu gda mu se zvidi na- 
saditi koju kvoéku ; ali néma vsaki pút 
friákih jajec Da kokoái podjedno nesu, 
odebere se v áe mladih krepkih koko i i 
zaprcju se s jednim kokotom vu jako 
toplu áta'u. Tam njim se podaje dobra 
krepka hrana, navadno dobroga z nja i 
kruha, koji se more malo 8 vinom po- 
fnjhtati K tomu dobro jim je podavati 
semenja i suhoga listja od koprive ; tim 
naéinom se nekak prisile nesti.

Oda se kvcőka nasadjuje, treba paz
ljivo si zapisati den i vuru gda unó to 
vCinili, onda moremo kesneáe vse dobro 
pripaziti i pregledavati Cim je kvoőka 
jakáa, krepke a, ima i vek«u toplinu, a 
őim su se jajca jednaéeáe topila, lim su i 
piceki krepkeái (jaká'). kljunek jim je 
tvrdeái, tér se sigurnefe i vu pravo vreme 
izvale. Pod tnráavom i oslabljor.om kvoé- 
kom, zategne se valenje videkrat do 24 
dana. Vu tóm sluiaju trebi vsaki fás 
kvoéki prigledavati, tér izvpljene piceke



lupinje, fi’aprtke i drugu neőístocu, da 
mladi vFe preatora dobija i da se na lu 
pinju neranija. Kak ne vsi piceki isvaljiju. 
pod kvoőkom dosta oause i objaCe, onda 
ju je potrebno zaőeti braniti.

Skrb za piceke i kvoéku. Poklám 
kam su se piceki izvalili, treba nje őuvati 
na suhom i toplom mestu, ar jim nikaj 
lak nenaökodi, kak vlaga i zima, dók joá 
nemaju perja Mesto nek je prikladno, da 
ge moreju piceki po volji gibati, 1 zi 
bladnoga i deídiovno^a vremena driiju 
se namirom pod suáom, tér ae samo 
malo po malo privuőaju oátreiemu zraku, 
i nepogodnomu vremenu. Isto tak more 
picekom naákoditi i velika viuCina ; sunce 
jik more svojimi Éarkimi (ráki zapeő tér 
mogu zbeteíati. Ob nőé ili za vetrovitoga 
i de djevnoga vremena nameste ae poleg 
avoje majke, na odredjeno jim toplo 
mesto, gde je nekaj slame i pő*ka, da po 
volji moreju sedeti a i po volji drbati i 
poruáati se. Tak se ínjimi barade, dók 
povtema te neobjaőiju, da jih za ljepoga 
toploga vremena prez brige pustiti mo- 
remo, da izidu s majkom svojom vun. 
Kvcőka se brine svakom sgodom (prili 
kom) za svo u mladinu; za hudoga vre
mena pokriva jib svojimi krili, da jim 
nikaj nena kodi. Ona je svojim piáőancem 
mati, koja bi i íivljenje za nje dala. Da 
nespostrada ni kvotka niti piceki, treba 
njem opredeljiti takvo mesto, kam nemre 
domaőa marha, osobito svinje ; a i maőke 
rade áutaju na piceke. Vcliki su nepri- 
jatelji p:cekom jastreb*. Kad se oni na 
kője mesto omrsí, nedadu se drugaő pre- 
tirati, kak s puökom.

Vnoge kvoi'ke vodiju svuje piceke 
duáe, druge opet krajáe dobé, ali ipák t  
do 6 tjedna. a zatim zaőmu opet jajca 
nesti Ako li bi kvoőka kojim pripeőenjem 
prije reda picekom poginula onda bi se 
morali pobrinuti za drugo majku. Ako je 
ne druge kvoőke, odebere se koja kokoá, 
tér se prisili, da p ceke vodi. Namoői se 
nsjmre kruh vu vino i tim se kokoá 
nekaj na hrani i napo.i, zatim se poŝ avi 
na trdo kubana jajca i pokrije re'etom, 
da nemre iz gnjezda. Za mraka, osobito 
z veőera jemljeju se vkrej malo po malo 
podmetnuta jajca i nameő*-ju po mali po 
redu pod nju odzada p:ceki jeden za 
drugim. Vu jutro, kida kokoá opazi tu 
malu druíinicu okolo sebe, izide iz gnjez
da i zapelja je kak prava kvo ka, tér se 
vsum ljubavjum za nj * jem je (zavzimlje] 
Vsa ona jajca moreju se oljuáőiti, skosati 
i picekom za hranu dati.

Z A B A  V  A .
Prevejmiost mid previ'juuostjum.

Nekoj műt, koj je navaden bil prije, 
nego ie ipát legel, svoje hlaée poleg svoje 
postelje ovősiti, spazil je svako jutro fia- 
lostoo odkritje, da su mu vu hlaöali nala- 
zeői se penezi Croz uoc zgiuuli. Buluö, da 
zvan njegove polovice (icna) nigdo ne je 
doSel vu sóba, te i diugaő zvan njih dviju 
nigdo ne je vu nutra se nahudjal, to je na- 
ravski morala dvojba na 2 onu mu pásti. 
Zito ju je radi tóga neko] pút na red po 
zval, nego je namah sa spodobnom tetkocom 
njetnih imenah i p öastu;h tituluáah obsipan 
bil i s gioinjom oőite tűzbe, da je rajfii 
muőal, ili je posel s prisilnoir fialom nastojal 
Bvráiti.

Aledtim su se n< őne viz.te (pohadjanje) 
do njegvih lilnőah nastavljaíe ravno tak, 
kak i ozlovoljenja i mduinoctna iz;ovarjanja

njegve fiene. Stoga je on sa svom ozbilj- 
nostjum pognal zatim, da je odkrjje te mu 
je njegov őuvar dűli, po avoj priliki nekoj 
prvaSnji policajni agent priáepnul nepover- 
ljivo sredstvo.

On najme nameőe vu 2epe vugljeuja, 
gde su mu penezi bili, brc* da mu je to 
Zena spazila, te si legne spat. Óva pojde, 
kano, da se osvedoői, jeli on Cvrato api, te 
je za svojom zvaurednom kas9om po tiho 
okolo premctavala i vu t e p posigala, i da 
bi <5 in vékáé komádé mogla vau izvaciiti, 
Jako zadovoljna nad svojim izuahadjanjem, 
legne se uazad spat; zbnáe si s rukem pót, 
koji joj je biiga s operaáije penez preuiro- 
éila, pák zaspi mirno do jutra. Műt scdel 
je kanj uzp a/ljen na postelji i r«>zuatral 
je svoju drat-stnu suprugu kakti uzneáen, 
koja ja svoje lice toli lőpo nari a1 jala, da se 
uit mrtvi smélia ncbi mogt’l zdrtiti. N ipo 
kon se prebudi, riba i rulji si oői, te reőe 
muiu svojemu :

„Tak, ti si vre búdén ? ti si dobro 
spal, moj drági?,

„Ne jako dobro !a odgovoii ov, „racni 
se snilo, da si mi ti te noői peneze uzela 
\z hla«ínog epa. Ja sam te ipák dobro 
vide.I*

„Oceá muőati ? Grobiau 1 Svádi j ívec 
dov k le mu razl.uőraa, „pák opet ti prcga- 
ujaá s oju nedutou t*nu s Ivojoui veki- 
veínom, zlom navadom ? vezda mi je vre 
strpljivost miauja; ja búdéra se vu őas 
oblekla i pojdem k suiu !"

„Onda budefi sasvim pravo őiuila moja 
dobra goepa !w odgovoii suprug sa po- 
ápotuiin toüom. „Ti mi stera priíparaá 
jednoga pata. Suno ti morara svetovati, 
da se piije s kojora drugom áminkom na- 
liői , ar te óva, kojora si vezda minaljana, 
jako pcgrdjuje. Ded se ba era v zrcalo 
pogledi !

To rekavái poda njoj takvu pred nju.
S gro/Djom zagleda odviáe prevejana svoje strabotuo crnsőko lice, te je morala svoje ziblude vu hlaöne iepe prenesti.K A J  J E  N O V O G A ?

Medjimurski Kolendar.
Növi kolendar za leto 1891 je iz 

lazil pri Fiscbelu Filipu. Sdrt ĵ kolen- 
dara je : 1.) Kolendar, 2.) Otec naá (pé̂  
ma) od Em. Kol’aya, 3.) Svet, od Glad 
Ferenca, 4 )  Pesma na cast sv. Ivana 
Nepomuka. od M. Kutnjaka, 5) Bog 
dobro delo naplaőa (pripovest] od Em. 
Kollaya, G) Kakvo bude vrőme?, 7) Ba- 
rica po módi (pé*ma), od Glad Ferenca. 
8) Pcgodjena osuda Uip), 9.) Onda bi 
dva bili (kip) 10) Krőmenjski gost (kip), 
11.] To sam si miJil (kip), 12) Zakaj 
h u  tak poklapljeni ? (kip), 13.) Oh samo 
lo ne . . (kip), 14.) Vek’ega goapona 
vidi u (kip), 15.) Onda jako pukne (kip), 
16 ) Vu kavani (kip), 17 ) Nekaj za kratek 
őas 18-) Sejmi i proá enja, 19 ) Oglasi.

I — Céna kolendara je 2 0  kr.

Jedno v re ’e kuruze i 4  sekseri.

,K»k vaaka akoro obéina, tak i obéina 
D. Ó poleg N. ima svoju krcmu. Ali, 
nijedna nije na takvom Ijepom glasu, 
kak óva ; i to iz trih zrokov ; Prviő : Ar 
je lám raeéi dobiti za jedno vreca kuruze 
poldrugi liter vina iliti 4 seksere, — dru
go , da lám odrasli őovek (gogpod r) niti 
nemre vsaki pút dobiti vino, i tretió, da 
se najviáe takvi deöki vtivaiu te kapljice, 
koji bi morali jó l vu Skolu hoditi. Pre- 
poruőamo vnogo pofituvanomu gospodinu 

jvelikomu sudcu, da bi te svate, koji po

no j tam kuruzu nosiju i taki tam rut- 
djiju skup i 8krrmarom malo reda i po- 
Stenja navőil J ar bi onda barem roditelji 
i drugi gospodari bili sigurneái svojim 
imetkom.

Atentat na ruskog generala.

Vec vnogo ljet tivel je vu Parizu 
bivái Séf III. ruskog odéla, generál 8e'i- 
vrstor. 18 ga novembra je nadjen vu svo- 
jem stanu na smrt ranjen od kugb iz 
íevolvera. S prvine se je táji 0 , nego na 
veéer se je veő ta nesreőa oglas la Gene 
ral se je p* navadi ob osm vuri stal i 
i el se je Sétát, a zatim se je oko pol 
dvanajste vure povrnul vu avoj stan, gde 
je zajtrekuval Vu to vrőme rekel mu je 
njegov dvorjanik, da mu 2e!i jeden stranj- 
Hki őovek osobno predati list (pismo). 
General je zapital : Je ’i je sam pisec tóga 
lista, ali pák kakov sluga Dvorjanik se 
je povrnul, a jer mu se je táj stranjaki 
őovek videl sumnjiv, vzel mu je pismo 
ler ga prédái generalu Vu pismu nije 
bilo nikaj nenavadnoga. General je onda 
iáéi vu hiáu gde je spil. da bi lista őital. 
Zatim je zapovedal. da puste k njemu 
pisca nekakvoga Pederskoga. Njegov dvor
janik je na to ot'áel, tér nije viá3 Cul niti 
videl, gda j * táj Pederski vun otiáel. Za 
dugó vréme, iád je dvo janik opet vu 
hiiu, ar mu se je < udno videlo, da ga 
g08podar ne zove. Gda j« dvorjanik stupil 
vu hi2u imái je i knj videti : generál je 
sedel na stolcu nag.iutom glavom i skr- 
vavim lovim 1 cem. Dihal je slabo i vu 
omeglovici. Ilitro pozvani doktor rekel je, 
da je generál dobd vu lévő slépo oko iz 
revolvera te2ku ranu. Nadoála je i sudbena 
komiáija i izrek'a je, da su ga nihiliáti 
strelili. General je vumr!.

Nisreca na zeljeznici.

Telegram iz Beőa dona;a ovo : 23-ga 
novembra izida je maáina őetirimi vagoni 
iz Sinjah dőli (na juínoj áeljeznici, pri 
mestu Aáau) Kondukttru Lindorfer Fe- 
rencu iz beőkoga novoga mesta je jedna 
ruka vsa zdrobljena. Vu Laksenburgu 
lu tomu siromaán)mu konduktaru prvu 
pomoé prufcili, a onda su ga vu Be'- spra- 
vili na vraőtvo. Od putnikov nije niti 
jednoga nesreőa dostig'a Zrok toj nesreői 
;e nepoznat.

Vraőenje tuberkuloze.

Iz Brrlina telrgrafi aju : 01 dokto a 
Kocha dohadjaju pov ljni pfan o vraő nju 
tuberkuloze, suáice i ko>.e. Do vezla izvra- 
őcuo je viáe ol stotine p rion, med njimi i 
takvi, koji su dut i  vremeai bdeguvali. Vu 
ápitalu Charité bivi se Ivoch sarao vra- 
őenjciu hektik-á >v, a vu svojoj privatuoj 
kiin ki vraéi i tuuerkulozne upde (vutganja/ 
sglobovah i koie. In.iciranjem pod ko/.u za 
kratko se vrérae vubijaju vsi bacili i zgravje 
se vidno povrâ a. rA \  kratko vrőme zapoőelo 
se bude vraőtvo delati vu velikoj fabriki i 
dalo se bude vu svét. Vsi korraanji poslali 
su svoje uajvuőraeáe doktoré s; tara vuőit, 
da budu mogli nevoljnomu ljud<tvo potlji 

1 pora oői.

Cudnovita operacija.

Iz bre.burga piáu : Ovih je duevov na 
oud ifin joj kliniki (fipitiluj ob tvljena vrlo 
őuduovita operacija. Jedeu őovek se je tu2 d 
na bőd vu prgih. PoJpunira iztrajivanje m 
dók zalo se je, da se vu télu nahadja u e- 
kakva tvidi stvar. K .k su mu veő izvadi  ̂
dva rebra, nudli gliboko vu telu zjp t



no* -  pelencil. Kak je dosel do tota noía 
nemre se ov íovek ^misljiti. Neeo to íp 
valuval, da je bil vu Spaojolskoj, L  e 
pri jcduoiu tudeuju bubanju zadobil „bőd 
vu prsa i vudarec po glavi, zlradi ceS8 ,* 
du2 e vremeua leíal vu ápitalu. J

Koch i njegovo odkrice.

tovnruáice cesarice Eugenije. Ob 9  vuri 
vusnul je ccsar, tér se koinaj ob 10  vuri 
vu jutro 9-ga janaara prebudil se je, ali 
sanao za pár miuut, ar je za tim taki 
vumrl. Gróf . íérissoo potvrdjuje, da je 
vumrl otrovan (fergíftiu) od prevelike (dose) 
porcije chlorala. j

Od vsih Stran se javlja, da 8U se 
doktori odputili vu Iíerlin. da „a licu 
uiesta se navce za célo óoveéiustvo jako 
zuameniti nádin vraéeuje suáice (bektikej. 
Vu Becu je odredilo vrhovuo sanitelsko 
véöe poslati í strukovujaka va Berlin, koji 
se bude vput 1 ui tu stvar. Íz Budimpeáta 
odposlal le magistrat vu Berlin nadtizka 
D a. Gebbardta, direktora ápitalskoga D.a. 
M üli éra i fiefa bakterioloikog za/oda dra. 
Pertika, a vu saboru interpeluvul je dapaCe 
poleg najvekáeg pnzaanja za Kocka baruu 
Ivor Kass miuBtra bog Stovlja i nastave, 
jeli kani vrediti posebne h íe za vracenje 
hektikaáov (suáiéavih) vu Budimpeőt, jeli 
kani nabaviti Kochovo viaétvo za javue 
őpitale i jeli kani vrediti vu svoje vr. me 
institute za priugotavljanjc vra tva ? I iz 
Zigreba je po nalogu bana grófi Khueu 
— Iléieivárya otteel profesjr Dr. Lob- 
maycr vu Berlin, da priátudira Kochovu 
metodu vraéenja. I

Porobljena posta,
ímdarora je sreéa pisluÉila vloviti 

zloCinca, koj je prei nekoliko danah porobil 
postu nedaleko od mesta Gunja vu Ólavoniji, 
On se zove Razo l i n ó i  ó f tér je bil negda 
srbski íander. Pri njem su uaáli 8294 
forinta. IladÉ d je zapeljal postára (kodiáa) 
i njegovoga pajdaáa, k< ji su postu na ban- 
hoíu Gornja-Brőka prék vzeli, da su iáli s 
njim vu krőmu, da su bili ved v kiönas 
zgrabil poáfausko vre'e sa dvanajst jezer 
foriuti.

Pút Nj Veliéanstva kraljice.

íz Napulja p Su : Nj. VeliéiDstvo n?áa 
kraljica JalZabeta boravila je ovdi vi e 
duevov i razgledala vse znameuitosti varaáa 
i okolice. Nj. Vei Canstvo stauuvalo je na 
svojoj jahti (brolu) „C'iazalie*. Na 16-ga
1. mj. (ltí-ga novembra) poliod la je kra
ljica raduidku iiloSbu. Istoga dneva odpe 
liala se je kraljica vu kraljevski dvor vu 
Casertu, gde je razgledala 'jepi vrt i pa- 
laéu. Na 17-ga novemb'a primila je na 
svojoj ladji pohod austrijanskoga knnzula i 
z\ tim blu§ala rneáu vu citkvi sv. Fetenca 
Talijanska kraljici Margerita gratulirala je 
naáoj kraljici vu srédu telegrtfiéki k goduv- 
nomu dnevu, — a kraljica n»áa jc povruula 
gratulacijü kraljici talijanski vu éetvríek pri* 
godom njezinog rodĵ n dana. Nj. Veliőan- 
stvo odbrodila je veö iz Napulja vu Kií, 
gde bude vu Ijepoj vili B/aila stanuvala 
Boravljenje bude kratkotrajno, ar kraljica 
teli viditi, kak napredujc zidanje ujezine 
palaée, koju dnje za nju zilati Nj. Véli- 
éanstvo na$ kralj Ferencz Joíef. S Ív fi 
iSla bude vu Miramar, gde ju bude pozdra- 
vil kralj, koji bude nap d to samo zato ta 
i#el.

Od deta je  vumrl Napóleon III ?
Bivli ordonanc — cíicir cesaia Napo- 

leona tret̂ ega, gróf Hérisson, pripovéui vu 
svojoj knjigi do vezda nepoznaue potaukosti 
o smiti Napoleunovoj. Cesar je, kak je po* 
znato, trpel (boluval) od kamenea. Vu jauu- 
áru 1873 ga Ijeta podvrgcl se jc operaciji. 
Doktor iuu  je oiredil, da pije vsaku veder 
chlorala, a fo vradtvo mu ni je dobro íinilo. i 
Na veder 8 -ga januara nijc hotel cesar | 
vzeti chlorala, ali se jc pokolil 2»lji svoje

Nadvojvodkinja M arija Valerija.

Posve se je opravi'a od svujega be- 
tega, ali jofl neizhadja iz h:2 e, da se ne- 
prehladi. Po dovezdtánjih i-dredbah do.íel 
bude nadvojvoda Fereic Salvator s njom vu 
meseca decembra vu BeC i ondi budu 
ostali vu ceaarskom dvoru do konca meseca 
januara.

Influenza se opet javlja.

Iz Peöuhi javljiju, da se vu tamoáujoj 
okolici influenza vse viie áiri, i da vu vuo 
gih sluC îh nastupa tifozni zirnica. Skole ' 
su na pol prazne. Epidemija je ovoga Ijeti 1 
vnogo vekéi nego lani.

Potresi.

Kak smo vt ö dobili glase iz Z>greba, 
da je ved <iva pút bil potrea ondi, sada 
piéeju iz Piáuna, da je tana bil jaki potres 
po nőéi i to ved drugi pút. Ljuds-tvo je od 
vclikoga straha oiti ue moglo potli spatl. 
Vuoga stanja su pok7arjena, zidi su se 
razpokali. Vu blizini Duuaja je osob to; 
straéno se dutil potres. Vu Hainburgu bil 
je ob 3 vur; vu jutro potres, koj je viáe 
sekuudah trajil. Osobto jaki potres vu Al- 
teuburgu. — Ljöistvo je vu zlvojeuju.

Nasa kra ljca .
Zi budaprétanske siiouake. — Nj. 

VeliÓanstvo kraljica íJaltabeta, akoprem je 
daleko od doma ipák se je zmisljila na 
8Íromake budapeátanske. PosUJa je najmre 
gradskomu iiadkapitanu 'Pöiöku 400 foriuti, 
da bi med siromake, koji su uju zi pjinod 
molili, — razdelil.

*The Gresham*
P/i »The Greshamt zvanom london 

skom diuitvu (vu Cikovcu je upravnidtvo 
pri Graneru l̂acunaru), je midi fivot osi- 
gurati. Toje3t plati, gdo si hode üvot o«i- 
gurati, po letu vekáu ili meujáu svotu i to 
poleg tóga, kak je gdo star i kak svotu hoüe 
da dobi, pák ako bi vumrl, herbom imeuuto 
drn/.tvo zplati onu svotu, na koju je bil isti 
osiguren, ili ako diáivi n. pr, 15—20 let, 
njemu caju istu svotu vu ruke. Tak je mo i 
iivot ieiiskah i dccali osigurati. Ovo druitvo 
ma svoje glavno upravniötvo vu Badapt'fltu.

: n

ODGOVORNI UREDNIK : 
M A U G I T A I J O Z 8 E F

3727 tkvi szám 1890.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróaág mint tik vi ha
tóság közhírré teszi, hogy a kjr> állam- 
kincstár javai a Kercsmár Gáspár t.*sz.-győr- 
gyi lakos ell ni Tégrehajtási ügyében 51 frt 
49 kr tóke, eunek 1889. január 1-tól járó
6 -os kamatai és 5 frt 25 kr. végrehajtás 
kérelmi úgy 4 frt 75 kr ezúttal árverés ké
relmi valamint a még felmerülendő költségek 
behajtása czéljából a ukanizs >i kir. törvény
szék ta per laki kir. jbiróság) területén fekvő 
tüske-szent-györgyi 10  sz. tjkvben A f  1 
sor 17 hrzi számú bel telkes háznak Keres- 
marék Gáspár nevén álló fele részére nézve 
323 fit becséi téliben, mint egyuttali kikiál
tási árban Tüske-Szent György községházánál 
1890 évi deczemberhó 31-ik napján d .  e  

10 Órakor dr Tuboly Gyula nagykanizsai 
lakos felperesi ügy vél vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó nyilvános árveréseu el
fognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
Árverezui kívánók tattoznak a becsár 10 

százalékát készpénzben vagy óvadékképes ér- 
tékpapii bán a kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 [egyenlő részletben ír ég 
pedig az elsőt az árverés jogéi őre emelke
désétől számítandó 8 nap a. a másodikat 
u. a. 30 nap a. a harmadikat u. a. 60 Dap 
a. minden egyes részlet utáu az árverés nap
jától számítandó 6 °/#-os kamatokkal együtt 
az árveiési feltételekben megbatározott he
lyen és módozatok szerint klizetni, Ezen ár
verési hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg



, • • i.;r *afVénv- Árverezni szándékozók tartóinak az
megállapított árverési feltételek a hivatalos hajtási ügyében a nagykaniz ' , lévő ingatlan becsárának 10 százalékát készpénz-
órák alatt a kir. jbiróság tlkvi csat s Tüske, „ék  (caáktornjra. k ,r  ,bir.s4g) ületénJévó ,ng ^  ^  ^  L x  ^  42 § ^
Sat-Gy^gy k é z s é g  elöljáróságánál m e g te lt-  # J  • t éjI ingat- jelzett árfolyammal R o n to tt  és az 1881
hetók. . „ i ;  a  hrrRéi(élvben továb évi november ho l é n  3333 sz. a. kelt

Perlakon a kir. jbiróság mint tlkvi ha lan és tartozéka . . .  h •’ gz a i g a z s á g ü g y  miniszteri rendelet 8. §-ában ki-
lóságnál. 1890. augusztus bő 29.uap,án. ^ ^ t c T s é r i é k L ,  657 tlkvi hrzi sz' a. jeléit úvadékképcs értékpapírba a kiküldött

™  "  32 ; t POdt.U7 2 8 7t2k3 1508 hr8z fsz " T  S ^ a T ^ é S b e n  a bánatpénznek'a
4897 tk. az. 890. U 2%,”  becsült ingatlanokra az árverést bíróságnál ‘ elóleg-s elhelyezéséről kiállított

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y i  k iv o n a t ,  elrendelte, és hogy a fenébb ..egjelén in. szabályszerű eltscnervényt átszolgált.tn,.

............................. ........  . í!aat 'a"“kda ie |2  oraekdr a'mfdTu eni község Kelt Csáktornyán, 1890. évi november ;
h z t ó - i V k ^ i r r é 'u S '  hobgy° Bottornyl kél' házánál Z«kAj Beánk ügyvéd vagy belyetese| hó 13-ik napján.

“t n i ’ lfLos8j ' “é g íT h a j Ü s t v ^ d 6‘ ^ . 1 ^ 1 ^ 7 ^ 1 1 . ™ ^  U W ál.S ' Íren .1.1 is| A Csáktornyái kir. jbi.óság, mint tlkvi ( 
frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrt- eladatni fognak. ia 08 g '

4849 tkví szám 1890.

Árverési hirdetményi kivonat
A Csáktornyái k ir. jbiróság mint tlkvi hilóiág 

közhirié tesz*, heuy az államkincstár végrehajtatnak 
Soltié* Jakab végrehajtást izenvedó elleni 93 fit 
55 kr. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a Csák
tornyái kir. jbiróság) területén lévő f-pusztákiveczi 
114 lk. 20/b hisz. a. 217 írtra : 55|2 hrsz. a. 
169 fi ti a . 86|2 hrsz. a, 850 ír tra ; a 144| i hrsz. 
a. 86 írtra ; és 278 hrsz. a. 31 írtra becsült in
gatlanokra az árviréit ezennel megállapított kik - 
állási árban elrendelte, és hogy a fenebb meg 
jelölt ingatlanok az 1 8 9 0 .  i f i  d e c e m b e r  h é  2 9 - i a  
dé le lő tt 11 ó r a k o r  a f  -pusztákoveczi község biré 
házánál aegtaitandó nyilvános árverésen a meg 
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fogmk.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 */#-át készpénzben vagy az 1881
LX t.-cz. 42 §-ábau je’aett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1 én 3333. sz a. 
kelt igazságügyministeri rendelet 8 . 5’áb^n kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. LX. t.-c*. 170 §-a értelmé
ben a bánatpénznek a biióságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályzirü elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Csáktornyán 1890. évi november hó 
12-ik napján.

A cáktornyti kir. jbirósátr mint tklvi hatóság.
KOLLARICS

737 . kir. aljbiró.

Pályázati hirdetmény. I
Dráva-Vásárhely mezővárosban as elemi iskolánál 

a II. és ill-ik fin osztályban a lilllií Ói álloilltfe* üre
sedésben lévén, arra ezennel pályázat birdettetik

Ezen állomás évi jövedelme 400 Irt. készpénz, 
szabad lakás, egy konyhakert és 8 hold szántóföld.

Megkivántatik a magyar és horvát nyelv tökéle
tes tudása.

Pályázók felszerelt folyamodványaikat f o l y ó  l l ó  
S O - í h á i a  lesyenek szívesek alólirotlhoz beküldeni, 
mely napon mint a választás napján magukat szegélye
sen is mulassák be.

Dráva-Vásárhely, 1890 deczember 5-én.
S / . e l e  I g n á c * # ,  m .

739 1—2 esp pléh. iskolaszéki elnök.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán
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