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a kösjgazgatási bizittság részéről pártoló- 
lag terjesztetik föl a földmivelésügyi mi
niszterhez.

— g & t o lt é  ü g y . A megyei közigazga
tási bizottságnak f. hó 11 é t tartott Illésé 
ben előterjesztetett a megyei tüzoltószövet- 
ség kérelme, hogy ft megye területén Ütő 
önkéntes tüzoltóegyletek köteleztesseaek a 
megyei tözoltószöfeiségbe való belépésr*. 
A közigazgatási bizottság tekintettel azon 
előnyökre melyekben a megyei tűzoltó-szö
vetségbe faló belépessél a tűzoltó egyesü
letek részesülnek, a járási főszolgabiróságok 
utján felhívja, a megyében létező önkéntes 
tűzoltó egyleteket a megyei tüzoltószövet- 
ségbe való belépésre.

— $ a z a i  g y á r ip a r u n k  fejlődésére hatal 
más lendületet adott Tarnóczy Gusztáv 
gép- és tíizfecskendőgyáros és országgyű
lési képviselő ur, ki gyártmányaival legu- 
Jabban az arali kiállításnál is a legfénye
sebb diadalt aratta. Ugyanis a számos gép 
gyáros és versenytárs kiállítása közül egye 
dűl Tarnócii Gusztáv tüzfecskendői és tüz- 
oltófölszerelései Uttak az elsőrendű állami 
ezÜ9t éremmel kitüntetve, mi nem csak 
örvendetes bizonyítéka e gyártmányok leg
kitűnőbb voltának, de egy zersmind n) ere
ség is hasai közönségünkre nézve, miután 
nagyobbrészt most rendelik a községek tüz- 
fecskendőiket és tüzoltófelszereléieiket s 
így alkalmuk van ezen elismert legjobb és

C r e d n R k a  p ia a r n a  t
•U ra i p tjac, frateraka h iía , lévő 
a a  kondlfnaciji. —  S urednikom 
Uoéi Ja arakl dán govoriti med 
11 i l t  vurom. — Sva poíiljke 
tilaóa aa aadrtaja noviaah, a aj 
sa poltUaju na ima M a r a t t a !  

J o i e n i  aradnika vu Öakoveo.

1‘r e d p la tu a  c e n a  J e t

Na celo l e t o ..................... 4 f r í
Na pol I t t a ..................... 2 fr í
Na ietrert Itta . • • ,  1 f r í

Pojedini brojt koit&ja 10 kr.

ladalelJelTot
Knjltara Piaohsl Fillpova kam aa 

jtredplxU i obxnane poiiljaju.

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstveni i povuőljlvi list za púk.
_ __ Izlazl evaki tijeclen Jedenkrat 1 to : vu svaku nedelju ,________________ -

Sfaibm ifiasntk: „Medjimurskoga fodfomagaju/ega HnovniJkoga dniitva „Cakovetke Sfarkasse*, „Medjimurskv sfarkasstM, „Dolnjo-Medjimurske ifarkasse*
i  „Podpútnagajuiega dntitva* „Gornjo-Medjintünk uga kulturncga dniitvau. ^

Je li je vredno svinje povuti.
i

Gospodari se obéenito tute, da im 
zlo ide. S jedne strani tere ih nerodict 
(hudft ljetina) s druge strani veliki vsa- 
kojaóki terhi (napfaéila) K tomu joá gda 
je boláa ljetina, ne ima prirod skoro ni- 
kakve céne : Komaj kaj se dobi za po- 
kriti stroáke.

Dobri su gospodari doáli do tóga — 
pák to jeri izprobanje potvrdilo, da se 
iamo on gospodar more < drZati vu go- 
apodarstvo i po n kaj napredovati. kő i 
goji (póva) i brani vsaké fele tivinab : 
vole, krave, konje, svinje, ovce, pernate 
fivine itd•

Jako je dobro i hasén donaáajuée 
povati svinje. Koj zna dobro svinjami 
baratati, imái bude vek u hasén od njih, 
nego od ikoje druge domaée fivine. lstina 
je, da je vezda malo tete odbraniti vnogo 
svinj ; ar su se áume z vekáinom h fondale 
i atetn je áira nestalo. Ali zato bude 
podpomagala i dobro bude do la paáa.

Svinja vsigdi dobro uspéva ; ona He 
privéi vsakomu mestu i kraju Övinja jede 
vse, kaj mu se da a i prvlje se odebeli i 
otusli pri maloj brani nego li druge 2i 
vine. Izraőunalo se je, da je volu za funt 
mesa 12 do 13, -  o c i 9, -  svinji 
pák samo 4 do 5 funfi suhih stvari po 
trebno.

Vu Via koj brani se svinja ribami 
i onim kiásom, kaj je na trstiki. — na 
Alpab iivi od trave i go-skoga mije eca 
vu ljetu. vu zimi pák od poparjenoga 
s.'-na i otave itd. A im ss p i nas brani? 
Vu ljetu gottimo svinje n i peSu tér ne 
dobivá do te paá^ ni kaj, Paae nav k tér 
navék, dók zemlja povsema ne zmrztte. 
Gda zemlja zinr/.ne, brani 8i p’jevam', 
s tulkom, drobnim krumpiro n i repom 
negdi tér negdi s posejami, napojem 
itd Vu najvik^oj samo sili nekaj titka 
dobivá.

Stari gosp dari vele: svin a raste na 
vusta Gdo ima d »bre p iáé, ili gdo razme 
vu redu svinje hraniti, bude sa podpuno 

Osvedo il o toj isiin’. Svinjőe po’eg dobre 
paáe ili poleg druge dobre Itrane, kője 
je okolo faánika ko talo tri ili Cetiri to- 
rirda, koáta o bude ok»do boZiéa i dvajsti 
forinta

VekSu pák nam hasén daje svinjée 
bitrim re'/plodivanjem

ilraniti ili piftati svinje mora vsaki 
za svoju domaéu petreboíu Za prodaju 
svinje braniti, i/pla^a se samo onim, koji 
ili imaju velike áume, ili se bave ttkvom 
me?trijom. koja im vnogo stvari daje, 
kője se nemreju za drugo vpotrebiti nego 
za hranenje sv'njah. Medjimurski g spo- 
dari imali budu najvékán hasén od ráz 
plodjivanja svinnjah, kője budu mr ave 
prodavali Ovakvim naéin m moreju za-

jsta ljepi dobiéek vloviti. Moj nekoji sused 
preraóanal je da mu je jedna jedina 

svinja koju je hranil do preá^stnoga 
Ijeti, davjila na ljetu 150 foriníi i do 200, 
ar je naiadno imala dva pút na ljetu po 
10 mladih kője je joá isfoga Ijeta po 10 
forinti prodavafi mogel. Tak je rekel táj 
moj sused Marko.

I)r A. Rueff vu s.ojoj knjigi a i 
novine „Falusi Gazda* ob povanju svi- 
njah tvrde, da svinja vu dveh Ijetah 200 
f>rinti basna more dati. Spolni se nagon 
pri nekojih svinja veő vu 4 tóm ili 5 tóm 
mesecu pokatuje, a nekoje se plemeuite 
fele ve' vu 6 tóm ili 8 raom mesecu 
pripuáóati moreju tak, da veó vu prvom 
ljetu imaju ne samo praáő'ée, nego da i 
vrlo teZke postaju. Svinje se za Cudo jako 
oplodjuju i vnote. ilueff napominja dvé 
i pol Ijet slaru prasicu, koja je vu trib 
vurah 22 pajceke oprasi a ; Sinclair véli, 
da je nekoja englianska prasica na tri 

malié (tri pút] 112, a druga kinezka 76 
mladih na tri pút imala itd. Nego nije 
ona prasica naj boláa, koja najviáe mladih 
ima, ve ona, koja ih najvi e odlnani, 
Stoga ima gopidarov, koji krémé samo 
jelenkrat. na ljetu prip líóaju, pák ipák i 
onda joá Vrlo veliku hasén od njih imaju. 
Na jedtiom ima ju vu na oj domovini 
Magjarsko] dobili su j red nekoj m ljetom 
od 502 prasicili 2976 pajcekov, — vu 
Keselyű od 2551 po prék 4 4.









DiAakovecz községben fekvő a dréskoveczi 
109 sztjkvben A j- 1 sor 112/a hisz. a. 
foglalt Csávák Márta özv. Hzttrbát Józsefnő 
és Miholics Lénáid (nős Mátiácsics B<>:bl 
lyával) nevén álló Álló ingatlanra az 1881 
évi L X . t. ez. 156 § a értelmében fgéazben 
288 frt, de a C 3 sorsz. a. özv. Miliál cz 
A udrisné javára bekeblazett haszonélvezeti 
jog óp*égben tartása mellett és a drÁsko- 
veczi 1193 sztjkvben A f. 1 sor 1445|b 
hrsz. a. foglalt, Csávlek Mária félj Srterbát 
Józsefné nevén álló ingatlanra 192 frt 
becsárban Dráskoveizen a kö/ségi bíró la
kásén 1890. deczember hó 10-én d e 10 
Órakor Dr. Bárdió György felperesi Ogvvéd 
vagy helyettese közbenjöttével rnrgtaitandó 
nyilvános árverésen elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb k.tett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsór 

10 százalékát készpénzben vpgy ovációkképp 
é r t é k p a p í r b a  kiküldött kezéhez letenni, 
yevó köteles a vételárt 3 egyenlő részletben 
iróg pedig az elsőt az árverés jogerőre

2944 tk. sz 1890.
Visz-Arverési hirdetmény,
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Yucskics János és 
Bachrach Gyula nkan’zsai lakosoknak Ú jlak \
József kottoiii lakós árverési vevő és kése 
delmes fizető elleni 452 frt 26 kr. tóke, en
nek 1880. évi február 23 tói járó 24 ^
7 0 os kamatai. 35 fit 57 kr. per és H  je ffJZ ()»

végrehajtási, 9 fit 85 kr. 4857/89 sz. á r
verés ké.ési, valcmiut jelenleg 6 frt 70 kihat 
megállapított és a még felmeiülendó költségeknek kielégítése 
végett az 1881* 60 t.-cz. 185 § a él teimében a vis/ái v< rést 
a nagykanizsai) kir törvényszék (a peilaki kit jbiróság te- 
tületén lévő K oitori községben fekvő a kottorii 1278 sztjkvben 
A f  1 -  2 to r 804. 805. hisz. ingatlanokra, to ábbá A f  3 sor 
9654 hrsz. ingatlanra 42 fit betyárban elrendelte.

Az árverés m egtartására határidőd 1890 évi deczember 
9 ik napjanak d. e 10 órája K ottonban a köségi b: Ó laká
sához kittizetik, mely határnapon a U n it1 ingatlanok Epeij^sy 
8ándor felperesi ügyvéd vt.gy he’yett se közlő n jö t’óv. 1 m egtar
tandó nyilváuos árverésen fognak dudáin K k áltusi á: a feuuebb 
kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a bocsát 10 százalékát 
készpénzben avagy óvadékképes ét tékpapii bán a k küldött ke
zéhez lerenn’. Vevő köteles a vé td á it 3 egyenlő részletben még 
pedig az elsőt az árverés jogéi őre emelkedésétő: számítandó 8 
nap alatt a irásodik&t ugyanattól 30 nap al tt, a In n ia  1 k *t. 
ugyanattól 45 nap alatt, minden egyes részht után az á ieiés 
napjától 87&mitacdő 6 °/0 kamatokkal eg jü  t az árvnési Alté
telekben meghatározott helyen és módozatok szét int lef./.etni. Íven 
árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított ái- 
veiési feltételek a hivatalos ó ák alatt a kir. ib róság tk i osz
tályánál h Kettőii község elöljáróságánál megtekinthetők. P i la
kon a k:r. jb iró tig  mint tlkvi hatórég ál 1890. évi szeptember 
hó 11-ik napján. 717.
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