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Egész *
E l ő f i z e t é s i  i't r :

■ 3 frt. Félévre 1 frt 50 kr. Negyedévre 75 kr. 
Egyes szám ára 10 kr.

Előfizetési pénzek és reelniunt iók a kiadóhivatalhoz 
(GrUiibaum Márk) intézendők.

Felelős szerkesztő: O L A J O S  S Á N B O S .  

Kiadó-laptulajdonos: G R Ü N B A U M  M ÁRK.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények a
szerkesztőséghez intézendők.

Hirdetési dij : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél sorunk int <; kr. líélyegdij 30 kr. 

N yilt-tér petitsora ‘2.1 kr.

Tekintetes Köztörvényhatóság!* I
A folyó évi január 24-éu és folytatólag tartott évnegyeden közgyűlés

ijén 2050’> 85. szám alatt hozott azon határozata ellen, a nielylyel a mura
szombati kórházalap kezelési szabályzatát megállapítja, —  tisztelettel íeleb- 
bezéssel élek és azt a következőkben indokolom:

A kérdés alatti kezelési szabályzatot két irányban kell nehezményez
nem; — és pedig először a közegészségügynek, a lmmanism usnak általános 
tekinteteiből, a mennyiben akként rendelkezik, hogy a most 21374 irtot 
kitevő alaptőke csak akkor lesz egy közkórház felállítására fordítható, mi
dőn a kamatok növekedése folytán 60 ezer írtra m g ; — és másodszor a 
muraszombati járás specziális érdekeinek szempontjából azon részében (terv.
] .  §.). mely szerint „az alapvagyon tömegét képező tőkék iniképeni elhelye- I 
zése iránt a törvényhatósági bizottság rendelkezik.*

Szabadjon mindenekelőtt a sér ele fii első részére vonatkozó állásponto
mat m egvilágítanom !

Egyéb helyen vagy körülmények között, ahol a közegészségügyi sza- | 
bályzatnak —  nem papíron —  de tényleg, az életben alkalmazásban léte | 
semmi, vagy csak kevés kívánni valót hagy maga után. czélszerü volna az i 
intézkedés; de a muraszombati járás közegészségügyi tekintetekben sajátságos | 
viszonyai folytán nemcsak káros, de sőt határozott mulasztást képez a fenn- | 
é lló  viszásságok ép oly kívánatos, mint lehető megszüntetésénél.

Hogy ez, állításom alaposságát kimutassam, szükségesnek tartom némi rész
ben rámutatni a muraszombati járás közegészségügyi viszonyaira. A muraszom
batijárás 1 14 községből áll, 10 ; kilométer területen 42 ezer lakossal. E köz
ségek közül Muraszombatban van a járásorvoson kívül 1, azaz e g y  gya 
korló orvos, 113 község orvos nélkül; .Muraszombatban van két szülésznő,
113 községben ilyent nem ismernek; kö orvos az egész járásban nincsen; a 
születések és halálozások közötti arány ugyan nem valami megdöbbentő, 
hanem a szakértői vélemény azt igazolja, hogy a járvanyszerüleg fellépő 
betegségi nemek közül az egyptnmi szembetegség, a roncsoló toroklob, vör- 
heuy, kanyaró, himlő, bujakor, rflli, hagyma/.. nem tartozik a ritkaságok 
közé, sőt helyenkiut gyakorinak is mondható. Vannak a járásban községek, 
melyek az orvos lakhelyétől 28 sőt 32 kilométer távolságban fekfisznek. A  
legközelebbi magyarországi közkórház Csáktornyán —  Muraszombattól 65 
kilométerre, — Szombathelyen, Muraszombattól 150 kilométerré van beren
dezve. A szomszéd Steyerhouhan levő regmlei közkórház távolsága 12 kilo
méter, a hol éveukiut a muraszombati járásból 100 beteg gyógykezeltetik, 
s ugyanezek után átlagos évi bevétel 1200 frt. 11a ezen adatok mellé állítjuk 
a uép egy részének nyomorult anyagi helyzetét és a ragyobb részének ér
telm i íejletleuségét; el kell borzadnunk ama gondolatnál, hogy mekkora 
hányadban kell előfordulnia a halálozásoknál azon esetnek, melyben a 
beteg nemcsak orvosi gyógykezelés, de sőt embeihez illő  bánásmód hiányá
ban hunyja be szemeit s meg kell engednünk azon állítás lesújtó igazságát, 
hogy az 1000— 1050 közt váltakozó évi halálozási számnál legalább 700 
személy hal el olyan, aki az orvosi kezelés jótéteményében nem részesült. 
—  Ezek után azt hiszem nem szorul további inegokolásra azon axióma, 
hogy Muraszombatban egy közkórház mielőbbi felállítása ha nem is élet
kérdés általában, de mindenesetre legnagyobb jótétemény, arait az emberi
ség e részével tehetni.

Kívánatos, hogy ezen —  kizárólag a járás polgárainak pénzéből összegyűlt „kór- 
liáz-al.ip** ügyét járásunk minden tagja ismerje, miért is figyelmébe ajánljuk lí. K. bi
zottsági tag ur által szerkesztett felebbezésünket. Szerk.

Piemeniti vármogyöszki gyüleis!
Etoga leta janiiéra 24-ti unszledüvajoucsi dnévi drzsanom gyűlési pod 

20505 85 ur. prin-senomi dokoncsanyi, pouleg sterogá szó szobocskoga spi- 
tála luudamentonm ravnitelsztvo doiipolozsili, —  z-postenszkim talon) vise 
touzsnu, i tou vu úti potrdjávam.

Tou dokoncsanye v-dvojodoub morém na zsmecsavo vzéti; —■ oprvim 
zdravitelsztva i humánusa vöidoncs poprek, pokedob tűn dokoncsanye lak 
ravua, ka tu zdaj bodoucsa 21374 fr t fuudamenszka summa, sze szamo naj 
té obernéua spitála gorposztávlanye, gda z-iuteresom vréd zse na 60 jezero 
zraszté, i obdriigim szobocskoga járása specziáliske vrejdnoszti punctuma 
onom táli (uakanenye 1. §.), pouleg steroga, „ka sze naj kamu dene íiiudu- 
menszka summa, ka ober tóga pravdelednoszti krong naj ravna.*

l ’red vszem naj mi je  szlobodno ete zsmécsave na te pervi tao moj 
odgovor preszvejtiti !

V-driigi nii'sztáj ali pri drügom sztálisi, gde je  zdrávja ravnanya nej 
na'papéri, ali zcsinejnya vu zsitki prebivati je nika, ali malo zselejnya, ka 
za jszebom czilanuo ravuanye doperneszé; ali v-Szobocskoui járás; pri zdrávja 
sztálisi pouleg lasztivne opravicze nej szamo ka je kváruo, nego zaisztiuszko 
zatúűde zdr/sáva ta zdaj gór sztojécsa opacsia tak zselua, kak dolizateknyena.

Ka mojega nakanenya fuudamentom vöpokázsem, za vredno szpoznam 
v-nlsterom túli pokázati Szobocske birovie zdravitelsztva sztális. —  Szo- 
bocjska birovia zderzsáva vu szobi 1 14 vesznicz, deszét stiri kiklov kilometri 
42 jjezero düs. Med tejmi veszniczami jeszte eden fliszajoucsi doktor, 113 
vesznicz je brez doktora. V-Szoboti jeszteta dvej cseszkivi habi, 113 vesz
nicz tákse ne pózna; poprek odebránoga vracsitela v-czejlom járási nega, 
— med rojsztom i mrtelnosztjom rázlocsek je nej presztrasui, nego ti raz- 
meti miszeo tou potrdjáva, ka z-oni belegonv, steri sze éti szkazsöjejo, kakti 
v-egiptomszk i vuc.s boleznoszt, v-gntáj boleznoszt, szráb, szükuyicze, csecs, 
lagoji beteg, mauyák sze ne szkazsüje retko. nego v-nisteri mesztáj na 
gos/.ti. Jes/o vu e tóm járási veszuicze, stere od doktora domoviue na 28 i 
32 kilométer hode szpádnejo.

Vogrszkoga országa spitao je te náj blizsáuyi v-Csakovczi od Szoboti 
65 km., od Szombathelyi pa 150 km. dalecs. Szouszidnom stájerországi v-Itad- 
gonyi jeszte spitao, steri je  od Szobote na 12 kmetrov dalecs, gde sze szobocsko 
birovie ti rouni 100 dájo vracsiti i tani pa taksi dohotek 1200 frt priuása. 
Csi k-tem potrdjáv anyain k-ezoj polozsimo szirmaskoga lüdsztva edeu tao, 
i z-nevucseuoga t ála le véksi tao, zburkati sze moremo pri onoj miszli, ka 
kelko ji merje brez tóga, ka bi te betezsnik doktorszko vracsitelsztvo nü- 
czao, i kelko j i  zapré öcsi, ka bi sto na nyega paszko meo i dvoro, pa mo
remo dopüsztiti ouoga gordjáuya praviezo. ka vszáko leto ji merjé 1000 do 
1050 i med tej mi ji 700 zagvüsuo táksi, steri szó doktorszkom vracsitelsztvi 
tao nej vzéli. Po etom tóga vörj -m tou, ka ne potrebüje cseduitelsztvo 
axióma na tou, ka je  v- Szoboti potrejbno kak míjpervle edeu spitao gor- 
posztáviti, esi je  bár nej zsitka pijtanye poprek ali döuok velka dobrotiv- 
noszt, ka cslovecsansztvi more vcsiuiti.

To prouti nakaueuyó z-mirovuim tálom tou bode pravilo na tou. tojni 
tak ravna te plán, ka z-fnndanske suimne lejtesuyega interesa polovicza ali 
náj vecs jezero hraniski sze naj obruejo na nüczanya spitála i obrambo, na 
eto gledoucs naj sze 12 za odeberé, na. stere sze toii zavüpa z-odgovár- 
janyem.

A li té, i táksi spitao, steri na czojle sztroske szamo 1000 hraniski 
má, sze z-edne sztráui tak teszno gible, ka nyega dobrotivuoszt escse komaj

TÁítCZA. Goszpon nótáriusa i Mihály gazda zguesávanye od po- 
stinszke sparkasze.

Nótárius uram és Mihály gazda beszélgetése a posta
takarékpénztárakról.

(Folytatás.)

Mii). Hja!  Iliit, nem minden postahivatalnál lehet ezt csinálni?
Nót. Nem biz’ azt barátom! Magyarországban vau például negyed fél 

ezer postahivatal, ezek közül csak 700 lett a minisztérium által 1886. évi 
február 1-től fogva felruházva ezzel a hatalommal, hogy ily  péuzeket elfo
gadhassanak s arról betéti könyveket kiállíthassanak. — Nálunk a mura
szombati járásban csak M u r a s z o m b a t b a n  vau ilyen posta- akarékpéuz- 
tá r ; amint előbb is említettem, a ki ezen 7 (0  postahivatal egyikénél pénzt 
rak be. az ha szüksége van reá, a 70 ) közül akár melyiknél megkaphatja. 
Teszem fel például: a muraszombat) járásból éveukiut közel 4000 férfi és : 
nő megy el az ország különböző részeibe, legnagyobb részt | tálig Szlavóniába 1 
aratási munkára, most ha egyik-másik ott munkaközijén megbetegszik, vagy j 
valami baj éri. mily nagy jótétemény reá nézve, ha a muraszombat) posta- i 
takarékpénztárban krajczárnnkéiit összegyűjtött pár forintja van ! felmutatja I 
saját kezű alá.írásával ellátott betéti könyvét a legközelebbi postatakarék:- ! 
pénztárnál, mire kifizetik betétét kamataival együtt, s nyomorúságán azou- j 
nal segítve van.

Mih. Az ám, de hátha ellopják az embertől a betéti könyvét?
Nőt A ki ellopja, vagy elveszés esetén ha valaki megtalálja, nem i 

tudja hasznát venni, mert sajátkezű aláírása a betevőnek ott vau a köny- I

(Daliványe.)
Mih. H ja ! Jeli pa tón uemore pri vszákoj posti doprneszti?
Nőt. N e j bőgnie priáteo! napriliko vu vogrszkom országi jeszte po- 

stortej sztou jezér post, med tejmi je szamo szedem sztotin dália obiászt od 
minisztériuma, ka od 1886. leta szüszcza 1. dnéva tákse peneze leliko notri 
pobérajo, i odnyi knige lelik o vöposztávijo. — V-nasoj íázobocskoj biroviji 
szamo v-Szoboti jeszte taksa postinszka sparkasza. Kak szem zse prvle pravo, 
sto med tejmi 700 postáj pri ednoj uotri dene peneze, csi de vu potreboucsi 
pri tej 700 pri steroj sté leliko vő dobi. Deliem na példo z-Szoliocske biro- 
vije vszáko leto szkoro 4 jezero mouzsov i zsenszk vu országa drüga meszta 
Z-liajvéksegu tála v-fcjluvouio na koszidev odide, zdaj csi edeu ali to driígi 
tara nadale obetezsa, all kákso drűgo falingo dobi, kak velka dobrouta je  
na nyega gledoucs. ka v-szobocskoj postinszkoj sparkaszi po krajezari vküp 
szpravh ne nisten- iiraniske mű! Gór pokázse od uotri devauye szvoje kui- 
zsicze pri toj naj pervoj postinszkoj sparkaszi z-nolri dcvuiiyuin taiu bodou- 
cso summo z-inteiesom vrét vüdobí, etak szi szvoj sors taki pubogsa.

Mih. Ka pa csi nyerni vkrádnejo od notri devanye kuizsiczo?

Nőt. Ki je vkrádua, ali csi ie sto zgühi, ki je nájde, ncinore je  nüczati, 
ár tóga notridevajoucsega lasztiven podpiszek v-kuizsiczaj notri jeszte, i esi 
dríigi scsé na nyé peneze vövzeti, z-podpiszka vcsaszi szpoznajo hamicsio, 
potomtoga leliko na Iiiaduo illesztő deno táksega huuezfuta, ki etak probo 
szrecso.



Az ellenvélemény erre nyugodtan azt lógja mondani, hiszen intézkedik 
a tervezet, hogy az alaptőke évi kamatainak fele, legfeljebb azonban ezer 
forint egy ideiglenes kórház felállítása és berendezése czéljából a megye 
köztörvényhatósága által majd megválasztott 12 tagú választmány kezelése 
alá és, felelősségére bizassék.

Ámde még ezen, legfeljebb 1000 írt évi költségvetéssel rendelkezhető 
kórház egyrészről oly szűk arányokban kénytelen mozogni, hogy jótékony
sága csak alig a legkisebb körre fog  kihatni, addig másrészről, minthogy 
az esetben az alaptőkéhez évenkint legfeljebb csak 200 frt kamatmarad
vány lesz csatolható, — a tervezett 60 ezer fr t összegyiijthetése tehát egy 
állandó muraszombati kórház felállítására alig 100 év múlva, majd csak a 
dédunokák idejében remélhető. —  Am it most nyújtunk, azzal nem hasz
nálunk, arait később nyújthatnánk, az egy ismeretlen időben fog bekövet
kezni, pedig ha valahol, úgy itt bizonyára helyt foglalhat a példaszó: , két
szer ad, ki gyorsan ad.“

Igen, de — felhangzik az ellenvélemény — a most rendelkezés alatt 
álló 21374 frt alaptőke egy állandó kórház építésére elégtelen !

Szakértők véleménye után állítom az ellenkezőt, mely szerint viszo
nyainkhoz mérten ezen alaptőke elegendő egy kisebbszerü állandó kórház 
felállítása és berendezésére, elegendő annál bizonyosabban, mert hisz a ter
vezet 1000 frtot is elengedőnek hisz arra, hogy a létező bajokon egyelőre 
segítsen. Állításomat, szent meggyőződésemet bizonyítani fogják az alábbi 
számadatok.

A  kerek számban 22 ezer frt alaptőkéből 5 ezer frtot egy már Mu
raszombatban létező alkalmas épület megvásárlása és berendezésére fordítva, 
rendelkezés alatt marad még 17 ezer frt. Megnyitva a kórházát, kiadásaink 
a következők: orvos fizetése 200 frt, felügyelő fizetése, ide nem számítva 
szabad lakását az intézetben, 120 frt, tűzifa szükséglet 100 frt, gyógysze
rek árában 100 frt, 3000 adag élelmezés 30 krjával 900 frt, egyéb aprósá
gok 50 frt, —  lesz tehát az évi kiadások összesége: 1470 frt, mondjuk, 
hogy 1500 fr t ;  ezen 1500 frt évi kiadásból mondjuk hogy csak egy har
madrész fog megtérülni az ápoltuk után visszafizetett dijakban, auuyi pedig 
bizonyosan megtérül, e czimen bevétel lesz 500 frt, s ezen kivül rendelke
zés alatt áll a 17000 frt tőkének több mint ezer írtra rugó évi 6 száztóli ka
mata. — Tehát az évi kiadás tételei az évi bevételt nem fogják túlszár
nyalni rendes körülmények között, s rendkívüli esetekben még mindig 17 
ezer frt áll a hátunk megett. (Vége köv.)

Mikor ás hol nyessük a fákat?
Sok kertész o ly  bölcs képpel pepecselődik a szőlővel, gyümölcs 

és díszfákkal, hogy annak a rejté lyes eljárásnak láttára —  elmegy 
a kezdő ember kedve s nem mer belefogni. S ha kérdezünk tőlük 
valam it, a z t olyan tudományosan mondják m eg (ha m egmondják), 
hogy a ttó l még jobban megijedünk.

A  fa  nyesésére legalkalmasabb azt az időt vá lasztan i, m ely a 
levélhullás és a rügy lakadás ideje közt esik, a m ikor tehát uj leve 
leket készül adni a fa. I )e  télen nem szabad nyesni, m ert a fa i ly e n 
kor könnyen törik, nagy sebeket kap, mit bajosan gyógy ít be a ter
mészet. Különben is kényelm etlen télen a kerti-munka, a term észet 
uj mutatása is t i lt  attól.

A  fa  sebeit olyan anyaggal ke ll bevonni, m ely  m egvédi azokat 
az időjárástól. Leg jobb  a shellak, o ltó-viasz —  s ha ezek  nincse
nek : a mész.

H ogy a nyesést észszerűen hajtsuk végre , tudni kell, hogy mi- 
kápen nőnek a fák ? l f t  jegyezzü k  meg, hogy a jövő  tavaszszal azok
ból a rügyekből fo lytatód ik  a növés, m elyek a múlt évben képződ
tek a fán. Ha megfigyelünk egy  olyan hajtást, mely a múlt évben 
nőtt, ta lá ln i fogunk a végén egy rügyet, az egész ágon pedig többet 
is. A z  ág végén levő rügy igen  é le terős ; azok, m elyek éppen eza la tt 
bújtak k i az ágon, szintén nagyok, egészségesek, a lentebbiok ped ig  
már fokozatosan  kisebbek annyira, hogy az ág hónalján levők már 
egészen satnyák, tökéletlenek.

H a e z t az ágat meghagyjuk ra jta  tavaszra, a végén levő  rügy 
hatalmasan k ifejlőd ik  s m integy átveszi a többiek fe le tt  a fő vezér
letet, azok, melyek közvetlen  alatta  éldegélnek, már nem lesznek 
olyan  szép nagyok, a hónalján levők  pedig egészen visszamaradnak 
a  fejlődésben.

T e h f t  a z t vesszük észre, hogy a hajtás végén történ ik a növés 
és hogy  a végrügyek gyors növekedése em észti fö l m in ik  a táp 
anyagnak a legnagyobb részét, m elyet a fának tulajdonképen a többi 
rügyekkel is testvériesen  meg k e lle lt volna osztania.

És ha ez évrő l évre ig y  ta rt, hogy t. i. a végrügyek  m indig 
erősen fejlődnek, a többi ped ig fokozatosan satnyul, a fának bizo-

vtcskében s ha más akar arra pénzt kivenni, aláírásából mindjárt észre ve
szik a hamisságot, s akkor aztán könnyen hősre teszik a hunezfutot, a ki 
ekként szerencsét próbál.

Mih. A mint értem a dologból, ezen uj módii takarékpénztár bizony 
sok kárt fog tenni az eddigi takarékpénztáraknak.

Nőt. Ne h igy ja  barátom, nem tesz az semmi kárt sem. Nem tesz pe
dig azért, mert a postatakarékpénztárt csak a szegényebb sorsit emberek ve
szik igénybe, u kik közönséges takarékpénztára kon úgy sem sokat lendíte
nének, de nem tesz különösen azért, mert a postatakarékpénztár intézménye 
megteremti —  ápolja az emberben a hajlamot a takrékosságra, már pedig 
minél jobban terjed az emberek között a takarékosság, annál inkább virá
gozhatnak takarékpénztárak. — A apostatakarékpénztárak üdvös volta
mellett nálunk legelső tett bizonyságot O felsége I. Feroncz József inunk és 
királyunk, aki, mint az újságokban olvasom, első napon midőn Budapesten 
megnyílott, könyvecskét váltott magának es 30<> frtot tett be.

Mih. N o már azt még sem hiszem el.
Nőt. Mi hihetetlen van abban, hogy az ország legelső embere legelői 

megy jó  példával ? Sőt ez igen is természetes.
De hogy az előbbi ellenvetésére visszatérjek, liigy jc el, lmgv Olaszor

szágban és Ausztriában nyilvánosan ki vau mutatva, hogy mióta a posta
takarékpénztárak fennállanak. azóta a takarékosság s ezzel kapcsolatban a 
vagyonosodás is annyira terjed a nép között, hogy az egé<z országban 100 
tzerrel több ember van, aki a közönséges takarékpénztárba tesz be, mint

(Vége köv.)

na te potrejbesiue uaj ménsi tao obrnöti má, tecsász v-drügom tali pokedob 
v-lom táli kapitálisi vszáko leto szamo z-iuteresa 200 frt sze prikapcsi, ka 
sze naj 60 jezero vküpszprávi i escse te sze uaj sztélén spitao v-Szoboti na- 
právi, 100 lejt pretecsé, po táksem nasi vnükov vnüki komaj tou zadobijo. 
Ka zdaj dámo, sztem nehasznirao, ka bi szledi mogoucse bilou dati, toii 
lchko pridi vu prisesztnom neznánom vrejnieni, —  pa esi gde tak éti ma 
meszto ona zdávnya recs „dvákrát dá, ki hitro dá.“

Ja, uli —  gór sze zglászi to protivno naminyávanye, ka, ka zdaj jeszte 
kapitálisa 21374 frt, tou je nej zadoszta za gorposztávlanya ednoga spitála. 
— K i razmijo tou delo, zsnyihovi glászi potrdjávam tou protivno, ka k-na- 
semi sztálisi je zadoszta té kapitális, naj sze eden ménsi spitao goriposztávi 
i obravna, zadoszta je  tem bole, ár zse ti nakanenyi 1000 frt je  zadoszta 
na tou, ka szi nevoule naj zlehkotirao. Moje poterdjávanye odszpodi popi- 
szani racsuni szvéto poszvedocsijo.

Poprek z-22 jezér forintov z-kapitálisa 5000 frt je zadoszta, ka sze 
naj v-Szoboti na té czil gledoncs edni pripravni hrami kiipijo i ka tam k- 
ezoj terbej, te escse osztáue 17000 frt. Odprémo te spitao, márao ete vödá- 
vanya : doktori plácsa 200 frt, inspectora plácsa eszi nej racsnnajoucs uyega 
quarteo spitali 120 frt, na drva 100 frt, na vrásztvo 100 frt, 3000 porczie 
jeszti po 30 krajezari 900 frt, na driigo drovnijo 50 frt, bode tak ednoga 
leta vödávanye: 1470 frt ali povejmo 1500 fr t ; —  povejmo, ka sztej 1500 
írtov szamo sze eden trétyi tao nazaj povrné, tón je od oui, ki szó sze dáli 
vrácsiti spitali, telko sze zagvüsno nazáj povrné, tak ete dohotek bode 500 
frt, zvün tóga na nücz sztojí od 17000 forintov interes, steri vecs vövneszé 
6 perczent racsnnajoucs, kak 1000 forintov. —  Tak ednoga leta yödávanve 
to<va ednoga leta dohotek szpodobuom táli ne oblezsé, escse vszigdár osz
táue za narni 17 frt jezér. (Konecz príde.)

Gda i gde terbej obrezati drejvo?
D oszta  kertészov sze z-taksim  modrim  keipom h vá li z-szvo jim  

grozdjom , z-szádom i z-leipnn drevjom , ka na csűtejnye nyegovoga  
szkrovnoga ravnanya, cslovek i vo la  odide i ne vüpa za  nyo p r ijít i.  
I  esi kaj na tou gledoucs odpitam o, to náin z-táksov m odroszt i z- 
vucsenosztjov naznánijo (esi nám kaj povejo ), ka sze od tóga dela 
tem bole presztrásim o.

O brezati d rejvo je naj bogse v-onom vrejn ien i, stero szpádne 
med ono, gda d re jvo  lisztje  szp ilsztí, a li ga  m ladikinszke öcsi (rü gy ) 
odpíra, tő je  gda d re jvo  novo lisztje  sze p rip ráv la  dati.

D rejvo  v-z ím i ob reza ti tak  neszm im o; ár sze te  d re jvo  frisko  
sztere i tákso rano dobi, stero szled i natura za c ze lit i ne more. Z im - 
szko vrejm en je  na to  tüdi nej prijétuo, stero uam tüdi szamo na
tura z-presztom  kázse.

Rane drejva  terbej z-táksov osznovov zavéza ti, stera  je  obráni 
od liődoga vrejm ena. N á j bogse je  na to slielluk, voszk, i esi to ne- 
mamo, tak vápno.

N á j szpam etno moremo d rejvo  obrezati, —  moremó znati, kak 
raszté  d re jvo?

Tü zamerkamo, ka na szp ro to le jtje  z -on ili ocsih, stere szó sze
vu premiuocsem lejei z-vrg le , dalé ide zrászt.

Csi opázim o edno tákso mladiko, stera je  pognána vu preinino- 
csem leti, nájdemo na konczi eduo — po czejlo  pa vecs ocsih. N a  
kouczi m ladike bodocse oko je  jáko mocsuo na z s iv le jn y e ; one, stere 
szó sze pod tov, odszpodi zv rg le  na m ladiki, szó tüdi velke, zdrave. 
Stere szó escse vecs tő je  bole odszpodi, szó zse ménse, na telko, ka 
pod ram iezov szó zse szp lo j za n ikoj ne popolna!

C.-.Í na szprotolejtje to m ladiko niliámo na dre jv i, te na konczi 
bodocse oko mocsuo zrasztí i kakti preik vzem e od ovih  vo jsztvo , 
ono, stere vcsaszi podnyem zsiv ijo , zse nede tak leipe velke, pod 
ramiczatni bodocse pa szploj odzajaj osztánejo vu rászti.

Tak to opázimo, ka na kouczi m ladike sze gödi zrászt, i ka na 
konczi bodocsih ocsih b iszter zrászt ponücza z-véksega ono ráno, 
stere eden tao bi szi inogao z-ovim i tüdi lejpo rá ztá la ti.

I  csi od le ta  do k ta  sze to tak gödi, ka na konczi bodoucse 
ocsih sze vszigdár bole vözrasztijo , öve pa li bo le  zaosztánejo, tak 
pa vrejn ien i bi drevo takse duge ve jke meló, ka bi sze pod száda 
zsm ecsavov preik  sztrle, a li vugnole —  Csi poloviczu táksi ve jk  a li 
escse vecs vkraj vrezsem o, szvetlo  je, ka to zide, da t i osztávlen ih  
ocsih bode te vsze zsiv ilo , stero ovak bi ti nakonczi bodocse poro- 
b ile od n y il i ; tak pa te bole lejko raszté^o i ka je  náj vékse : ta 
szrednya p ikn icza b lizse szpádne k-drejv i.

Mih. Kuk rnzmim z-naprejdávanyu, tou je  niksa nouvo mode spar- 
kusza bugme de doszta kváru delula tim do éti mao bodoucsiui sparkaszam.

Nőt. Ne verte tou priáteo, niksi kvár ne vcsini. Nevcsini pa záto, ár 
postiuszka sparkuszo szamo ti sziroinaskejsi vzemejo za nücz, ki za öve 
sparkasze tak nemárajo, ali uevesini náj bolt záto, ár postiuszka sparkasza 
ínoucs naprávi i gór zbíidi v-cslov.-ki nabiid na sparavnoszt, zdaj zse kak 
bole sze m ed liidsztvoiu razsürjáva ta sparavnoszt, tem bole do czvele spar- 
kasze. — Ka je  dobra tá postiuszka kassza, náj pervo azvedosztvo szó vcsi- 
uili mis milosztiveu krao 1. Ferenc* József, ki szó szi te prvi dén v-Buda- 
pesti szpraviü tákso kuizsicze, ka szó ÓOÜ hraniski uotri polozsili.

Mili. A li tou dünok ne verjem.

Nót. Ka nevörvanoga jeszte v-tom, csi országa te náj prvi cslovek 
ide liaprej z-dobrov példov ? tou je prevecs dobrotivuo.

A li ka ua j na prvo nyihovo pvomi povedunye nazáj idem, naj vörjejo, 
ka v-Tali.sn-i/.kom országi i v-Ausztrii je  szvetlo vö pnkázauo, ka od steri 

l mao postinszke sparkas/,- tani gór sztojijo, od onoga h pa mao je tam spa- 
ravnoszt i k-ezoj prikapcseno ilobro vértüvuuye med Indsztvom na telko 

i razsiirjeuo, ka tani v-országi 100 jezér lüdi vecs jeszte ka zdaj sparkasze 
| devujo, li ki prvli.



nyos idő m ú lva  o ly  hosszú k inyú ló ága i lennének, a m elyek a gyenge 
term és súlya a la tt is meghajtanának vagy  letörnének.

H a az ilyen  ágak fe lé t levágjuk, vagy  m ég többet, világos, 
hogy  az lesz az eredmény, hogy a  m eghagyott rílgveké  lesz az a 
tápanyag, m elyet máskülönben a legvégső  rü gyek  harácsoltak volna 
e l tő lük ; ig y  aztán jobban nőhetnek s a mi f ő : a  közpon t közelebb 

esik a fához.

„Segíts magadon, az Isten is megsegít!“
(Folyt, és vége.)

Mimién közvetítő hivatal fogad el betéteket és teljesít visszafizetéseket.
Betevő mindenki lehet, még a kiskornak is, minden egyes betevő ré

szére az első betét alkalmával egy saját nevére szóló botétköuy vöcske állitta— 
tik  ki, melybe minden további betét és visszafizetés, valamint tőkésített ka
matok bejegyeztetnek.

A  legkisebb betétösszeg 50 kr., de hogy a tőkegyűjtés a szegényebb 
néposztálynak megkönnyittessék. 5 kros levélbélyeggel ellátott takaréklapok 
kaphatók minden levéljegy elárusító helynél, mely takaréklapokra további 
4ö kr. bélyeg reáragasztatván, az mint 50 kros betét, bármely követitő pos
tahivatalnál elfogadtatik.

A  betét-maximum nincsen korláztozva, de csak 1000 írtig  kamat ozta- 
tik  s ezen összegig a betét a törvény értelmében nem foglalható le és arra 
zálog vagy megtartási jog sem szerezhető.

Minden egyes betevőnek jogában áll a törvényben felsorolt, vagy meg
állapítandó értékpapíroknak számlájára leendő vásárlása végett a postataka
rékpénztárhoz fordulni, mely ezen vásárlást dij nélkül eszközli.

A  vásárolt értékpapírok a betevő kívánságára vagy posta utján meg
küldetnek, vagy pedig részére a postatakarékpénztárnál dij nélkül megőriz- 
tetuek.

Utóbbi esetben a betevő részére betétéről járadékkönyvecske állittatik ki.
A letett értékpapírok esedékes kamatai a posta-takarékpénztár által 

vétetnek fel és mint uj takarékbetét a betevő javára könyveiteknek.
Minden betevő csak egy könyvecskével bírhat, egyedül a szülők vannak 

feljogosítva gyermekeikért azok 14 éves koráig betéteket eszközölni s azok 
novét helyettük aláírni, úgyszintén ezek nevében a visszafizetést is felvenni ; 
14 éven túl azonban a szülő aláírása a gyermekével helyettesítendő.

Ha a betevő több könyvecskével bir, az a második és a többi betét
könyvecskékre betett összegek után járó kamatoktól elesik még azon eset
ben is, ha az első betétkönyvecskéje szerinti tőke-követelése az 1000 forin
tot el nem éri.

Ily  esetben a második és a többi betétkönyvecske takarékösszege, a 
könyvecskék megsemmisítésével, az első könyvecskébe hivatalból lesz átírva.

Ha a betevő könyvecskéje tele vau írva. vagy ezt más személyre kívánja 
átruházni, erről a takarékpénztárnak tartozik Írásban jelentést teuni, mely az 
átiratás iránt haladék nélkül intézkedik, az átiratás által a kamatszámítás 
folytonossága nein érintetik.

Ha a betevő könyvecskéje elvesztett vagy tőle ellopatott, erről a betevő 
a takarékpénztárt az elvesztett könyvecske ismertető adatainak lehetőleg 
pontos küiiilirása mellett vagy közvetlenül, vagy valamely közvetítő hivatal 
utjáu értesíteni tartozik.

A takarékpénztár ily esetben intézkedik hogy az elveszett könyvecs
kére visszafizetés ne teljesítessék.

A  takarékbetétek után bárom és hattized (f!-G) százalék kamat fizettetik.
Ezen kamatláb csak a törvényhozás utján szállítható le, felmelése, va

lamint a felemelt százaléknak 3.0“ »-ig leendő leszállítása pedig a m. kir. 
minisztérium által rendelhető el.

Egy forinton aluli összegek azonban nem kamatoztatnak.
Minden naptári év deczember 31- é v i  az esedékessé vált kamatok a 

tőkéhez csatoltatnak és azzal együtt kamatoztatnak.
Vizszafizetések 1— 25 fr t ig  azon közvetítő postahivatalnál, mely a be- 

tétkönyvecskét kiállította, rövid utón mondhatók fel és azonnal fel is vehetők.
25 írton felüli összegek előbb mindig felmoudandók a takarékpénztár

nál, mely erről 25 írttól 100 frtig terjedő összegnél legkésőbb 8 nap, 100 
frtól 5<>0 frtig  legkésőbb 15 nap és 500 írton felüli összegnél legkésőbb 
30 nap alatt egy fizetési utalványt á llít ki azon közvetítő postahivatalra, 
a melynél a betevő a felmondott pénzt felvenni kívánja.

Hogy a betevő mindennemű kártól megóvassék, a személyazonosságra 
ngv a betétnél, mint visszafizetésnél egyáltalán mindenkor kiváló figyelem 
fordítandó, s hogy a biztosság még nagyobb mérvben emeltessék, a betevő 
mindjárt első betétje alkalmával egy jelszót is választhat magának, mely 
úgy a visszafizetés, mint értékpapír vásárlásnál és meghatalmazás kiállítá
sánál neki kiváló előnyöket biztosit.

A posta-alkalmazottnak a szolgálatból való rögtöni elbocsátás terhe 
alatt tiltatik, hogy a betevők neveiről, vagy a betett összegekről, kivéve 
postatakarékpénztári szolgálati fehbbvalóikat, bárkinek is értesítést adjanak.

A postatakarékpénztár jövedelme adómentes.
A takarékbetétek kamatai a törvény értelmében mindennemű kereseti, 

jövedelmi, tőkekamat- vagy más későbben ezek helyett behozandó adótól mén 
fcesek. A postatakarékpénztárnak és közegeinek hivatalos levelezése a bete
vőkkel és viszont, úgyszintén a hivatal ügykezeléséből eredő kocsiposta kül
demények portomentesek és azokért kézbesítési vagy értesítési dij nem sze
detik. A közvetítő hivatalok alkalmazottjai a betevőknek a postatakarékpénz
tárról minden felvilágosítást és útbaigazítást meg tartoznak adni.

Ugyanott a takarékpénztárra vonatkozó törvény és ministeri rendele
tek bármikor megtekinthetők, továbbá február 1 -töl a betét s járadékköny
vecskék, úgyszintén mindazon nyomtatványok, borítékok, melyek a betevők 
és postatakarékpénztár közti közlésekre szolgálnak, a betevőknek a közvetítő 
hivatalok által ingyen szolgáltatnak ki.

A niagyar kir. postaitakal'ékpénztár azon fölül, hogy az ország 1egta
volabb vidékén lakó vagy utazó’ egvénnek is 1ebetöv é teszi könnyű ni ódou,
még a déllutáui órákban is esekély betéteket eszközö:Ini, a sors csajlásainak
vagy ««y é b viszontagságok nak a lavetett szeméi;leknek azon előnyt is

os tőkéthogy b*t*'Ks"sí''k tagjr flr,•gségii,li napjain, flll éreikb. íl egy kis bizt
gyüjthetnc k magoknak, in•*iy wkéjSk a tűrvén y érteIliiében n em f o g l a l -
h a l 6 le. Keni /.ár a lá »»<‘ I3» V4"Il4‘ f Ö.

A takarékos egyénnek alkalmat nyújt 1 ssacskáu oly kis tőkét gyüj- 
ít-iii, m elyeit a postatakarékpénztár utján, a nélkül, hogy a vételnél m eg
károsításunk tenné ki magát, biztos értékpapírokat vásároltathat magá
nak jiiialékmeutisen : és ha a kellő biztos helyiséggel vagy a kezelésre fe l
ügyeletre való idővel nem reuddk-zik. a vásárolt értékpapírokat a taka
rékpénztárnál hagyható 1 m< > ízt nem csak minden dij nélkül meg

bánom a sorsolás » i  esi j ij ok Húzására felügyel, —  az esetleges
nyereményeket — az es»deke8 kamatszelvényeket lejáratkor behajtja, a be- j 
tevő javára írja s azt erről külön értesíti, ugy. hogv a betevő letétem,‘nyezett ! 
értékpapírjainak jövedelméről minden faradság és költség nélkül rcudelkez-

„Fomágaj szí, i Bong te tüdi pomore."
(Nad. i k necz.)

Vszaksa zavfipana posta bode notrijemála notridjánye i szpunyávala 
nazájplacsilo.

Notridávecz stokoli zná bidti, escse i ta málesztaroszti bodoucsa decza 
tüdi, za vszaksi ga poszebnoga notridáveza, gda obpiviiu notrideiie szvojo 
prisparano huoo. sze edna uotridávauya knigicza vöposztávi na nyegvo lasz- 
tivno imé, va stero de sze vszaksi czajt notridjánye i nazájplacsüvanye ali 
pa pod kapitális zéti interes uotri píszno.

Nájniénsa suma notridjánya je 50 krajezárov, ali ka sze naj kapitá
lisa szprávlanye tömi szirmaskomi lüsztvi pob-bkouti, sze na vszaksem onom 
meszti, gde sze postiuszki stemplinje odávajo, za 5 krajezarov postiuszki 
stemplin majoucse kiírté dobijo, na stere kárte sze poczájti escse lebko za 
45 krájezarov stempliuov gori prikeli, i te sze meszto 50 krajezarov za not- 
ridjáuye pri steroj koli zavüpauoj posti gorizeme.

Notridjánya nájvéksa suma je nej zamejaua, ali interes de sze szamo 
do 1000 rauiski-kapitálisa dávao i gori do ete sume sze notridjánye pouleg 
pravdenoga rázuma nemre dőli prepovedati ali pod zálog zéti i na tou sze 
obdrzsánya jus tüdi nemre szpraviti.

Vszaksi poszebni notridávecz jus má zseleti od postinszko sparkasze, 
naj nyerni vu právdi imenüvane ali poetom dopüseseue vrejduosztipapére 
kupi, stera eto kűpilo brezi pbícse má szpuniti.

T i küpleiii vrejdnosztipapérje sze na notridávezovo zselejnye ali po 
posti knyemi poslejo, ali sze nanyegov racsun pri postinszkoj sparkaszi brezi 
Ionná obarjejo.

Vu etoj szlejdnyoj príliki sze za notridáveza od notridjánya hodbena 
knigicza vöposztávi.

Za timi dőli djánimi vrejdiiosztipapérmi bodécsi interes postinszka 
sparkasza zeino gori i kak nonvo sumo sparavuoszti na notridáveza imé 
v-knige szpela.

Vszaksi notridávecz szamo eduo kuigo szinej meti, jedíno roditelje 
májo jus za szvojo deczo, dokecs je  14 lejt nej sztara, uotridejvati i nyihovo 
imé meszto uyí podpiszati, tak tüdi vu nyihovom iméni uazájplácsanye gori 
zéti; ali prejk 14 leta sze roditelov podpíszek z-detecsim more vö odmeniti.

Csi notridávecz vecs kníg má, od ti dríigi i od ovi kuíg-sume interes 
zgíibi escse te, csigli v-ti prvi kuigaj kapitális escse nezueszé vö jezero 
raniski.

V-etoj zgodbi sze ti dríigi i ovi kníg suma szlüzsbenoj pouti v-te prve 
knige prcjkszpela i öve knige sze preprávijo.

Csi szó notridáveza knige napunyene z-piszmom, ali je  na drűgo per- 
souno zselej prepíszati, tou more sparkaszi v-píszmi naznáuye dati, stera 
prepisüvanye brezi odlásauya oprávi; prepisüvauye intereski rácsán nepo- 
ménsa. Csi sze notridáveza kniga zgübí ali sze odnyega vkrádue, tou on more 
sparkaszi naznáuye dati i z-ednim nakeliko j e mogoncse dőli szpíszati te 
zgiiblene knige poznajoucsa znamejnya.

Sparkasza sze te poszkrbí, ka sze naj na to zgübleno kuigo nazájplá- 
csauye nezgodí.

Od prisparano notridjánc sume sze trí i sésztdeszeti (3-G) perczent in- 
teresa plácsa,

Ete proczeut sze szi.mo popravdenoj pouti szmej poménsati, ali po- 
dignoti ga i te podignyeni proczeut do 3 6 °«-ta poménsati vogr. kral, mi- 
uisterinm jus má.

Od ednoga raniska nizse bodoucsa suma nede interesa noszila.
Vszakse leta deczembra 31-ga sze bodécsi interes k-kapitálisi kezoj 

vzeme i z-tera vréd interes noszo bode.
Nazájplácsanye sze od 1 raniska do 25 raniski pri ouoj posti lehko 

po krátkoj pouti gori povej, pri steroj je  uotridjánya-kniga vöposztávlena, 
i tani sze lebko vcsaszi tüdi gorizeme.

Od 25 raniski vísisa snma sze vszigdár prvle more gori povedati pri 
sparkaszi, stera od 25 raniskov do 100 raniski uájkesznej za 8 duí, od 
lUO do 500 raniski uájkesznej za 15 duí i vise od 500 raniski uájkesznej 
/.a 30 dní eduo vöplácsanya-szlobodnoszt (fizetési utalvány) posztávi vö za 
ono posto, pri steroj notridávecz te goripovejdane pejneze gorizéti zselej.

Ka sze naj notridávecz od vszega kvára obarje, na personszko iszti- 
noszt sze tak pri notridjávanyi, kak pri nazájplacsüvunyi vszigdár^ velika 
pazlivoszt more obruouti, i naj sze gvüsnoszt escse vu véksem mertuki po- 
digáva, notridávecz szí vcsaszi pri prvom notridávanyi lebko eduo rejcs 
odeberé za zuamejnye, stera nyelni tak pri nazájplacslivanyi, kak pri vrejd- 
uosztipapérov küpüvaíi i pri oblásztnoszti vöposztávlányi znameuito pred- 
nyo uszt ogvüsa. . . .

Tini postinszkim csesztnikom je  mocsuo prepovejdauo vöovaditi notri- 
dávezov iniéna ali nyihovo uotridjáuo sumo drügim kak szvojiiu vísesnyiin 
csesztnikom od postinszke sparkasze, tak ka steri tou vcsiuí, vcsaszi szlüzs- 
bo zgübí.

Postinszke sparkasze dohotek je  od porczie mentüvani.
Sparkasze uotridávanya interes je vu pravdenom rázumi od vsze bo- 

doucse ali v-prísesztnom meszto té gori pridoucse porczie oszlobojeu.
l ’ostinr/.ke sparkasze i nyéno delo odnásajoncsi csesztníkov szlüzsbena- 

píszma z-notridávezi ali naoupak, tak tüdi z-toga szlüzsbenoga odnásanya 
z-bájajoucsa posílauya na kolszkojposti szó od placsila nieiitüvaua, zateiu 
sze nikseféle Ion od vrouke- ali naznányedávanya brati neszmi.

T i odnásajoucsi csesztniczke szó duzsui notridávczoin od postinszke 
sparkasze vszakse preszvetilo i napoutzpelanye vcsiniti.

Tani sze tüdi sparkasze dosztájajoncsa právda i miuiszterszko zrendelü- 
vanye gdakoli dá poglédnoti. nadale sze od februáriusa 1-voga mao notri
djánya knige., tak tüdi vsze on stamp i koverte. st«;re sze liléd uotridávezi i 
postinszkov spurkaszov nüczale bodo, ksenki vödájo.

Vogr. kral. postinszka sparkasza obertoga, ka vu országa nájdalésnyi 
krajínaj prebivajoucsim Ilidéin tüdi za mogoncse vesini, nalehczi escse i po- 

' poldnévaj inále sume notridjáti, tini sorsa vdárezom ali drögoj ueszrecsi pod- 
vrzseuim personnaui escse ono prednyouszt podáva, ka szí za szvoje betezsne 
ali sztarovicsne dní z-szvoji krájezarov eduo málo gvüsuo suiuiuo lebko 
vkiipszprávijo, steri kapitális sze pouleg právde nemre pod ekzekuczio ali 
pod zápor vzéti.

I Sparavnomi csloveki príliko dá pocsas/.om táksi mali vküpszpráviti,
! /a stero-ra s/.i ]>o posti uszkoj sparkaszi, brezi vnoga ka bi sze pri küpili 
I ok váró, gvüsne vrejduosztipapére lebko kupi; i csi zanyé potrejbue gvüsuo 
j brambe, — ali za obrácsnnye i zapazlivoszt valón czajta néma, te küpleno 

vrejdnosztipajiér<■ lebko pri "postinszkoj sparkaszi nibá v-dolidjányi, stera je  
nejs/amo brezi vsze louna obarje, uego pázi navlecseuyé pri oni, steri pod 
sorsiiv anye szpádnojo, — te znajoucse dobícske, te dőli pretecsene interesa 
notrizterja. na notridávezovo lasztivnoszt gori zapíse i tou nyerni eksztran 
naznáuye dá, tak ka s/.i notridávecz z-tim dohotkom dőli djáni papérov 
brezi vszega tröda i sztroska po szvojoj vouli lehko zreudelüje, —  uacsi pa 
vu flíszajoucseni zsítki dosztakráfc napamet vzememo, ka za fa liix  ne pazke, 
póza bl ív ősz ti ali za kesznoga csiuejnya volo sze na lasztivníka po okrad- 
jenyej, po zgűbi, ali po interesa i dobíeska obsztaranyi doszta kvára szűhne.



hetik, holott a gyakorlati életbon gyakran tapasztaljuk, hogy hiányos meg
őrzés, feletlékenység vagy késő intézkedés által a tulajdonosra lopás, elvesz
tés, valamint a szelvények és nyeremények elévülése áital sok kár háramlik.

Azon váratlanul meglepő fényes eredmények, melyet a postakarékpénz- 
tárak mindenütt, a hol létesittettek, elértek, bizonyítékát képezik annak, 
hogy sok hiáuyt pótolnak és azon reményt táplálják bennünk, hogy Ma
gyarország lakóinak alkalom nyujtatván filléreiket még a legtávolabbi v i
déken is könnyű szerrel biztos helyen megtakarítani, be fogják bizonyítani, 
miszerint alaptalan azon vád, mintha Magyarország népeiben hiányoznék a 
takarékossági szellem s reméljük, hogy alig fog eltelni néháuy év és a szá
raz számok adatai szembetűnően fogják bizonyítani miként hazánk, vala
mint sok más téren, úgy ezen az utón is a müveit nyugoti államok nyom
dokaiba lép. _______

Helyi és \idéki hírek.
— N a á r j  J ó z s o f  kir. aljbiró nr a napokban elfoglalta itteni hiva

talát s így  járásbíróságunk bírói létszáma teljes lett újólag. Az uj biró ur 
nemcsak képzett jogász, de örömmel működik a szépirodalom terén is.

— l a s m c g y e  azon nagyfontosságu szabályrendelete, hogy az utak 
szélei gyümölcsfákkal beültetendők, járásunk valóságos áldása lenne — ha 
csakugyan foganatosíttatnék; de ugylátszik, a legtöbb községelöljáró meg nem 
is tud róla, vagy már elfeledte. Mi nemcsak figyelmeztetjük olvasóközönsé
günket ezen rendeletre, de gondoskodtunk is róla, hogy egész terjedelmében 
vend nyelven is megjelenjék.

C iír iif S z é t ' l i c n j i  T i v a d a r  ur e tekintetben is már évekkel ezelőtt 
jó  példával járt elő l; birtoka nagy részét gyümölcsfák szegélyezik, sőt lelsö- 
loudvai híres faiskolájából több község kapott e czélra i u g  y e u o l t 
ványokat.

— T ű z o l t ó in k  évi rendes közgyűlése f. hó 7-én a szokott érdek
lődés mellett tartatott meg. Elnökül újólag A g u s z t i c h  l ’ougrátz kir. já- 
rásbirót voltak szerencsések megnyerhetni, főparancsnokul pedig t  ú r i a k  o- 
y i c s Zsigmond (irodalmi intézőt.

—  H a l -  í*>* z c i i r - r g y i e t u n k  közgyűlése még —  hangosabb volt. 
Elnöke, tisztviselői a régiek maradtak, a választmányba pedig az eltávo
zott Götz Ferencz helyett l ’ollák szolga biró ur lépett he.

—  P a l l é r  K á lm á n  uagy-palinai községi tanító f. hó 17-én tartja 
esküvőjét özv. Mayerné lurnischai vendéglősné kedves leányával J u l i s k á 
v a l .  Sok szerencsét kívánunk az uj párnak!

— Az ujonez-álli fáshoz az összes előmunkálatok .a körjegyzők küzrenniködese mel
lett íJ nap alatt Lefejeztettek. Az 1. II. 111. korosztályban ö-szeiratott 1111 egyén. Ifjúsá
gunk testi épsége és ereje hogy hanyatlott-e avagy erősbödütt, a mártins 2—8. napjain 
megtartandó sorozás fogja kitüntetni. — Mint polgári elnök ezúttal is I>r. Kolossá l-erencz 
ügyvéd ur fog körünkbe érkezni.

—  Iiiithár Pál ur czikksorozata (a kórház-alap ügyébeni fele hímzésünk miatt) ez 
tittal megszakittatott, de közérdekű márkáját már jövő számunkban tolytatni lógjuk.

— K ó r h á z - a l a p  ! Mi az? Közvagyon, de járásunk legtöbb embere 
nem is tudja, hogy nekünk e czélra t ö b b  m i n t  ! í l  e z e r  irtunk gyűlt 
egybe 20— 25 év óta s hogy ezen összeg —  ha a gondviselés nem segít — 
teljesen kivouatik járásunkból anélkül, hogy az itteni kórház felállítását 
megérnék.

—  A  n a g y - k a n iz s a i  „ P o l g á r i - l l g . v l e l “  február 2-án ünnepelte 
50 éves fennállásának évfordulóját. Mint a „Zalai Tanügy“ Írja, lélekemelő 
szép ünnepély volt ez. Váljon mikor lesz Muraszombatban is egy polgári- 
egy let!?  Nagy-Kauizsán ez idő szerint épen -IS  külön egylet van.

- -  A  p á p a  I n r r lm r .  Hogy a nők nagyrésze nagy mester abban 
mint kell a tértink türelmét próbára tenni, az —  fájdalom — ugyan isme
retes dolog. De, hogy olyau asszony is legyen, aki még egy pápának a tü
relmét is meg tudta szakítani, azt szintén el sem liiuué az ember, ha nem 
lenne rá egy élő példa. Egy amerikai nő ez. ki, mint egy uew-yorki újság
író beszéli emlékirataiban, kiváló püspöki ajánló levelekkel jött Rómába 
még X I. Fiús pápa életébeu. Mikor a pápa elé bocsátották, szokás szerint 
térdre hullott és áldásért könyörgött.. Fiús pápa ráadta az áldást, de az asz- 
sz.oiiy köpenyébe kapaszkodott és egy bosszú értekezést tartott bűneiről. A 
pápa ezt is végig hallgatta, meg is vigasztalta a bőbeszédű vétkest. De 
annak csak tovább pörgött a nyelve. „Szent atyám . . — Mit akarsz még
lányain? —  Férjein megkért, hogy adjam át szentségednek az ó arczképét.
—  Jól vau elfogadom, adja át neki tiszteletemet. —  De szent atyám . . .
—  Mi kell m ég? —  Szeretném férjemnek ajándékul vinni szentséged alá
írását. —  Jól van, azt is megteszem. Gyorsan fölirta íg y  papirszeletre ne
vét és átadta a hölgynek. De az niég mindig szorosan fogta ruhája szegé
lyét. —  Szent Atyáin, még egy kérésem van — Úgy, inomlá a pápa kissé 
összerázkódva boszuságáhaii, és mi az ? — Szeretném a tollat is, mely a 
nevét leirta. Itt már XI. Fiús angyali türelme is véget ért. — Jól van. 
tört ki boszusan, vigye a tollat, a tintatartót, nem bánom akár az itatós 
papirost is, csak menjen már az egyszer Isten nevében. Ezzel kiszabadította 
ruhája szegélyét az ájtatos körmök közül és gyorsan elhagyta az cllogadótermet.

— H a d a  . t iá r ia  k. a., ki Zomborban születet és lhidapoten végző 
a tanítónői képezdét, felhivatik, miszerint tariozkodási lmlyét tudatva, nyi
latkozzék aziránt, váljon a vingai ipartanitóinő állón ást, meíylycl <500 fitnyi 
évi javadalom van egybekötve, elfogadja-e, vagy nem. S lm igen, tegye 
magát azonnal érintkezésbe a vingai közs. iskolaszéki elnökséggel.
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Te necsákajoncs csüdüvan i szvetli haszek, steroga je postinszka spar- 
kasza vszepovszédig, gde je  gori posztávlena, vöazkázala, je  szvedousztvo 
ouoga, ka doszta falinge zameszti i tón viipauye pobüdjáva vu nami, ka 
vogrszkoga országa mesztancsaroin sze prílika dávsa szvoje krajezare escse 
na ti nájdalésnyi krajínaj tiidi nalebczi i v-giisnom meszti vküpprisparati, 
poszvedocsili bodo, ka néma fundamenta ono káranye, kak csibi vu vogrsz
koga országa národaj falío sparavnoszti dűli i vüpamo sze, ka uikeliko lejt 
pretecsécsi, do ti szűhi broji v-ocsíkápajoucs szvedocsili, ka uasa domovina, 
kak vu vnogom drűgom táli, tak vu toiu tüdi na ti vucseni záhodni orszá- 
gov czapás sztoupi.

Domácsi i zvünszki glászi.
__ N n á ry  «I<V*scf králeszki szodecz szó v-eti dnévaj notri sztoupilo

v-szvojo 8zlüzsbo pri nasoj králeszkoj biroviji, i tak je  zdaj birovija pulik 
czeila. Té nouvi szodecz szó nej szamo vö z-vucseni procátor, nego escse i 
vliteraturi.

__ V a K Y Ú r iu e g y ö v a  ono rendelüvanye, ka naj sze vszake czeszte
roubi szadovenim drevjom notri poszadijo, bi nasoj okroglini na jáko veliki 
haszek bilou, esi bi sze tak z-goudilo, nego tak vögléda, ka te véksi racsun 
veski poglavárov od tóga rendelüvanya escse nikaj uevej ali szó pa zse na 
nyé szploj pozúbli. Mi éti novin kotrige nej szamo opominamo na tou reu- 
delüvanye, nego na tóm szmo, ka tou reudolüvanye czejlo i ua szlovensz- 
kon jezik i po vremeni vö dámo zastampati. Geszp. gró f Széchenyi Tivadar 
szó v-tom táli pred vecsmimi leitmi zse z-példov naprej sztoupili, ár szó v- 
szvojem imányi zse povszédik potij szadoveni a drevjem notri dali poszaditi, 
i escse szó doszta drügim dali ua sztran czipike ksenki.

— O g n a  o b r n i ic z i  (feierverkarje) s/.o ete mejszeez 7-ga dnéva leitui 
gyülejs zdrzsávali. Za eluöka szó znouvics Agusticb Pongrácz králeszki bi- 
rouva szrecsui bili.) dobiti. —  Za főparancsnoka (komendása; szó Furiako- 
vicb Zsigmond dvorszkoga zébrali.

__H a l  z e n e  ó r ü s ív u  leitne racsune ino odebéranye szó tüdi 10-ga
dnéva zderzsávali. Elnök ino öve szlüzsbeuiczke szó te sztáré nazaj zébrali 
sztisztin zhmerkanyen, ka meszto Göcz Fereucza, steri szó od tóga krája zse 
odisli —  Fóliák Pongrácz birouva odebráli.

— P a l lé r  K á lm á n  veski vucsiteo z-Nagy-Paliue do ete mejszeez 
17-ga dnéva k-oltári pelali Mayer Julisko Törniske osterjáskinye Maver do- 
vicze lübléuo csér. —  Doszta szrecsa zselejino tömi uouvomi pári!

_  Vsza vkupptszanya letosiiye stellinge regrutov szó zse ilokoncsana. V-trej „I. 
11. 1 I I.“ klászaj je vszo vkliper 1111 decskov vkttperszpiszano. Kasa mladina esi je vu te- 
lovnom sztáni mocsno ali szlaho vüdorászla, tou v-martiusi 2—8. dnévaj obderzsána stel- 
l|n,ra boile vöpokázala. Stellinga elnök b aló letesz goszp. Ur. Kolossá Ferencz liskális.

°  - - Ooszpon I.utbár Tála v-novine piszanye sze je  etoga ezajta (za spitála volo)
prctrgnolo, v-pridoucsein numurov bode zse uaprejdáno.

__K|H iá i.4Zk i im é t e h !  h a  j «  I o n 4-* neje drügo kak szobocske
okrogliue veski imétek. Jáko doszta j  szte onib, ki nevejo ka je té spitál- 
szki imétek naiu do éti mao zse na 2 l,!'00 raiuskov gori zrászao. Nego zs «-  
losztno je, ka sze nenájde moski. ki bi na tou siuno pazo, kak j-  viditi, sze 
tá surna prvlé rnzkadij —  kak de spitao gór poczimprau.

— V r lk o j-E á a u iz K i szó ete mejszeez drüjgoga duóvá szvetijli pör- 
garszkoga drüzstva —  50 lejta gorsztanyejnya, kak uan pijsejo. sztrasno li- 
pou szó zderzsuli. Da de escse prinasz v-Szoboti tákso drüzstva? Kauizsi 
v-tom czájti rávnok 48 szakseféle drü/.stve jeszte.

—  ÉSisaB>a!i«»g;íi jííijsji [M ik o ru o ü z t .  Zsenszke s/.o velki mcsferje 
v-tou táli, kak terbej moskomi pokornoszt vö szpoznati, li ki ka bi escse 
táksa zsenszka tüdi bíln, steril bi rimszkonii papi pokoruoszti koiiecz vrgla, 
szkoron nancs vörvati nemre. Edna zseuszka z-Amerike je od szvojega pfis- 
pöka sztráni z-edniin píszinom Róma vámsa prisla do XI. Fiús pápo Da 
s/o zsenszko do pápo pűsztili, kuk je návada na koleua je s/.pudnoia ino 
blagoszlov je  pros/.ila — pápa szó blago-uclov na uyou dali, liUi zseuszka 
s/.e notri vgvaut grábila ino je zacsnoía nyéne greje naprejdávati. F.ipa szó 
tou tüdi dokoncza poszlűsnli ino szó zsenszko obtroustaii, — uyej je  pa jezik 
escse dalé berbotao, szvéti ocsa! Ka scsés, je odgovor bio. Mouzs me ob- 
pros/.o, náj l)i nyiu nyagov keip preik dala. Dobro j<*, povejte nyerni, dán 
ga pozdraviti, szó odgovouvorili pápa. Escse dalé klepecse la zseuszka. F í- 
tajo ka scsécs? rada bi ir.ozsévi nyuv podpiszek domou ueszla. — Dobro je 
tou ti ti'iili vcsiním. Escse edno prosnyou maii, právi ta zseuszka. Fápa szó 
na tou zse maio csemerni zacsnoli grátati iuo sze zsen-zku pijtali, ka scsés ? 
Rada bi escse tiszlo pero tüdi ne jlu, steriu szó imé podpísz.ili. Dobro je, 
szó odgouvorili pápa. zdaj zse csemerno. nemáram, esi papér tüdi odieszés 
— pa z-bougoin. Z-ti-in sze zsenszka frisko vkiiper pobrála ino j<* odisla.

— Viharos gyűlése volt városunk képviselő-testületének e bő 12-én. Ilja  a szá
nt adások ! K ir hogy neiu lehet a régieket is előszedni — akkor volna még csak valami, 
ha t. i. azokért a jelenlegi biró volna a felelős. Ez úttal az u föliiba, hogy a számadá
sok nincsenek ó-zli niglian a — jegyzőkönyvekkel, s e miatt egyes tételek a megyei saá«- 
vové által kifegá eluntak. Az í r á s b e l i  in u n k á 1 a t o k rendetlen vezetése s nem a 
pénzhiány a fő hiba, —  azt tudja mindenki; de azon nem segít ám sem a régi vaskala- 
po-ság, sem a jelenlegi erős ellenzék — csak a törvény szigorú végrehajtása. Az pedig 
hiábavalóság, — úgy tartja a régi szokás — mivel mert sohasem tudhas,uk: kit sértünk 
meg vele. így tettek a régi városbirák is — tehát lakói éne a jelenlegi. A városbiró 
azonban még tovább ment: inkább leköszön, minisem mindenért és mindenkiért ő legyen 
az ok. No — reméljük, a többi után elsimul ez a baj is. — Figyelemre méltó tárgya 
volt a többek közt 11 <■ r k e József és táisai, mint az evang. gyülekezet képviselőinek azon 
kérvénye, hogy a város piaezinak egyrésze engedtessék át dij nélkül az ujouan építendő 
evang.‘templom részére, llns zas vita után a tér ingyenes átengedését elvben elfogadta 
ugyan a gyűlés, de a kiviteli módozatok megállapítása végett egy vegyes bizottságot kül
dött ki s végleges határozatát ennek munkálata alapján fogja meghozni.
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Maria-czelli gyomorcseppek,
jeles hatású 

. tál mai ellen 
\  gyomorgyengesé

gyó^ys/er a gyomor minden bán- g j, 
és felülmulbatlaii az étvágyhiány, 

rósz szagu lehellet, szelek, Ha- 
vanyu felböfögés, Kólika, gyomorhurut, gyomor- 
égés, bugykő-képzödés, túlságos nyálka-képzödés. 
sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha az a gyo- (  *v 
mórból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo- 

1 mórnak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, 
lép- és májbetegség, úgyszintén arauy-eres bán- 

túlinak ellen.
E gy üvegcse ára használati uta-

________ sitással együtt 35 kr.
Központi szétküldési raktár nagyban és kicsinyben:

Bit ADY KÁROLY
a z  ű r a n f fy a l l » o z “  czimzett gyógyszertárában Kr<‘iiizicrl»<‘u,czimzett gy(ígyszertárába u 

Morvaországlian.
K;i|>b.itó Muraszombatban : BÖLCS BÉLA ■»yóiíytárában íi 

valamint az ország minden gyógyszertáréi
var Kori.nábo: 
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Szerkesztői özönétek.
M irlyáü  'Z. M. Köszönettel vettük az igen érdekes czikkccskét. — St. S. urnák 

I'nnkotán. Köszönjük. F.lőíizetését f. é. ápril végéig előjegyeztük-

á r j e ^ j z é b - k i v o u m  k á v é r ó l  s í b .

E U E l^ g e r  <&s €’«b. I fn R ib n r g  áruszállítása
ajánlanak mint ismeretes, a legolcsóbban, posta utján, posta- és csoinagolási d ij men

tesen, utánvét vagy az összeg időleges beküldése mellett;

K .á v é b  5  kilós zsákokban 10 vánifont. Á rak  o. é.
i rubin, jó i z i i .................................   2.t:0 Arany java , kiv. finom, enyhe . . . 5.10

Kló, tinóm, e r ő s ....................................3.30 Java, zöld, nős, delic. . . . - . 4.9i
Saníos, bőtizető, z ö l d ....................... 3.70 1‘ ortorlco, jó  szagu, e rő s ..............ő.2.»

; Ciibn, zöld. erős, briliáns........................4.10 Jura, tömőit, kiv. finom, delic. . . . Ő.S7
j Uyöngy-Mocca, afr. val. tüzes . . . 3.00 Cyömrykávé, kiv. tinóm, zöld . . . 5.30
I lLiinimro, igen fin. enyhe . . . . .  4.(55 1*1 nntagé, jó szarni, briliáns . . . .  0.20
| ('nntpinns, légiin. Imtizetö...................... 4.S5 Menailo, kiv. finom, nemes . . . .  (5.30

Ceylon, kékes-zöld, e r ő s ...................... 4.S5 Arabs-Mo.ca, legnemesebb, tüzes . . 7.20
Kedvelte/ kávévegyi E kek különböző árakon 2—2 minőségben 5 kilónként.

I ('h in n i Utca elegáns cion.agobc bán 1 ; kilónként kr. 70, ÍI-", ;.!5, 1.70,2 30, 2.85, 3.15 stb.
mint luzzucsomagolás alkalmatos. (815. 18 — 3.)

T i na kft kii^n aluli nn nnyiségheu 30 l írai drágább.
S o m a i q  p t .rm  ,a ■* Ht. r . , „  Rlatjes )  porn nient. la 5 ki. herd. 2.05 
Jc.iTiC -ii'U  • k ü ld  di.mcnitsen *“  •“■berinpel. 1 ., külön hordó 2.110
parim * díjnicnie 2 kdo nettó . . . 4.15 Aszinli i izs )  5 k iló k é n t ..............1.25
^  enyb. e;. „ 4 „ „ . . . 7.50 l*er!-Sngo )  poriomentes . . . .  1.85

Minden egyenesen Hamburgból. Teijes árjegyzékek ingyen, portodijmeutesen.

N yom atott G iünbaim i M árk könyvnyoind.ájábau Muraszombatban.
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