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'Taníttassuk gyermekeinket!
(Vége.)

Sok panaszt hallani m ostanság gazdák szá jáb ó l a  m ostoha vi
szonyok ellen . Igaz, hogy m anapság n incs is a gazdaem ber ágya 
rózsákra vetve, s bizony legtöbben v eríték kel szerezzük meg a  min
dennapi betevő fa la to t. De ha jo b b a n  szem ébe nézünk a b a jn ak , ha 
v izsgáljuk a  dolgot lelk iism eretesen , ham ar be fogjuk látn i, hogy a 
mai sanyaruságokban a p olitikai és közgazdasági viszonyok rossz 
á llásán  kivül nagy része van annak a körülm énynek, hogy igen sok ! 
gazda nem eléggé tan u lt arra , hogy m unkáját jó l jővedelm eztesse, 
hanem  többnyire más em bereknek, a m ozgékonyabb kereskedőknek, 
m indenféle közvetítőknek engedi á t, hogy fárad tság a  gyüm ölcsét él
vezzék, csak azért, m ert p a lléro zo ttab b  észszel tudnak spekulálni, 
m int a gazda.

Azok is h elytelenül okoskodnak, ak ik  az ért nem törődnek fiaik 
tani Ita tásáv al, m ert az t h iszik, hogy a tan u lt em ber nem sz eret dol
gozni Pedig épen ellenkezőleg. A tanulás a rra  sark an ty u zza a jóravaló 
em bert, hogy dolgozzék, még pedig többet az eszével, m int a kezével, 
még pedig azért, m ert az észszel végzett m unka többet ér, mint a 
kezek még oly erős m unkája. A mai gazdának pedig még a  leg k i
sebbnek is, nagyon szüksége van arra , hogy m unkáját az ész is tá
mogassa. M indnyájan tap aszta lh atju k , hogy nekünk inár bajosabb a 
megélés, m int apánknak volt, hogy jobban kell igyekeznünk, hogy 
m egailhassuuk a magunk lábán, m intsem  a zelő tt k e lle tt. E z  a  világ 
term észetes folyása, mely egyre íárad tságosabb  m unkát követel a 
m indennapi kenyérért, úgy hogy nem kell v alakinek éppenséggel pró
fétán ak lenni, hogy megjövendölhesse, m iszerint fiainknak még többet 
fog kelleni küzdeni észszel úgy m iut erővel, hogy tisztességesen  
m egélhessenek.

A ki teh át jó  apa a k a r lenni, ak i számot ta r t  a rra , hogy ha 
fiai felnőnek, hálásak is legyenek hozzá azért, hogy é letrev aló  em 
b ert n ev e lte te tt belőlük, az já ra ssa  f iá t  szorgalm asan az iskolába, 
ső t m aga is ügyeljen arra , hogy tan u ljan ak  valam it. Ne elégedjék 
meg a polgári iskolával, hanem já ra s sa  őket a  középiskolákba is, 
vagy ha gazdának a k a r ja  nevelni, a földm űves-iskolába, v inczellérké- 
pezdébe stb . a  hol m indenütt oly dolgokat tanulnak, a  m iknek az 
életben  hasznát vehetik . T a lán  terh ére  lesznek az apának az isko
lázta tás  költségei, de ne feled je, hogy ezl az áldozatot kötelessége 
m eghozni fiaival szem ben, s ne feled je  azt sem, hogy az apának

Dajmo vcsiti deczo.
(Konecz.)

D oszta sze touzsijo  v-zdásnyem cza jti vértje  za bozsnoga cza jta  
volo. Isztin a, ka dnesz zse vért ném a na rouzse poszlane posztelé 
i bőgnie nasz n á jvecs znojom more priszlüzsiti szvoj vszákdenésnyi 
krüh. Ali esi bole v-ocsí poglédnemo toj nevouli, esi bole pregléd- 
nemo naso sztávo, li liitro privídim o, ka je  tömi zbozsnomi cza jti 
zvün orszacske p olitike i obcsinszkoga vérsztva liüdoga sztanyá velki 
zrok tou tfldi, ka je  v iogo vértov nej zadoszta vucseno natou, kabi 
szvojim  de'om  véksi haszek znalo prignali, nego navékse drügim 
Ifidéin, bole sze gibajoucsiin  trzsezom  i szenzálom püsztí p rejk , ki 
nyegovoga trflda haszek v-zsivajo szamo záto. ár z-preszvecsenov 
pám etjov te j bole znájo sp ek u le jr iti, kak vért.

Oni sze tfldi neszpam etno csednijo, ki záto nem árajo za vcsenyé 
szvoji szinov, ár tou stim ajo, ka vucseni cslovik nescse rád deluti. 
P.i j  ■ nej tou tak. Vcsenyé dobroga csloveka vszigdár osztrogláva, 
uaj dela pu vecs z-pám etjov, kak rokov, á r  je  szpám etjov oprávleno 
delo vszigdár vecs vrejdno, kak rönk nájm ocsnejse deio. Zdásnyi vért 
pa. —  rávno te nájm énsi, velko potreboucso ma na tou, naj nyerni 
nyegova delo pam et tüdi podszlánya! Yszi jem lém o napámét, ka mi 
zse zsm etnej zsivémo, kak nasi sz ta r;s je , bole sze tak moremo tüdi 
o b racsati, esi scsém o na szvoji nogáj o b sztá ti, kak je  pervle terhelő. 
I You je  szv ejta  redoven te k á j, prevednom a tesk e jse  ilelo zselr j za 
te vszákdenésnyi kiüli, lak ka je  ni nej muszáj csloveki proroki bidti, 
esi scsé n azvesztiti, ka do sze nasi szinov je  escse vecs mogli m autrati 
z-pám etjov i z-m ocsjouv, esi sc .é jo  posteno zsiveti.

Ki tak dober ocsa scsé bidti, ki racsun derzsí na tou, ka esi 
nyerni szinovje gori zraszté jo , naj nyerni zabválno bodejo za tou, ka je  je 
za zsitek  prilicsno  gori zhráno, on naj posíla szvoje sziuí vrejlo v-soulo. 
i naj szám tüdi pázi nanyé, naj sze vcsijo  kaj. Naj nede zadovolen 
z-pörgars/kov soulov, nego je  uaj dá vise v-szrejdnye soulé, ali esi 
je  scsé za vérta uavesiti dati, naj je dá v-polszki delavczov soulo, 
ali vu vanezurszko soulo itn . gde sze sze leliko tákse navesíjo, s le 
ró mi v-zsítk i haszek zemejo Zná bidti na zniécsavo bodejo te j sztroski 
öcsi, ali nesz mi pozábiti, ka je  to áldűvanye duzsen pri nesz ti za 
szvoje szin í i naj nepozábi, ka sztaris nemre vékse radoszti zadobiti, 
kak esi je  z-szvoji szinouv vrle osztanke, dobre szin í gori zhráno 
s/vojoj domovini.

TARCZA.
K ó r h á z - ü g y ü n k .

Em litettük, hogy a muraszombati kórház kérdése a folyó bő fi-án meg
tartott megyei közgyűlésen került, tárgyalás alá, a melynek reánk nézve 
kedvező határozatát az alábbiakban egész terjedelmében közöljük:

Vasvármegye törvényhatósági bizottságának Szombathelyen 1888. évi 
február hó ti-án s folytatva tartott közgyűlése jegyzőkönyvéből.

T á r g y :
937  88 Pullák Pongvácz főszolgabíró beterjeszti a Muraszombaton lé 

tesítendő kórház ügyében felvett jegyzőkönyvet és költségvetést, ennek kap
csában felvétetett a vármegye főorvosának ugyan e tárgyban beterjesztett 
véleményes jelentése.

H a t á r o z a t :
Ezen vármegye közönsége teljesen méltányolja a muraszombati érdé- i 

kéltség azon törekvését, mely Muraszombatban a vidék érdekeinek megfelelő • 
körház felállítására irányul, —  mindazonáltal a beterjesztett adatokkal a 
tervezett kórház felállítását kellően biztosítva nem látja, ezúttal annak ér- | 
(lemében végleges határozatot nem hozhat. |

Minthogy azonban ismerve a muraszombati já rá s  érdekeit, az ottani I 
érdekeltség törekvéseit, lehetőleg támogatni kívánja s már most kijelenti, | 
miszerint a muraszombati kórház-alap kezelésére vonatkozó szabályrendelet 
azon rendelkezését, mely szerint a kórház-alap csak azon esetre lesz kór
ház felállítására felhasználva, ha az GU,00U írtra emelkedik, oly irányban 
megváltoztatni hajlandó, hogy az e czélra korábban is legalább részben fel
használható legyen, ha ily — kisebb igényeknek megfelelő kórház fennállása 
kellőleg biztosíttatnék. Másrészről hajlandó a kórház alaptőkéjét a kezelő- 
választmánynak kiszolgáltatni és ahhoz beleegyezését adni, hogy a készpénz 
tőkék a muraszombati pénzintézeteknél helyeztessenek el oly feltétel mellett, 
hogy azokért a kezelő választmány és a takarékpénztár igazgatósága teljes 
anyagi szavatosságot vállal. Kz okból utasjttatik Pollák Pongrác,z főszolgabíró

TARCZA.
Nasega spitála sztális.

Szpomenoli Szmo sze. ka szobocska spitála pitanye etoga leta szüszcza 
ti-ga duéva na v.irmegyöszkoiu gyülejsi pod tárgyalás prtde, ono na nász 
gledoues has/novito dokoncsanye poprek naprejdárao.

Vasvármegyöva törvéu yhatósága bizottsága v-Szombathelyi 1888. leta 
sziis/.cza (>. í naszledüvajoucsi duévi obderzsánoga közgyiilejsa protokol.i.

D e l a  n a p  r e jd á v a  a y e .
937 88 . Pollák Pongrác/, föszolgabirov szó notri poszlali v-Stoboti escse 

potí.ni tóga gorpos/.távlenoga spitála delo vu gór vzétom protokoli, telikájse 
od oni sztroskov, i k-tem je  kc/.nj prikapcseuo vármegyöszkoga uájpred- 
uyejsega doktora nakauejuye.

D o k o n  e s e t e k :
Etoga vármegyöva közönség za veliko prestima szobocske krajine szkrb- 

uos/.ti ono delavuoszt, atera v-Szoboti czejloj krajini edeu spitao scsé gor- 
posztaviti, ali sztimi uot.ri poszlani mi gort'ányi tóga nakauyeuoga spitála 
gorposztávlanye ueprevidi czilon zagvQsno, vezdaj vu tóm táli szleduyi do- 
koucsétek uemore prineszti.

Ali gda pózna szobocskoga járása voluos/.t i s/.krblivoszt kak je  tuo- 
goucsno pomágati scsé, i zdaj esi vönazveszti, ka ua szobocskoga spitála 
fundameutoiua szpelávanya s/.abalyrendeleta oil » reudelnvanye, ka sze spitála 
fundamentoin szamo teda lehko na spitála gorposztávlanye nücza, esi na 
(>0:000 raniski zras/.té, tou je^ v-táksoj doubi preobrnoti uakany< ni, ka na 
lé czio zse prvle i z-tála naj bode g.tr uiiezani. esi l>i sze t ik  za inéiisi 
pripravui spitao popoluoina zagvüsao. Z-drüge sztráui je gotov 1 volen spi
tála fuudaiueutsuo summo ali szí kapitális választmányi vö dali i k-toiui 
privoluoszt kezuj dati, ka sze ti gotovi pene/.i one kapitáliske pri szoboes- 
Koj sparkaszaj polozsijo dőli, pouleg táksega gór.lánya, ka za oue te kezelő 
választmány i spirkusze ravnitelje kezestvo i dobro sztojnoszt na szébe vzo- 
u.ejo. Za tóga volo sze Pollák Pongráczi főszolgabirouvi gór dá, ka Szobotc



nem lehet édesebb öröme, mint ha látja, hogy derék utódokat, jó 
íiakat nevelt a hazának.

A gyermekek nevelésére fordított pénz olyan tőke, a mely a 
legnagyobb kamatokat hozza.

Természetesen azonban itt se szabad a tulságba menni, a mint 
sajnos, hogy sokan mennek. Sok oly kisebb gazda van, a ki nem 
szán semmi költséget vagy fáradságot, csakhogy a fiit „urnák" ta
níttathassa lei. Ha a fiúnak képessége és igyekezete van, továbbá 
hajlandósága is az ilyen pályára, akkor az apa helyesen já r  el, ha 
kitanija, —  noha az is igaz, hogy manapság már annyi a tanult 
ügyvéd, orvos, hivatalnok, mérnök stb., hogy bizony szegény ember 
fiának nehéz zöldágra vergődni, ha csak kitűnő esze és vasszorgalma 
nincsen. I)e helytelenül já r  el az olyan apa, a ki fiából erőnek ere
jével urat akar csinálni, noha láthatná, hogy fiának erre se képes
sége, se talán hajlandósága nincsen. Az ilyenből azután elzüPött em
ber lesz, a ki sohase viszi semmire, mig ha apja pályáján marad, 
vagy mesterséghez látott volna, tisztességesen megkereshetné a min
dennapi kenyeret.

It t  is tehát, mint mindennél &z életben, vigyázva, óvatosan 
járjunk el. FRIG YES GAZDA.

Hogyan kell elbánni a szopós kis gyermekkel?
A z  a n y á k  f i g y e l m é b e !

Mutatvány a „Hossza életu czimü, Budapesten Dr. Lőrinczy Ferencz szerkesztésűben 
népszerű nyelvűn megjelenő orvostudományi szaklapból.

Dr. Valovics Gyula főorvostól. (Folytatás.)
A szabad levegő oly annyira szükséges a gyermeknek, hogy nem leltet 

szabadban eleget soha. Miért is azon gyermeket, a ki nyári időben jön a 
világra, ki lehet inár vinni az első napokbau is, — de téli időben várunk 
8 —10  hetet is, akkor is csak szép napon déli időben eresztjük ki egy 
pillanatra.

Azt mondtuk feljebb, ha inegfürösztöttük, felöltöztettük a kicsit, meg 
is kell szoptatni. Legjobb tápláléka a kisdednek saját édes anyjának a teje : 
ezt rendelte a természet az ő számára és azért is szent kötelessége minden 
anyának, hogy maga szoptassa magzatját.

De nem csak azért kell minden anyának magának szoptatnia gyerme- 
niekét, mert az auyatej mellett gyarapodik legjobban, — de azért is, mert 
nagy haszna van a szoptatásból neki magának is. Ha szoptat ugyanis, nem 
les/ annak kitéve, hogy egész életéu át nyavalyáskodjék, miut sok asszony, 
ki csupa lustaságból és üres hiúságból elcsapta magútól édes magzatját és 
igy önmagának okozta, hogy anyaméhe ki noiu tisztulhatott, a mint kellett 
volna. így történik azután, hogy asszouyok a legszebb korban szánandó, 
ezerféle nyavalyában szenvedő beteges teremtményeivé válnak az Istennek, 
kiknek teher az élet, ahelyett, hogy őrülnének fiatalságukban.

Amint láttuk, az anyának épen úgy fekszik érdekében, hogy maga 
szoptassoo, mint a hogy legüdvösebb ez magára a gyermekre is. Ha szop
tat tehát az anya, ne tegye ezt lustán eluyujtózkodva soha, mert könnyen 
elalszik és ekkor el is ejtheti, de agyon is nyomhatja gyermekét. Gyennek- 
ágya első uapjaibau támaszkodjék fél könyökre a szoptatásnál, azontúl pe
dig üljön fel mindig, mikor szoptat. Adja mindkét csecsét felváltva, egyszer 
az egyiket, másszor a másikat, eugedje hogy jól tele szopja magát a gyer
mek, de ne tűrje sehogysein, hogy szundikáljon szopás közben.

Arra, hogy hányszor szoptassuk a gyermeket, igen jó  regulát állított 
fel a tapasztalat. —  Ugyanis: tizennégy napos koráig annyiszor adjuk a 
csecset, a hányszor felébred; a harmadik héttől fogva már csak minden két 
órában; — hat hetes korától pedig már úgy szoktatjuk gyermekünket, 
hogy elégedjék meg a mellel minden 3 órában egyszer, éjjeli 1 1  órától reg
geli 5 — G-ig pedig, nem adunk neki egyszer sem szopni. Ezt minden egész
séges gyermek megszokja könnyen és nem vallja kárát sem az anya, de 
még a gyermek sem; kövérebb lesz bizony, mint az olyan, aki éjjel-nappal 
ott csüng szegény auyján s egyebet sem tesz, mint szopik és ordit. — Or
dít, mert rágása van a sok szopástól, és szopik, mert azt hiszik, hogy éhes, 
— azért ordít, és igy szoplatják szünet nélkül csakhogy bedugjak a száját 
szegénynek. —  Mintha csak hallauám hangját néoéin isssunynak: „líi- 
zouyuyal éhen hagyják elveszni ezt a szegény porouytyot; — hamar grízt 
ide! hadd lakjék jó l az istenadta, mindjárt csendesebb lesz.-

Sokszor hallottam már, hogyan kereste okát gyermeke betegségének az 
anya abban, hogy ő ilyen vagy olyan ételt evett és azt hiszi. Iiugy e miatt 
ily nyugtalan a kicsiny. — ilyen niesebes/.édet ne hidjenek el, kérem, mert 
azt nem lehetett még bebizonyítani soha. hogy az anyának a teje akár csuk 
egy parányit is változott volna meg valamely ételtől. Egyenek Int az anyák 
mindent, mit megtudnak enni máskor is a nélkül, hogy bajuk lett, volna 
tőle, — csak arra vigyázzanak, hogy megtartsák a mértéket és gyomrukat 
el ne routsák, mert ezt azután már megérzi a gyermek is.

Megtörténik, hogy betegségbe esik az anya és kérdezni fogják, szoptat
hatja-e tovább is gyermekét? Vagy megjön a havi baja. és azt hi>zi, iiogv 
no, most már mindjárt méreggé válik a teje. -  Ilyen esetekben, ogv tud
juk, minden kár nélkül elszopik a gyermek tovább, még ha nagyobb is a

Na deczinszko vcsenyé dáni pejnezi szó eden táksi kapitális 
steri nájvecs interese noszi.

Ali tü je  toti tüdi nej szlobodno prejk mertüka idti, kak ji  —  
zsalosztno —  doszta ide. Doszta táksi inénsi vértov jeszte, ki ne 
zsaliva niksi sztroskov, naj szamo színű „za goszpouda" dá vönav- 
csiti. Csi szin rázum i vrejloszt má, i esi tüdi na tou zebráno csőszt 
nágib má, te ocsa csedno vcsiní, csi ga vö dá navesiti, csi glih je 
isztina, zse dnesz je  telko vö zeveseni fiskálisov, doktorov, csesztni- 
kov. inzsalerov, itn., ka sze bőgnie szirmaski cslovik zsmetuo zdigne 
gori na zeiéno vejko, esi néma vözréda pámeti i zseleznepascslivoszti. 
Ali neszpametno dc-la táksi ocsa, ki povszoj szili gnszpouda scsé z- 
szvojo színű napraviti, csi gli vídi, ka szin za tou ni pámeti, ni volé 
néma. Z-láksiga potom condra grata, Id uigdár natiikoj nepríde, esi 
csi bi pa na ocsinszkom sztáni osztao, ali bi szi mestrío vcsio, bi 
posteno znao zsiveti.

Tü tak tüdi, kak privszem vu zsítki, pazlívo i liábajoucs mo
rém » oditi.

Ka mámo csiniti z-tov czeczátjov málov 
decsiczov?

N a n á n y e  d á v a j  ou c s  m a t e r o  in.
dr. Valovics Júliusa főorvosa. (Nadaiivanye.)

T e s-lobodén liift je  na tnlko potrejbr.o tömi (leteti, ka nemore brez 
nyegii biti uigdár. Z ito onn dejt'*, stero sze vu leti narodi, ouo sze zse 
lehko vu ti prvi duévi zse vö neszé, ali v-zimszkom czajti csákajmo 8 — 10 
tyédnov i teda tüdi szamo ined polduoma, gda je  lejpo vrejmen je  neszéino 
na eden mali czajt vö.

Od/.goraj sziuo Ion pravili, gda s/.uio to málo dejtecze szkoupali, ob- 
l' kli, teda nyí lni tüdi moreiuo czéczati dati. Najbougsi zsivis je  deteti ma- 
térni lasztivni czec/ek i vu nyem bodoncse m leko; tou je  zreudelüvala nyerni 
ta natura, záto je  vszáké materé szvéta duzsnoszt, ka uaj szvoje dejte száma 
nadája.

Ali iipj szamo záto more vszáka ni a ti szvoje dejte nadájati ka poleg 
mleka raszté najbole, nego záto tüdi. ár velki haszek má oua liidi z-toga, 
ka száma nadája. Csi nadája nede tömi vö djána, ka bi v-czejloin zsitki be- 
tegüvala kak vnonge zseus/.ke, — stere szamo za mauyouszti volo vkraj 
od szébe verzse io dejte, i tak szi je  száma kvár naprávila. ka sze je ta 
mnters/.ka utroba nej tak z-csisztila, kak bi telbelo. Tak sze zgodi teda, ka 
te zscii-zke vtnn unj nájprijétnejsem zsitka tekáji szó uiilüvanye vrejdue, ka 
v-jezero léle m o.la j i v-betegaj trpijo, kim je breiuen te zsitek, illesztő tóga, 
ka bi sze radiivati inogle vu szvojoj iu!adu*zti.

Kak szmo vidili, toj materi rávno tak szpádne za dobrotivno, ka száma 
nadája. kak je Imi naj bougse tou tüdi na to dejtecze. Csi nadája tak ta 
mati, naj Kecsiui Imi zmanyoszti i uigdár nej tá vtégnovsi, ár naleczi za- 
szpí, lehko to dejtecze tá lic>í, lehko podlézse. Gda porodi, te prve dnéve 
Sze naj na lakét naszloui pri uadájauyi, szledka pa vszigdár naj gór széde, 
gda naJája. Naj preminyávu obádvá czeczka, ed nőnk ednoga, drügoucs drü- 
goga, naj dopiiszti, ka sze dobro na c/.écza, ali uaj ne dopüszti. ka bi ined 
czéczanyem drejmalo.

fta tón. ka kolikrát moremo nadájati, to málo dejte je  dobro regulo po- 
S/.tavilo gór to szkiiszanye. — Tak dokecs je to dejtecze nej 14 dili vö 
sztaio, tolkokrát nymni more czeczek dati, kolikokrát sze prebüdi; od Írét - 
fcyega dnéva mao zse szamo vszáki dvöj vöraj ednouk ; — od sészt tyédnov 
Sztaros/.ii je pa zse moremo na tou navesiti dejte, ka naj zadovolno bode 
e-á vszaki Irej vöraj ednok prszi dobi; vnocsi od 1 í-te  vöre za goidna do 
o —G vöro nyerni pa ednouk nedánio czéczati. Na tou sze vszáko zdravo 
dejte lehko naveö, -  i pouleg táksega réda nede kvárna ni ta mati, ni to 
dejte, tücsuejse de tiki ouo, stero noucs vudiié na inaterni pr.s’/aj lezsi, i 
diügo necsini, kak czéc/.a i brecsi. Brecsé záto, ka grizso od vnoiigoga ezé- 
c/.auya. i czéc/.a ár tou vcrjejo, ka je lacsuo, — záto brecsi. i tak je nadá- 
jamo vszigdár, naj nyerni szamo lampa za<.ekiiyeno bode. Ta dobi csüo glasz 
te sxtrini : Zihztino od g lid i dájo vesznoti to nevolno detecze, frisko gcéz 
dajteí naj sze nagy ej teda vcsaszi bode tiho.

Dosztakrát szám zse csüo, kak je iszkala deteta betega zrok vu tóm
| t.a mati. ka je ona eluk.su ali tukse je jla  i tou miszli, ka je  od tóga tak
í ueinirovuo to málo; — táksemi guc.si naj neverjejo proszini ji, ár je tou 

escse uiscse nej mogao poszvedocsiti uigdár. ka bi materszko mlehko sze 
kaj pivininyávajo od hráne. Naj jejo te matere vsze, ka drügikrát znájo po- 
jeszti brez tóga, ka bi nyim obskoudilo, — szamo na tou naj szkerb tnájo, 
unj mertük zdrzsijo, zsalodecz nepokvarijo, ár tou teda to dejtecze tüdi obcsiiti.

Zgodi sze, ka bettí/.sua grata ta mati. i pitidi bodo. je li escse du/Se 
lehko nadája dejte? Ali un szecsno szvojo csisztocso dobi. i tou verje, ka 

I no zdüj sze na csemér nbrué nyéno mlehko. IVi etaksi hipaj zuáuov tou,
ka Oroz kvára czéc/.a to dejte na dalé, i csi je escse véksa ta nevola, ne-

1 vzein'i vkra j to dojko csi vidimo, ka je  pouleg zdráva. Ali vcsaszi je  osz- 
1 tavimo. c -i la na ti prevecs szlaba grata v-betégi, ali csi taksi beteg má, 

steri sze lehko hitro na to dejte zgrábi.

ur, hogy a Muraszombat és vidékének értelmiségét értekezletre hívja össze, 
ott a kezelő választmányt alakíttassa meg, és a megválasztottak neveit a 
választás megerősítése czéljából ide jelentse be.

Egyúttal az eddigi előmunkálatokat ezen kezelő választmánynak szol- | 
gáltassa át és azt hivja fel, hogy figyelemmel az 1^87. évi pénztári ered
ményre, melynek kimutatása ■. alatt megküldetik és tekintettel a helyi v i
szonyokra, készítsen tervezetet, mikepen vélné a kórházat létesittetni.

Készíttessen továbbá a felszerelés és fenntartás költségeiről előirány
zatot, mely előirányzatnál a választandó kezelő-választmány figyelme arra 
irányittatik, liogy ebbeli eljárásánál a szükséglet teljes fedezése megkiváu- 
tatik, mert bizonytalan alapokon létesítendő kórház felállításához a törvény
hatóság jóváhagyásával nem járulhatna. Tekintve pedig, hogy a beterjesztett 
iratokból az tűnik ki, hogy a kórház létesítése iránt gróf Szápáry Géza ö 
nagyméltósága is érdeklődik, az ez iránti további tárgyalások eszközlésével 
a vármegye alispánja megbizatik.

Tekintve pedig, hogy a vármegye alispánjának előterjesztéséből arról 
értesül a megye közönsége, hogy gróf Karácsonyi Guidó által létesített ala
pítvány miképen felhasználása jelenleg tárgyalás alatt áll, megbizatik alis
pán ur, hogy a vármegye íóispánjánál úgy is mint a törvényhatóság aján
latát ezen kórház segélyezését hozza javaslatba s egyéb tekintetben is meg
bizatik a vármegye alispánja, hogy a muraszombati kórház ügyét foly- j 
tonosan figyelemmel kisérven, a fennforgó kérdés megoldását előmozdítani | 
igyekezzék.

telik áj se krajinc le iiuprebudcc.se i vucaeuo na eden gyűlés vküp pozovéjo, 
tani te kezelő választmány naj odebrati dájo i ti odebráni iniena, ka sze naj 
poterdijo. eszi notii glászijo

Z-ednim do úti m.io dogotovlena tömi kezelő választmányi naj prejk 
dájo, i nyi uaj gór pozovéjo, ka 1887. leta racsune naj pregleduejo telikájse 
ka kakde sztao te spitao naj eden plán dájo dogoviti.

Nadale naj d íjo napraviti od poliistva i gorderzsáuya sztroskov kos- 
tauszk' rács un. na steri kostanszki racsun te odebráui kezelő választmány 

| uaj dobro szk-ró má, ku sze potreboucsa ka >./,e potrebüjejo pri táksoj hiz-u 
oni c/.ejua vu vszem táli uaj gór bode zracsuuana, ár po uagvüsnom i fuu- 
daineiitomi gorposztávlenomi spitáli törvényhatóság zadovolnoszt i potrdjenyé 

j uede mogao dati í lám kezuj prihájati.
Ild i sze pa z-ti notri poszlani piszkov tou dá viditi, ka za volo spitála 

; gorpov/.l tvleanya gróf Szápáry Géza tüdi trüdijo i naszkerbi májú, ka sze 
I uaj poleg tóga nadale tárgyalásje zderzsijo, tou sze na vár megy öszkogü 
| viczispáua zuvüpa.

Gda pa od vármegyöszkoga viczispáua uaprejdávanya te vármegyöszki 
közönség je  tou zaszlisao, ka po gr. Karácsouy Guidó posztávleni fnndamen- 
toma nüczauye zdaj sztojí pod tárgyaláson, zavüpavsi sze vármegyöszki vi- 
czispan, ka pri várinegyőva föispáui tik  kak váriuegyőva törvéuyható.sága 
ponüditelsztvo na ete spital gledoucs na oaprejpom ág anya naj naprej dájo 
i vu vszem táli sze oproszijo vármegyöszki vic/.ispau, ka szobocskog* spitála 
delo uaj na szrdezi uoszijo, naj tá szkerb tnájo, —  i odvezánye tóga dala 
naprej pomorejo.



baj, éiI nem >s vanjnk meg „le az en.löt, ha látják, hogy egészséges mel- 
ette. De azonnal beszüntetjük a szoptatást, ha az anya nagyon elgyengül 

betegsegeben vagy ha o.yan a nyavalyája........I ,  átragadhat a gyerm ekért- is.
Mondtuk hogy legszentebb kötelessége minden anyának a szoptatás

De megtörténik meg,, begy nem lehet neki szoptatnia, aminthogy ......... ,ik
az IS hogy nem eugedjnk meg a szoptatást. Ezt nem tudják megítélni az 
anyuk maguk, ««*m altok, kik körülöttük vaunak: kérdezzen ok hím  tellát 
mindig valamely tapasztalt orvost és ez ad felvilágosítást szives-n.

Ha olvan szerencsétlen az anya, hogy maga szoptatni nem képes, vagy 
Sia oly keveset bajt anyai Szent kötelességére és szoptatni egyált-al iban m in 
akar! nem marad hatra más. mint vagy dajkát fogadni a csecsemőnek, vagy 
pedig mesterséges utón táplálni Szegényt.

Jő  dajkát kapni nem ely könnyű mindig; de akárhogy is ..*sék a do
log, mégis SZU.a - h i t  kell a U .n  m u h i  eseti) ni, Imgy olyat m togidjunk 
dajkának, ki bet. g, ha nyavalyája olyan, mely átragadna a gyermekre is. 
— Ha tehát egészséges a dajkának kínálkozó, ha elég a teje és egészség-- 
>ek az em lői; ha úgy látjuk, hogy gyermeke is kövér és egészséges; — az 
ilyet felfogadhatjuk bátran. Ij -gbi/tosabbaii lógunk já rn i mégis mindig, ha 
azon nőt. ki dajkának kínálkozik, orvos által vizsgáltatjuk meg előbb gyer
mekével együtt és csak úgy fogadjuk fel, ha jónak találja uz orvos is.

Amíg dajkatejet szophat a piczi gyermek, addig még mindig jói megy 
a dolga; de ha sem maga nem szoptathatja az anyja, sem pedig nincs mi
ből iogadni dajkát: akkor gyűlik uieg csak komolyan a baja az istenadtá
nak ! Ilyenkor ju t azután oda. hogy a mestrges táplálást kell megpróbálni nála.

Számtalan hirdetést olvashatunk az újságokban, hol nagy hetükkel 
ajánlanak mindenléle kotyvalékot. mint legalkalmasabbat a gyermek táplá
lására. —  Ne engedjük magunkat bolonddá tetetni, mert ezek közt a leg
jobb sem ér fel a tehéntejjel, h.. ez friss, tiszta és hu meghamisítva nincs.

A tejet igyekezzünk tehát, olyan helyről szerezni, honnan tudjuk, hogy 
olyat adnak, mely egészséges tehéntől származik, mely nincs vegyítve sem
mivel, nincs előbb már lefölözve, s a hol tisztán bánnak vele. Nagyon kell 
vigyáznunk ezenkívül arra is, hogy ne legyen megromolva. Nem kell azon
ban kötni magunkat ahhoz, hogy csak egy tehénnek te jé t használjuk. mert 
a tapasztalat arra tanított, hogy még jobb, ha több tehéuuek a te jét kever
jük össze és pedig ha lehet, úgy, hogy az esteli fejőst a reggelivel vegyít
sük együvé. "(F olyt, köv.)

Helyi és vidéki Iiirek.
— G ró f S z á p á r y  G éza  m agyar kir. főudvarm ester u nagy- 

m éltósága a m uraszom bati kórház lé tesítése  ügyében b eá llo tt kedvező 
fordu latró l tudom ást nyervén, nyom ban a  uem eslelkü alap ítók  közé 
lep ett, s é rte síte tte  a m uraszom bati főszolgabírót, m iszerint egy ágy 
fen ta rtá sa  czéljaból kész 1 0  éven keresztül a felá llítan d ó  kórháznak 
évi 1 2 0  frtot adományozni.

—  J ó t é k o n y s á g .  A muraszombati kir. járásbíróság kezelő és segéd 
személyzete által e hó 1 -jén rendezett tánczvigalom tisz ti jövedelméből u 
muraszombati állami elemi iskolába járó  szegény és *i irgilm as azon tanulók 
részére, kik a magyar nyelvet is mindinkább igyekeznek ' hajátitani, 18 írt 
50 k i. adomáuyoztatott, me’y összeget Árvái Bernát helybeli kereskedő ur 
még 1<» írttal gyarapítani szives volt. Ezen két rendbeli adomány folyó hő
18-án a következőleg lett az arra érdemes tanulók között fölosztva: u. ni. 
Szobják István, Frankó Kálmán, Krautszak Sindor, és Holezer Géza kapott

kabátot á 2 írtjával. Flegár Theréz, Kuész Th«réz. Freund Regina 
és Neumann Heurika egy öltözetünk való ruhakelmét á 1 írt 88 krjával. 
Ezen kívül beszereztetett és szétosztatott 0 db. A-B-C á 14 krjával ! frt 
26 kr., egy második olvasó l!» kr.. egy negyedik olvasó 30 kr., két második- 
nyelvtan 16 kr., 5 db. harmadik nyelvtan á 20 kr. 1 frt, négy db, második 
számtan á 20 kr. 80 kr., két IV. számtan 48 kr.. két ötödik s hatodik 
oszt. számtan 80 kr., 8 db. földrajz á 30 kr. 2 frt 40 kr.. egy terményrajz 
3G kr., bárom egészségtan GO kr., bárom alaktan 90 kr., egy történelmi 
könyv 30 kr., tizenkét ruj/.Rizet á 3 kr. 36 k r .e s  huszonhárom db. palatábla 
á 10 kr. 2 frt 30 kr.. mely tanszerekben összesen 54 tanuló részesítve lett. 
s ezzel az összes 28 fit  és 50 kr, teljesen kimerittetett. A főút elősorolt 
segélyezésért fogadják ezenuel az igen tisztelt adományozók az illető juta
lomban részesült tanulók és szülők, valamint az állami elemi néptanoda 
igazgatósága részéről is nyilvánított, legforróbb köszönetét.

—  A k ö lii< la-l» ii‘ó.H£élii (gederócz-szodesiuezi) iskola ellenségei 
végre legfelsőbb helyről is megkapták a rosszaid véleményt eddigi eljárásuk 
helytelensége felett. — Klekl István és társai végbeiyi (krajnai) lakosok 
ngyanis ő felsége a királyhoz adtak be egy kérvényt amiatt, hogy a mu
raszombati szolgabiróság m egtiltotta gyermekeiknek a regédéi iskolába já
ra tást; a kérvény visszaérkezett és legfelsőbb helyen is igazat adtak a szol- 
gabiróságnak. ki lett mondva, hogy Magyarországbeli gyermeknek nem sza
bad Stájerhouba átjárni iskolába. Azon szülök elleu.kik még mostsein akar
nak meghajolni, inért még mindig vannak ilyen önfejű hálátlan emberek a 
s/olgübiróság most már a népiskolai törvényben megengedett- legnagyobb 
I :r>agot, vagyis egyen kint I irt büntetést alkalmazta. — Talán az illető 
lelkész és körjegyző jó* tanácsosai, r  ábeszéléssel segítségén} löketűének e te
kintetben a hatóságnak, mert az már mégis csak joggal megvárható azok
tól az emberektől, kik magyar föld terméséből. Magyarország védelme alatt 
élnék, hogy a magyar törvényeknek engedelmeskedjenek is, s gyermekeiket 
oly iskolába járassak, ahol édes hazánkat megbecsül ni és szeretni tanítják.

— A z l  rr iw iiih o u  (Falkőczon) volt biztosító ügynökséget a bécsi 
biztosító-társaság Csorna Jenő szolgálón* azon figyelmeztetésére, amelyet 
mint már említettük a gyakran előforduló tüzesetek miatt az igazgatóság
hoz intézett. — beszüntette. Szerintünk mindazon biztosító-társaság igazga
tósága. amelyeknek járásunkban ügyuökségti vannak, figyelmeztetendő volna, 
hogy a falvakban csak azon esetben állítson fel ügynökséget, ha ilyenül 
valamelyik tanító vagy körjegyző vállalkozik, s ne bízzák az ilyen dolgot 
korcsmárosokra és boltosokra. Kevesebben lógnak ugyan biztosítani, de ke
vesebb is hsz a tüzeset, amely most és minden évben oly gyakori ezen |i 
rusban, mint az egész Vas vármegye egy járásában sem.

— IS a g n ry  F é r e m * *  elleni büntető ügy, amint értesülünk, vissza
kerül a muraszombati kir. járásbírósághoz, s nem a zalu-egerszegi statáriá- 
lis bíróság, hanem a szombathelyi törvényszék fog beuue bíráskodni : mert 
az alső-lendvai kir. járásbíróság által a helyszínéi* foganatosított vizsgalat 
alkalmával az derült ki. hogy a helyek, ahol Bagáry Ferenc/. W achtel J á 
nos l**llatiuc/i piuczért és Molnár István Sorinási fuvarost kirabolta,' nem 
Zalavármegyében. hanem még Vasvármegye területén vannak, s igy a do
log elbírálása ide tartozik.

— A */.<» n i h a l  lie ly  i (‘/ .m l l a l i l a n y a  építésének alapniiinkulat.it 
megkezdették, az épületek helyét kic/.övekelték s hozzá fogtak a 14 kút 
ásásához, mely a kaszárnya udvarán lesz. — Amint az idő jobbra fordul, a 
tényleges építéshez is hozza fognak. Itt megemlítjük, hogy a belügyminisz
térium jóváhagyta a vármegye azon határozatát, mely szerint az épitési 
költségekre 1 millió 350 ezer forintot kölcsön vesz.

l'ravili 8zmo, ka naj szvetr-j^a duzsnoszt je  vázáké materé to uadája- 
nv>'. Ali dönok sze pripeti. ka j>* nej mogoncsua nadájati, i kak sze vcsászi 
zgodi, ■ ka nyoj nedoplisztinio nadájati. Tou nemorejo szouditi te matere 
számé. ni oui, ki s okouli nyi obrácsajo; naj tak opitajo vszigdár kak- 
sega vucs-noga doktora, i tiksi j - rád na pont pripela i vc«enyé nyi in dá.

( sí tak neszrecsna ta niuti. ka száma nemore n idájati, ali esi poprek 
nesese szvojo syvéto duzsuoszt szpuniti ka l*i nadájala, ueosztáne nazáj nika 
drügo, ka d'-teti dojko moreino najáti, ali z-prilicsnov skerjov to deitecze 
kermit i. J

Dobn. dojko * ’*• «  I" '" 'i l-'liko .1*31 „ \-s.,i„il . r : „li bakrté sz, zgodi to 
1 il'i.iok prmi oc-mi t e r j  ib-rz-otj vu v.síéin bipi, ka szí
tak»o za dojko li- p'igodmo. st»r,i j -  bf-i-izmi. c .i b.-teg tik s i iná, steri sze 
na dejte I- hk<> zgrÓM. Có je tak zdrava ona. st.-ra s/,.* za dojko ponüja, esi
*“í 03* í“ ■ • * ......... k .  a..., « : u k  pr-,id i„ ,„ , k., je  to d.-,,,-
zadoszta tiicsno i zdravo; — tákso lehbo pogodimo. Naj gviisnej obhodimo 
vszigdár, cv. ono oszobo. de-u «ze mim za dojko ponüja, nyou zsnyéni.n de- 
tetom vred vizitenvati dámo, : szanio j„  teda pogodimo, esi jo  doktor za 
zdravo najsao.

Djltecs to de-jt'i dojko mlebko czéitza, ttjcsosz ny-mi dobi-o dőlő ide, 
■111 CS! je  uniti szánni nemore u-.liij.iti. i prilika nejga zkoj dojko pogoditi,
, * *  w  1,1 »«lik» n .to ln ! Teda pride in tou. kn z-meitarazkim t* .
lom trbej probatl hrániti je

Vuogo ozuanUvHuya lebko estelim vu iiovinaj. „de /.-velikimi literami 
pe.il[ija vszefi emus-ziczo kak llnj prilicauejso za málo deczo hrnnonyé. N»- 
dopQs/.t" sz.e z.il unrozn csiniti, ár sze med tojmi in- inijile tákso, liki krávjo 
mleliko, esi j" ono frisko, csis/.to i nej podmenyeno.

l'optiM- " ii"  *-/.«■ tak mleliko z-táks-ga meszta szpravit-i. odkud zuámo,
. ii a in takse dájo, stero je nd zdrave kravé, stero je  zuikim nej zmejsano, 

nej je  zse prvle to /.görénye ali szi szmeteno dőli vzéto, i gde s/.i csiszto 
zsnyim denejo. Zviina tóga moromo prevucs paszko meti, naj nede pokvar- 
jeno. Ali nezavézsmo sze dőli k-toini. ka bi szamo od ednu kravé mleliko 
nüczali, ár szküszauye na tou vési, ka je bolse. esi od vecs kráv mleliko 

*ii|i meáamo, i esi je mogocsuo tak, ka, u.i vecsér podoji, ono sze z- 
tim atrasnyim vkiip zuiiesa. (Nad. prido.)

Domácsi i zvünszki glászi.
— ö l i l o s z t i v o a  g r .  S i i p  í c y  G í a  i  m kir. f ju  l/ a n o este  

szó od szobocskog i spit.íla gorposztávleny i gledoucs znánye zéli, ino 
szó vc-Siiszi med posztávlenijko sztoupili, pa szó na dalé szobocskomi 
politiskom i fóbirouvi na znánye dali, ka za eduo posztelo sztran  szó 
povolni s/kousz 1 0  lej ta za posztávlenom i sp itá li 1 2 0  hrau isk i po- 
moucsi dati.

^ a s z lc d iív a jo i ic K O  d o b r o c .o i i ic jn y e .  S/.ohocske kral -szke biro- 
'  ij • |i "í.ocsuikov sztrán je  1 -ga íebruára 1888. leta vu szoboti /.-plészauyom 
pnkapcs.-ui mulatság nasztavo, z-steroga dohodka je Szobocska orszácska soula 
/a -sziromasko, dobro ino vog.-rszki je/ik rad<* vcsijoucso suuls/.U deczo 18 
i -inski *>0 krrov za seuk dobilo; stere pejneze szó goszpou Árvái Bernát. 
z-deszetiiui raiuski povuouzsali. z-kimi j.- té dár na 2S rainski ino 50 krrov 
podignyeni grátao. /-tej p.-inez je predvszejm Szobják Stevaui. Franko Kál- 
ináni, Krautszak Sandori. ino llolc/.er Gejzi eden-edeu kaput ktipleui, vszaki 
za 2 rainska; zatejm je  pa Flegar Tberezii. Kuész Tberezii. Freund Regini 
ino Neuman Henrietti eden-eden oblejk gyanta szprávleui i dáni grátao.P po 
eduo ma za 1 raiuski 88 krrov. Ober tóga je szprávlauo 9 abc-ki ku-g á 
14 krrov. je 1 raiuski 2(1 krrov, ediia 1 1 . razlocka steuyákuiga l!) krrov. 
edna IV. razlocska stenyá kuiga 30 kr.. dv-j II. ra/.locska nyelvtau lü kr.. 
pét III. razlocska nyelvtan á 20 krrov. je 1 raiuski. stiri II. razlocska ra- 
c-uuszkz kuige 8 0  krrov, stiri I I I .  razlocska racsimszke knige lelikáj 80 kr
rov, dvej IV. razlocska racsuuszke knige 18 krrov, dvej V — VI. razlocska 
racsuuszke knige 80 krrov. o<z in knig földrajz -í 30 krrov j - 2 r. 40 krov. 
edna kniga natúré-z.godb'* 36 krrov. edna prigod iosOi kuiga 30 krrov, tri 
egészségtan 6 '» kr., 3 alaktaukuige 9() kr.. 12 rajzfüzet 36 krrov ino 23 racsun- 
s/.ke tahié á in kr. je 2 raiuski 30 krrov, ster.i soulszka dugovány.i s«* und 
■‘<t solárov vu duésnyeiu duévi raztilena grátala. Naj vzeniejo ti szmiieui 
darovniczke od sztráni vucsenikov i uyili sztansov, tik  í od soul.szkog* rav- 
nitelsztva prikázano pouizno zavhálnoszt.

P r o l i t  i B á ö lii< la - lS ir6 « z c k i  (Gederoszboj pa szodesinszkoj)
souli uepriátelj.. s/,o naszleduye od uájvisesnyoga nmszta prouti dosz-gamao 
derzsánou mislijnyi — lagojoznoszt doubili. Klekl István ino pajdátke Vég- 
helya (Krajue) SZÓ szvetlomi krali eduo instauezio uotli dali puuleg tisztoga, 
ka nyiu je  szobocska pulitiska birovia doj prepovedla, ka l*i szvojo deczo 
v-Radgouyo soulo dáli oditi. -  vö je  povejdaiio, ka z-Vogrszkoga országa 
szlihsena decza nesziuijo na Stajerszk" oditi v-soulo. Frouti oniu sztarisan 
steri escse zdaj nescsejo bougati, — da itak szoujo táksi inoudri lidjé bi- 
rovija, zdaj zse potilek soulszkoga rendeliivauya je to uájvékso kastigo kak 
ti po eduin 4 raiuskiii je strofala. Lejko bi fararin pa z-uotárusoviu dob- 
rm  tan.ii -oii v-ton deli sze lejko kaj pomoglo, záto da tou zse z-juson 
lebko vcsákamo od oue iidí, steri od vogrszkoga pouva pod vogerszkon ob- 
liíuon zsivejo, ka vogerszkoj právdi bi liougali, ino deczo v-tákso soulo po- 
sijlali. de uaso s/.latko doinovino postüvati ino lübiti vcsijo.

^'ji r i  d o ie ih i (Foukovczi) sztoécso aszekurátio od ogynu sztráui 
szó na Csorna birouva opoinijuanye za stero szó oni poulek szigdár z^od- 
jeiioga ogyua volo direkti-i notri zglászili je uotri zasztávlena. Po uaseu 
uiislejuyi sze one aszekurátinszke direkezie, stere vnaseiu járási ágense májo 
bi opoinijuaui bi 1 ij, ka veszniczaj vöni szamo vtoui táli uáj ágense gór 
posztávijo, esi tou steri skolnik ali pa nőtáras prejk zenie, ino uáj :ia zavü- 
pajo na osterjáse pa ua boutose. Menye de aszekolejrauo, ali menye bode 
Ogyua Midi. stero tak zdaj kak vszakseui leti telko krát naprej prijde vton 
jara-i kuk vasvármegyövi nancs v-eduon járási nej.

Ifingiir.v F erc i» e« o % ’oi« krimináliskon deli kak csüjeino pá nazáj 
szubocskoj kr. biroviji prijde, ino nej Egerszecska statáriska birovija liki 
S/*ombatlie]yszki pravdeui szt«*lecz de szoudo. záto ka od Lendaszke kr, biro- 
vije sztráui szó na meszti vöni bilij, ino sze vö poszvedocsilo. ka ono rneszto 
d. B  igáry Ferenc/, Vachtel János böltiuszkoga kelnera, pa Moluár Istváua 
sormása vö zrobo, nej Zalavármegyövi, liki Vasvármegyövi jeszte, tak deli 
szkoucsávanye sze szlibsi.

— S/ .o iiil*a t i ir ly  s/.*»«* t t a s z á n u i  zidauye szó zacsnoli, rneszto szó 
vb znierili, ino szó zacsnoli oue 14 sztiideneze kopati. steri do tan na dvori. 
Kak de vrejiúen bougse zidanye tüdi zacsneju. Tü gór opominémo. ka mi
nisztérium j>- na meszti nihao vármegyövi ono szkoucsávanye, poulek ste- 
r 'ga ua sztrosko 1 millión 350 jezero raiuski sze na pouszodo zeme.

B lú rtv A n ta l  i/Jüzsbeiiik pri griiutui kuigaj Z ila-Egerszegi, steri 
je pred nisternimi iijeiszeczaj poulek ouoga zroka volo doj zaderzsáni büo, 
ka eduoga szvojega pnátela vu ostariji v-dvouri bi doj vdaro, — ie február 
lii-ga dnéva obderzsáuon tárgyalási na Zila-Egerszegi gór obszlobodjeni 
biio, da prouti nyerni sze nika nej notri poszvedocsilo .



— H á r y  Á g o s to n  zalaegerszegi tkkvi hivatalnok ellen, ki pár hó
nappal előbb azon gyanú miatt fogatott el, hogy egy hivatalnok barátját a 
korcsma udvarán agyonsznrta, február 16-án tartatott meg Zala*Égerszögen 
a végtárgyalás, amidőn teljesen ártatlannak lett nyilvánítva.

__ F r a n k ó  J á n o s  bodóhegyi (bodonczi) körjegyző a minisztérium
által gazdasági tndósitóvá lön kinevezve, minélfogva tartozik a minisztériu
mot minden héten a gazdasági állapotokról tudósítani.

— F e l* ő -K ő r ® 1 4  egy veszedelmes járványos betegség, a fekete himlő 
uralkodik, legutóbb országos vásár volt és a vidékről jö tt népet em iatt, ne
hogy a járvány tova hnrczoltassék, nem eresztették be a városba.

— M e n n y it  n ő  a  n a p  f e b r u á r b a n ?  A nappal hossza február 
hó folyamán 1 órával és 27 perczczel nő. A hónap utolsó napján, 29-én. a 
nap kel 6 óra 49 perczkor és nyugszik 5 óra 38 perc/.kor. Ezen a napon a 
nappal hossza 10 óra 56 perez, az é j hossza pedig 13 óra és 41 perez lesz.

— A c s ik ó k  h a s z n á l a t a .  Az utóbbi évekbeu a lótenyésztésre min
denütt kiváló gond fordít talik s általában véve az eredményekkel meg is 
lehetünk elégedve. Nagyon sokszor azonban ama nagy hibát eszlelhetjük, 
hogy a csikót tulkorán. néha már éppeu 2 éves korában befogják és tartós, 
nehéz munka végzésére kéuyszeritik. Igaz ugyan, hogy fölöttébb bajos amaz 
időpontot pontosan megállapítani, a mikor a csikót a nélkül, hogy az ké
sőbbi fejlődésének ártana, igába foghatjuk, de az is igaz marad, hogy semmi 
se rontja el jobban a hutai lovat, mintha az korán nehéz munkára alkat- 
maztatik. Ha a csikók jól tápláltutnak 3 —3 éves korukig, ha ekkor nem 
is nőttek még ki teljesen, de könnyebb és rövidebb ideig tartó gazdasági 
munkák végzésére használhatók; a 2 éves csikót befogni azonban semmi 
esetben sem volna szabad. Ha azonban a 3 éves csikót befogjuk és kellő 
figyelmet fordítunk az állat munkaképességére és azt soha túl nem terhel
jük, a mellett pedig a kellő nyugalomban részesítjük, a befogás nemcsak 
hogy nem lesz ártalmas, de igen jó  testgyakorlatul fog szolgálni és előmoz- 
ditandja a testnek fejlődését. A 2 éves csikó befogatván, föltétlenül és biz
tosan tönkre megy: lábán pókok és egyéb lábhibák keletkeznek. Kiváló 
gond fordítandó ezenkívül a hutai állat etetésére és itatására is. Hogy a 
kisebb lótenyésztők eredményeikkel oly ritkán vannak megelégedve, annak 
oka főleg az éppen említettek figyelő mb- nem vétele, melyhez itt-o tt még 
a rósz istállók is járulnak. A csikókat h 'ta l korukban igen-igen jó l kell 
etetni, mert ez esetben nemcsak tökéletesebben fejlődnek, hanem sokkal to
vább is lesznek hasznaveh- tök. 8 ha a csikónevelés körül nem is kell va
lami nagv agályossággí 1 eljárni, a csikók kímélése a jövőben bőven meg
jutalmazza a gazdát.

— A m u r a s z o m b a t  i d a l -  é *  z e n e -e g y le t  legközelebbi társas 
összejövetelét jövő csütörtökön a Most vendéglő nagytermében tartja ahol 
lapunk szerkesztője fogja folytatni felolvasását Arany Jáuos elragadóan 
szép „Toldy“-jából.

Szerkesztői üzenet
— K. P. urnák Zsidahcgyen. Csak elismerés lehet osztályrésze a tanítónak, aki 

tudja, hogy nem csupán a gyermekek de áltaiáltan a népnek jövője is nagy részben az ü 
kezébe van letéve, s ebből folyólag annak tévedéseit, bűneit figyelemmel kísérve a tör
vény — és alkalomadta módon javítani igyekszik. — Felszólamlása a/, adott viszonyok 
között teljesen indokolt, legközelebb felhasználjuk.

H irdetésiek.
Ettlinger és társa 1TflVP-VPTI VPQQPfIPlf IiCg,)lcslil>b ánik

lsö megrendelési forrás. ' Ö K u i l j  U O uU lJÖ K  PolltOS sz o lg á la t .
2 t>8 . 1 8 -4 .)  e g y e n e s e n  H a m b u r g b ó l .

A mi évek óta fennálló áruházunk kaid portómentesitre vámfizetési kötele
zettséggel, legjobban kipróbált árukban, egyenes készpénzzeli megrendelésnél a követ
kező rendkívül leszállított árakon, utánvét vagy elöleges fizetés mellett:

Kávét csak tiszta és jóízű fajokban, zsá- Az árak portómentesitve, csomagolást
kokban, plombozva, piritatlan állapotban ingyen számítva értetik.

5 kiló Santos, kiv. fin. kiadós . . frt 6 50 Chtnal thea díszesen csomagolva, I-a min.
5 „ Cuba, zöld, e r ő s ..........................frt 6-90|Congo ig. f. kil. frt 2-40 C’ongo Grus ki. frtl-70
5 „ Gyöngy-Moeca, valódi, tüzes frt 6-50 Souchong i. f. lkl„ 8-2ü Császár-melange t -30
5 „ Ceylon, kékes zöld, erós . . frt 7-40 R iim  kiv- finom 4 *»t. hord. frt 3*70
5 „ Java, zöld, delikát . . . . frt 750  , , u 1,1 J»maika n. 4 literes hordób. frt 4-40
5 „ Arany-Java, kiváló fin. enyhe frt 7 40 Arrac de Goa ff. 4 literes hordóban frt 4-70
5 „ Portoricco, jószagu. erős . frt 7 70 gis*bal la izlandiai uj áru
5 „ Gyöngykávé, kiv. finom, zöld frt 7 6 0 11 4 ‘ ,  kilónként nettó . . . .  frt 3*70
6 „ Arabs-Mocca, kiv. nem., tüzes frt 8" 0 Ifaviar nagyszemü uj legf. áru

niA . '» 1 kil nettó frt 3-30, 2 kil nettó frt 005
4 , ,  kilo nettó gőzzel pirított feuykáve a AsztaII rizs 5 kil. 140, kiv. f. 5 kil frt 17(1 

frt 7.40, 7.75, 8.30, stb. Perlsago kiv. fin. 5 kilós zsákokban frt
Ettlinger kiváló Unom, hím etes örlött Matjes-héringek, ff. körülb. 30 db frt 2-05 

kávé-melange-ja (szurrogátum) 5 kilós zsá- Zsiroshal, nagy psthord. körülb. 25 db frt l-8-» 
kokban frt 3.20 Kényességü sóshéringek, 400 dtto ír; l Oq

Az országos vám (mely itt le nem fizethető) külön 5 kiló piritatla'i kávénál kö
rülbelül frt 2*50, 4*/« kilo pirított kávénál frt 3.—, 1 kilo theánál 1 frt 25 kr., 1 kilo 
kaviárnál 00 kr., 4 liter szeszes árunál 1 frt 50 kr., 5 kilo rizsnél 10 kr., egy posta hordó 
keringnél 20 kr.-nyi összegre rúg.

Ami nagy árjegyzékünket vámtarifával együtt kívánatra ingyen portóineutcsiive,kii!djük.
Jótól lünk li a m i 8 i t a 1 1 ;t 11 legjobb árukért és fellövünk egy próbára.

világszerte áru- 
szétküldésEttlinger cs társa Hamburgban.

I 0 W

Mária-czelli gyomorcseppek,
Jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán 
talmin ellen, és felülmúlhat lan az étvágyhiány 
gyomorgyengeség, rósz szagú leheltet, szelek, sa 

| vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor
égés, lmgykó-képződés, túlságos nyalka-képződét 

I sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha az a gyo
morból ered), gyomorgüres. székszorulat, a gvo- 

| mórnak túlterheltsége étel és ital altul, giliszta, 
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres bún- 

tiilmak ellen.
I E g y  üvegcse á ra  h a sz n á la ti  u ta - 

________  s itá s s a l  e g y ü tt  35  k r .
Központi szétküldési raktár nagyban és kicsinyben:

BRADY KÁROLY
cziinzett gyógyszertárában l i r e m z i e r h e i i ,  

Morvaországban.
[ Kapható Muraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytirábau a „Magyar Koronához,“

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—41; --------------------  -----------------------------------------------------------

i
i

I „ a z  ő r a n g y a lh o z ^

— F r a n k o  JA n o a  n o t& ru n  Bodóhegya szó od minisztériuma za 
vérszf.vo gledouc.s kuk glaszuijk vö imenüvani, poulek steroga szó duzsni 
minisztériumi szakai tyeden od vérsztva sztanejnya pouvanye jelentés gór 
poszlati.

— F e l s ö -H ö r i  eden sztrnsuo navarui beteg „csarne bobiuke* je  gór 
sztnupo. té szleiduye dnéve je  ors/acsko szenye bilou ino od veszn’jcz sztrau 
notri prislo lüs/.tvn *zo poulek tóga, nej ka bi beteg na dalé sze odueszo 
szó nej notri püjsztili.

— K e l b o  r ü s z té  «IÍ*n f e b r u á r  » n e j* *e e * i  ?  Dén je dugi frb- 
ruár inejszeczH 1 vöro pa 27 miuutov. Mejszecza szleidnyegu duéva, kakti 
29-log-i. s/.uucze sztánu 6 vöri pa 49 miuutov, ino zájde 5 vör 38 minut. 
Te ileti 10 vör 56 minut. nnucs pa 13 vör 41 minnt bode.

— K atreh o jta  i iű c x a n y e . Szieidnye dnéve sze na konys/.ki sztrau 
sze po-zédik vei ka pazka oberné, ino szkoncsavauyou szmo lejko povnlui. 
Uo •/t.nkrát záto ouo wlko ftlingo lejko merkamo, ku zsrejbeta prevecs rauo 
vcsá'/i / .se dvej lejtnj notri uaprezzéjo, ino na velko delo trnezajo. Isztina 
ka je z>melno 011 c/.njt sy.túlnő povedati, da zserbé brezi tisztoga, ka bi rasz- 
tejuyi kaj skoudilo — bi notri naprezsili, záto tiszto tüdi isztina osztána, 
ka 111 ka ne dokvnrij tak konya, esi nyaga rano na zsmetuo tero ga uüczamo. 
Csi zsrejbeta dobro derzs'jmo do 3* 1 lejt, esi szó rávnok t# escse nej vö 
zraseni szploj, záto na lezsejse pa kracsise delo jo lejko ntlczamo, dvej leta 
sztaro zserbé pa nikak bi nej szmeli notri naprózsti. Csi trij lejta sztaro 
zserbé notri ii:ipre/.«émo. ino paszko obernémo na nyé. tiszto z-delov doj ne 
poiiüc/.amo. poulek tóga pa v-mirovesini tüdi nihámo. notri préganye nej ka 
szamo ned" skoudilo. tiego dobro deuo te jli, ka uaprejpomore ras/.tejuye. 
Dvi j leta sztaro /.serbe, esi rze notri uaprezsé, za gviisno na nikoj prijde : 
na nogáj berdoicxo ino vecs féle falinge dobij. Paszko inoreiuo oberuouti 
11a kermleiiyé pa pri nnpájnnyi, ka z«erbéta pouvani vértovje szó un reiezi 
zadovolui, tömi je zrok, ka léd ne derzsijo. pa escse te lagoje stalé ka májú. 
Zsrejbeta v-mladoszti prevecs dobro terbej kermiti, záto ka szten nej szamo 
ka do mocsnejsi, tiki dnzse do tüdi lejko nuc/.ani. Koulik zsrejbeta gledoucs 
nincs nej terb«j z-káksov bojazuosztjov oditi, pa zsrejbeta pouv dobro plá- 
csa vérti.
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: °l'ííflínli!irni istVckrath&cojX llu n ih i l  rg. jilulllUlliyi ül llu/lUiilUlü H u m b u r g .  14 ajánlják nagy kedveltségi!, világszerte Ismeretes kitűnő áruczik’;eit. 4
iSprotthal, ( aranysárga füstölve, ) ládánkint 24n ilrb frt 1-45, 2 lada frt 2’4(>J ( kiváló különlegességek) 4 láda frt 3-70, 8 láda frt 7.25. ^
JCeylon, zöld kitűnő 5 „ ,

ÍArniiyjava, sárga űröm 5 „ ,
Gyöngykávé, zöld kit. 5 „ ,

Arab. Mucca köt tüzes 5 „ ,

f Surrogatumok
kávék vegyítésére melegen 2 

Java-Surrogat . . .  4 kiló fi

Í Mocra-Surrogat . . 4 „ „
Amer. ká\óliszt 4 „ ,

Kiéli kövérbal, kl>. 40 drh. kit.
■j b n  jo  1»- és tőkegadaczok 4 kiló apró frt 2-45, legnagyobb frt 3-05, kitii- 
1 J ld lQ in . nő izlandiai áru Nagyobb megrendeléseknél sokkal olcsóbb.
I iler

G.tiJ Orosz szardina, valódi 5 kilo trt 1-70]
. 6.95 Marin, hering* delic. „ „ 2.10J
. 6 95 Christian. Ancliovis, közv. import
. 7.50 '/, dkgr................................................. 2-05]
. 7.10 Kiváló Matjesliéring, legjobb téli

áru 5 kilós bordókban . . . „ 2.55 T
Iva Első faj Flohin-Hériiig kb. 40 drb
. 2.20 delic. 5 kilós hordókan . . . „ 1.70  j
. 2.50 Kiváló Unom la. Kaviar, enyhén
. 2.50 sózva 2 k i l ó ............................... „ 4 50
. 2.10 Aal in Gélé, kitűnő 5 kilós hordó „ 3 85

jTliea. leguj. aratás, eleg. csőm. portómtes.

f*CoilgO, nagyon erős, kilója . . frt 250  
Sonchong, enyhe ároraáju. . .  frt 3-50 
Pe -co-Soucliong, nagyon árom.. frt 4 70 
Császár-Meláuge családi thea, kit. frt 4-90 

2 Orosz Karaván! thea enyhe kit. frt 830

Jamaica-Ruiu régi 4 liter I frt 4-— £ 
Pale-Cognac, ig. fin. 4 „ . . frt 7 30,
Legédesebb narancs 5 kilós kosár frt 1-95' 

Friss tengeri halak : <
Bél nélkül, jól hesózva 4 kiló u. ni. 
Sulielhal, Borsukkal, friss bering frt 2

* Eladási feltételek: Bérmenteseu és becsomagolás utánvét mellett. Friss és füstölt ha-á 
i  laknál ismeretlen vevőknél csakis előlegcs fizetés mellett. Árjegyzék sok*
| 100 nem említett czikkről ingyen és bérmentve. (240. 18—14) 1
iS T Ü C K R A T H  Jc Co. hamburgi áru-szétküldése H am bu rg. J

4412 887 Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi halóság közhírré 

teszi, hogy 11 szentgotthárdi takarékpénztár végrehajtatóuak Kercsiuár Adám  
és érdektársni végrehajtást szenvedők elleui 270 frt tőkekövetelés és járul, 
iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati 
kir. járásbíróság) területéi! lévő lvauócz község határában fekvő, az ivanóczi 
36. számú tjkvbeu foglalt Kercsinár Anna és Keresmár Adám, kisk. Kercs- 
inár István. Iván. József és Róza tulajdonát képező A I. 230. hszsz. 28-ik 
házszáinu ingat b.iir 1 az árverést • 1869 frtban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a ieunebb megjelölt ingatlanok az 1 8 8 8 - i k  é v i  
■ n ú re z iiis  I16  7 - i k  n a p j á n  délelőtt 10 órakor Ivanócz községben a küz- 
ségbró házánál megtartandó uyilváuos árverésen a megállapított kikiáltási 
áron iilól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsáráuak 10  százalé
kát vagyis 186 Irt 90 krt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez I- tenni avagy a bánatpénznek a biróságuál történt elöleges 
elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
1887. deczember 14. AGUSTICH, kir. jbiró.

1447 887.». Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járáibiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

teszi, hogy iSiplics Fereucz és neje Zselezen Ju li, úgy Zselezen Ivánué szül. 
Zsibrik Magdolna végrebajtatőknak Skrilecz Mátyás végrehajtást szenvedő 
elleni 273 frt. úgy 75 Irt. 98 kr. tőkekövetelések és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a szombatln-lyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. j;iras- 
biróság) t'-riiletén lévő Tessanócz község határában fekvő a tussáuóczi 124. 
sz. tjkvbeu foglalt A I. 956. Iisz. számú, illetve innen a 354. sz. tjkönyvbe 
ál jegyzett A I. 833. hsz. szánni ingatlanokból végrehajtási szenvedett Skri- 
l'-cz M ily á 't illető két-nyolczad rész-e az árverést 413 fr*biu ezennel meg- 
áilapitóit kikiáltási árban elrendelte és hogy a feim--bb megjelölt ingatlan 
az 1 8 8 8 .  í*» i m á r e z i i i s  h ó  8 -ú u  délelőtt 10 órakor Mezövár (Tessa
nócz) községben a uüzségbirő házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni száudékozók tartoznak az ingatlanok 10  százalékát vagyis 
41 frt 30 krt készpénzben avagy az 1881. évi LX. tcz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni avagy a bánatpénznek a bíróságnál történt elöleges elhelyezéséről k i
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

K elt Muraszombatban, 1; kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
1887. deczeiuber 14-éu. AGUSTICH, kir. jbiró.

Nyomatott lirüubuutu Márk gyorssajtójáu Muruszombatbau.
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