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K«eSZ evre 3 frt. Felévre 1 Irt 50 kr. -  A gazd fiók 

egylet tagjainak: egész évre 2 frt, félévre 1 frt 
_ , Egyes szám ára 10 kr.

Előfizetési pénzek és reclamatiók a kiadóhivatalhoz 
intézeiiddk.

Szerkeszti és kiadja:
A m u r a sz o m b a ti g a zd . f ió k e g y le t .

A szerkesztésért felelős :
TAKÁCS R. ISTVÁN, e. titkár.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a szerkesztőséghez küldendők.

Hirdetési díj: 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soroukint 6 kr. Bélyegdij 3 ) kr. 

Nyilttér petitsora 25 kr.

Vigyázzunk gyermekeinkre.
A roncsoló toroklob (difteritisz) vi- 

deklinkön, no’uu szórványosan, de szedi 
áldozatait. Időszerűnek Untjuk tehát 
olvasó közönségünk figyelmét felhívni 
dr. Bors Lajos fővárosi specziálista 
orvosnak lapunkhoz beküldött „llogvan 
védjük gyermekeinket a difteritis el
len* czimü füzetére. Ára 50 kr. Egy- 
uital a szülők számára addig is, mig 
meghozatják ezt a hasznos könyvet, 
egyet-mást közlünk belőle. Talán si
kerül néhány apró teremtés életét meg
mentenünk !

A roncsoló toroklob (difteritis) úgy 
szórványosán, valamint járvánvszerü- 
leg lép fel. A megbetegedések száma 
az ősz beálltával gyarapodik és így 
folytatódik április Író végéig, sok ezerre 
menő áldozatot követelve.

A dilteritis, valamint az ennek kö
vetkeztében beálló halálozás leginkább 
5 éven aluli gyermekeknél fordul elő, 
azután az 5— ÍZ életévekben levőket, 
támadja meg, de kisebb halálozási 
arányban, az előrehaladottabb komá
kat nagyobbára elkerüli a betegség.

A gyermekek testalkata, faja, neme 
semmiféle befolyással sincs a betegség 
gyakoriságára és lefolyására, csakhogy 
azon gyermekek, kik többszöri gége 
vagy torokgyuladásban szenvedtek, sok
kal inkább vannak a difteritisnek ki-

, teve, mint az amúgy is egészséges 
gyermekek. A difteritis különösen és 
leginkább a levegőben létező difteri
tis csir (méreg-anyag) által idéztetik 

! elő, a mely csir ép úgy található a 
| herozegek palotáiban, mint a koldus 

hajlékában, ez elől gyermekeinket nem 
óvhatjuk meg.

A fertőzés belégzés által történik, 
melyr alkalommal a méregcsir a száj- 
iireg kiállóbb pontjaira, mint a man
duláknál, a nyelvcsapra, a garat hátsó 
falára tapad és az ott netalán sérült 

| nyálkahártyát megfertőzi (inlrciálja), de 
az orr nyálkahártyájára is tapadhat.

Tapasztalati tény az, hogy a ron
csolótoroklobnak leginkább olyan gver- 

| mekek varrnak kitéve, kik megnülés 
, folytán gyakori gége- és torokgyula- 
| dást állottak ki, mert ily esetekben a 
i nyál k hártyát védő lepel, legtöbbnyire 

tönkre megy s csak hosszabb idő urul- 
j  va képződik újra.

Ha pedig a száj-ürben lévő kép- 
I letek (orgánumok) egymásután több

szöri meghűlés után megbetegedtek, 
úgy védőleplük vagy egyáltalán nem, 
vagy csak részben képződhetik újból, 
úgy, bogv e helyek kevésbbé lesznek 
képesek ellentállni a difteritis csir mér
gező anyagának, sőt annak a fertő
zésre legalkalmasabb talajul szolgálnak.

A difteritis csirral való fertőzés

tehát csakis úgy képzelhető, hogy arra 
a szajüreg nyálkhártyája különösen haj
lamosítva van (dispositio), tehát, lm az 
01-r és száj üreg nyál khártyája ép, egész
séges, a difteritis csirral való egyszerű 
érintkezés folytán difteritikus fertőzés 
nem történhetik.

kp úgy csók utján csak az esetre 
vihető at dilteritis, ha ennek mérgező 
any’aga nem egészséges nyálkhártyára 
talál.

A difteritis kezdő tünetei, mint a 
hő emelkedés, a bágyadtság, a hányási 
inger, vagy maga a hányás a difteri
tis fertőzésre nem irányadók, annak 
jelenlétét még nem határozzák meg, 
mert ugyanily tünetekkel jelentkeznek 
más gyermekbetegségek is, mint a ka
nyaró, a vörheny, agyhártyalob, sőt a 
közönséges gyomorhurut is idézhet elő 
hasonló tüneteket gyermekeknél.

Azért tehát a difteritis megállapi- 
tasára egyetlen ismertető jel csak a 
szájüregben tellépő és látható elvá
lasztások lehetnek.

A gyermek, a ki még este látszó
lag egészséges és víg kedvű volt, nagy 
fokú hőséggel ébred, többször kér vi
zet, nyugtalan, hányási inger gyötri 
vagy beáll a hányás és kihányja gyo
mornyál kával vagy epével kevert, meg 
nem emésztett ételmaradékot.

Xyelcisi nehézség még nem állott be ; a 
nyelés nem is fájdalmas, a beszélni még nem

Lángvári Janka.
Ott a rengeteg erdő aljában, repkénynyel kö

rülfont ődonszerü liá'/. van. Hajdan sokat mutató 
ház volt, d>* az idd vasfoga nagyon megviselte. 
A 30-as évek elején e vidék ura lakott benne, 
most pedig Lángvári Mihály — erdész — a la
kó-* egyetlen leányával, Jankával.

Este, midőn a nap leáldozik, ott látjuk *zám- 
talanszor Lángvári Mihályt a ház tomáczán ülni, 
ki merően néz a messzeségbe, ki a temető felé. 
hova élete párját kisérte ki néhány évvel ezelőtt.

K^-erü a visszaemlékezés! Arcza elkomorul, 
szempilláin könnycseppek jelennek meg s néha- 
néha fajdalmában hangosan kezd zokogni. Mire 
leánya — Janki — odaül melléje s angyali mo
solyával eloszlatja az édes apa bánat felhőit.

Janka egé-s/eu a természet gyermeke. Szép, 
uiiut az erdei ibolya. Ártatlan, mint az erdők 
lilioma. S'.ive inég nem ismer fájdalmat,^ keserű
séget. Ő dalol az erdei csalogáuynyal. futkos a 
hiines szárnyú lepkék után. Janka nem ismerte 
szerető édes anyját, kiért apját annyiszor köny- 
nyezni látja. Ő csak azt tudja, hogy édes apjá
nak egyedüli vigasztalója.

Janka elvonulva a világ zajától, az egyszerű 
magányban nőtt fel. Szive nem ismer más bará
tot, mint a szabad természetet; ha néha-néha 
csüggedés, gond eposzié, a szabad természetűén 
keres enyhet, vigasztalást.

Később, mint serdültebb leány, maga vezette 
édes apja egyszerű háztartását. Ha valamire szük
sége volt, maga ment be a közel fekvő városba, 
a .szükségeseket bevásárolni, miáltal az egyszerű 
magányosságot felváltotta, a másokkal való gya
koribb találkozás, érintkezés — s igy az egy
szerű magányban felnőtt, ismeretlen leánykából, 
ismert, feltűnő szépség lett. A fiatal férfi világ 
nem is nevezte máskép, mint erdei tüudér.

Janka, midőn elérte életének 15. évét, a 
gondos apa egyik nap reggel bemegy leányával 
a városba s ott Jankát egy varrodába adta, hova 
Janka ezután szorgalmasai) eljárt egész teljes 
három hónapon keresztül, amely idő alatt Janka 
is ismerőssé vá'lott, mint akármelyik városi le
ány. Néhány hét muLa már midőn kijött este
felé a varrodából, számtalanszor elkísérte — mint 
árnyék — egy sudár, deli ifjú, a város végén 
levő mohos keresztfáig, hol jóéjt kívánva visz- 
szafordult.

Néhány napig Janka, mint félénk őz, mene
kült az üldöző ifjii elől, de midőn egyszer talál
koztak a szerelem-ittas szempá ak, Janka szive 
is engedett hazánk ku-zorus költője szavainak : 

„A virágnak megtiltani ueui 1-het,
Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet; 
Kikelet a lány, virág a szerelem,
Kikeletre virituui kénytelen.*

Janka szive valóban virág volt. Ö nem is
merte, mi a szerelem, de miként a virág, ha 
jön a kikelet, öukénytelenül virítani kezd, úgy 
Janka szivében is a szerelem orgánuma egész 
önkénytelenül felébredt s ki eddig a szabad ter

mészetben meglelt minden enyhét, vigasztalást, 
most egyszerre ott hagyja a természetet, már az 
többé nem ad vigasztalást sajgó szivére, mert 
szive egész hevével szereti azt a sudár, deli if
jút, kinek néma szempillantásai szivének nyugal
mát elrabolták. Néhány napja már, mióta küzd 
szivével. Ártatlan, piros üde arcza halványulni 
kezd. Janka sokat, igen nagyon sokat küzd lel
kileg magával................

— En képtelen vagyok elviselni ezekét az
érzéseket. Nekem okvetlen beszélnem kell ő vele 
és pedig még ma......... Igeu, még ma . . .  . Mi
kor kijövök a varrodából.

Janka, a szabad természet gyermeke, ki pár 
hónappal ezelőtt otthon az egyszerű magányban 
minden boldogságát megtalálta, ma már ily gon
dolatokkal indul el hazulról.........

Jankának hosszú volt a nap ügy tűnt fel, 
mintha ma nem akarna délután 6 óra lenni, de
vé«r« mégis üt az óra......... Mindenki efrakja
először munkáját s azután indul hazafelé. Janka 
éppen ellenkezőleg. Ledobja munkáját asztalára
s megy, rohan.........Nem kell neki ma barátné,
mintha fúriák űznék, úgy siet ki a varroda ut- 
c/.ából, nehogy valamelyik barátnéja utolérje s 
elkísérje.

Künn a város végén ott várja a sudár alak 
egy fához dűlve. Janka, midőn meglátja, szive 
hevesebben, gyorsabban kezd dobogni s agyában 
tarkái)Imái-tarkább gondolatok keringnek, mert 
ma okvetleu meg akar ismerkedni vele. Sokáig 
habozott, mig végre a megismerkedheté9uek egy 
könnyű módját kitalálta.

— Ha most is elkísér a keresztfáig, akkor^



tudó gyermek nem panaszkodhatván, részvót- 
lenül, hányadú.u fekszik.

A gondos anya feladata ilyenkor, azon
nal a gyermek szájába tekinteni; mely eset
ben a mandulákat élénk vöröseknek, a nyelv
csapot duzzadt, dagadtnak fogja látni, sőt 
ezeken esetleg már fehér kis pontocskákat 
is találhat.

így az anya a betegség fészkét máris 
megtalálva, nem fog késni a gyermek orvos
lásával. Szomorú következményei vannak azon
ban, ha az anya, látva a hányadékot, önma
gát és hozzátartozóit azzal iparkodik vi
gasztalni, hogy úgymond „a gyermekem csak 
gyomrát rontotta el, hisz látjátok a meg 
nem emésztet t, étel maradékot .

Ily anyák természetesen nem is 
gondolnak arra, hogy a gyermek száj- 
üregét megvizsgálják, azt hiszik, hogy 
önmaguk is elhárítják az előttük cse
kélynek tets/.Ö bajt, mindenféle házi 
szert használnak, de végre is ezek nem 
hozván meg a várt eredményt, maga 
az anya fordul az orvoshoz tanácsért.

Ezen anyák mindig azt izenik az 
orvosnak, hogy jöjjön rögtön, mert 
gyermekük hirtelen nagyon beteg lett, 
az eddig történtekről az orvosnak senki 
sem tesz említést.

Hány esetben oka az anya saját 
gyermeke halálának, tapasztalatlansá
gánál és tudatlan hanyagságánál fogva.

Minthogy a difteritis sohasem lép 
fel hirtelen, nem bírom eléggé az anyák 
szivére kötni, hogy az esetre, ha gyer
mekükön hőemel kedés, hányinger vagy 
bágyadtság, nátha tüneteit veszi észre, 
ha nagyobb gyermekek főfájásról vagy 
torokfájásról panaszkodnak, haladékta
lanul és alaposan vegyék szemügyre a 
száj üreget.

A szájüregben egyes helyek, élénkebb 
vörös volta vagy duzzadása, a nyelvcsapon 
vagy a mandulákon netán látható sárgás-fe
kete pontocskák azonban nem jelentik min-

akkor vóletlenkészakarva leejteni egyik zsebken
dőmet 8 ugy teizek, mintha nem vettem volna 
észre, hogy leejtettem, megyek tovább, ó  majd 
szépen felveszi s nekem visszaadja, ekkor azután 
beszélek vele.

Janka szemlesiitve megy el az ifjú előtt
kinek szívélyes köszöntését — most először _
fogadja el bizalmas fejbólinlással, amelylyel 
azonban elárulta minden titkát, mert balaváuy 
arcza olyan lett, mint a hajnal ébredése.

Az ifjú fiityörészve — 5—6 lépésnyi távol
ságban — követi Jankát. Janka alig megy né
hány lépést, zsebjébe nyúl s egy csinos kis ba- 
tist zsebkendőt ránt ki, annélkül azonban, hogy 
a követő ifjú észrevette volua, hogy ö ezt kész
akarva tette.

Az. ifjú örömtől sugárzó arczczal veszi fel 
a boldogságot ígérő kis jószágot. Szivét egy ki
mondhatatlan érzés fogja el akkor, midőn éppen 
a mohos keresztfa előtt adja át szive vallomá
sával együtt a kis erdei tündérnek, hol Janka 
is mindjárt a megismerkedés perczeiben feltárja 
szivét mardoső titkait.

A kölcsönös érzelmek vonzzák egymást. Ott 
látjuk Jankát minden r:ap 6 óra után boldogén 
sétálni a deli ifjú karján, kik csak akkor mon
danak egymásnak .Jó éjt, szép álmokat!* mi
dőn az est harang imára keltő hangjainak utolsó 
akordjai elhangzottak.

* *
A rossz nyelvek már kígyót, békát kiál

tottak Jankára. Némelyek már azt is beszélték, 
hogy gólya szállott Lángváriék házára s az öreg 
Lángvári még mindig nem tud semmit.

Oh t.- csalfa, rut világ! S átkozott pletyka 
nyelvűek, hiszen már két hónapja mullott. mióta 
Janka és Sándor a legboldogabb feleség és férj.

F A KKÁSS KÁROLY.

A kis babonás.
Olyan jól állt neki az a piros habos ruha! 

Milyen boldog volt! Édes anyja egyedül eresztette 
ma ki az erdőbe, hogy tele szegje piczinyke ko
sarát üde gyöngyvirággal, mert délután vendég 
jön, a az a/.talou okvetlen ott kell lenni az ő 
kedves virágjának.

den esetben a legkedvezőtlenebb állapotot 
a gyermekre nézve, — ez csak kezdetleges, 
legkisebb foka a difteritisnek, a gyors or
vosi segélyre néhány nap ala tt teljesen meg
javulhat: elhanyagolása esetén azonban ép 
oly rövid idő alatt a difteritis legsúlyosabb 
alakjához vezethet s ez által a gyermek ha
lálát előidézheti.

Miután a fertőzés leginkább a levegőben 
szállongó difteritis csir belégzése folytán jön 
létre, a sikeres védekezés első sorban abban 
fog állaiii, hogy a szájüreg ápolására kiváló 
gondot kell fordítani, továbbá, hogy azt na
ponkint alaposan m egtekint ük.

1. A szájüreg gondozása abban áll. hogy 
a 4 éven alóli gyerimkeknek száj t mii deli 
étkezés u*án egy 3-százalékoi sosvi/.b * m ár
tott tiszta vászondarabkávnl kimos.'uk idő
sebb gyermekek pedig kiöb itik

2. A gyermek foga’t. gyakran m-g kell 
vizsgálnunk, mert beteg fogak a szájüreg 
egészséges voltára nagy befolyással bírnak, 
igy éles fogak inegkarc/olhatják a nyálk- 
hártyát és ez. által sebet, ülnek rajta.

3 A szájüreg megtekintése a következő 
módéin történik : Valaki a gyermeket ölbe 
veszi s vele ablakkal szemben foglal helyet. 
Az anya egy kissé elő és lefelé tekintő a r
énával a gyermek elé áll, tehát háttal az ab
lak felé. A gyermek száját f Inyittatja s most 
legelébb a pofák belső felszínét vizsgálja 
meg akkép, hogy azokat, a jobb kezében levő 
kávéskanál nyelvével oldalt és kifelé tolja.

A szájüreg hátsó részének megtekintése 
előtt meghagyjuk a gyermeknek, hogy 2 — 3- 
szor egymásután és hangosan az „á“ betűi, 
ejtse ki : eközben az anya a kávéskanál nyel 
vével a nyelv előrészét mérsékletesen le
nyomja, ez által a szájüreget .alaposan meg
tekintheti. Először fölfelé tekint s megnézi 
a kemény szájpadlást, ezt egyenletes halvány
veresnek fogja látni, azután előbbre a rózsa 
szinü lágy szájpadlást az ugyan oly színű 
alácsüngő nyelvcsapot lá tjuk ; két oldalt a 
kevéssé kiugró, érdes felületű halványvörös 
mandulákat; a nyelvcsap mögött p 'd ig  a hal
ványveres garatfalakat, a melyen néha kis 
sárgás nyálkainirigyek is vannak. Ekkép kell 
a szájflreget minden reggel mosdás után ineg-

Friss is volt ám ma; még ő maga is c>odál- 
kozott rajta. Hiszen a nap csak első sugaraival 
aranyozta meg a földet s ó olyan boldogan, da- 
nolászva szökdelt a virágos réten, a csillogó har
mat gyöngyöktől lucskos füveken. Nem törődött 
vele, hogy parányi lábain átnedvesednek c/.ipói. 
hogy minő pajkosan játszik a reggeli szellő sö
tét hajával, sőt kibontja fültjeit.. — hiszen azt 
mondta Feri, hogy igy százszorta szebb, olyan, mint 
egy angyal — s itt teheti, a mamácska sem szól
hat semmit, nem látja.

Az erdőben már vígan csevegtek a madarak, 
várták barátnőjüket, hi-z-n ma látják először a 
tavasszal ; susogva tidvözlik a falombok, s meg
ismerik társukat, felé fordítják kedves arezukat 
a virágok.

Egyenesen az öreg tölgy alá tart, hol legbu- 
jáhban nő az illatos gyöngyvirág s olyan könnyei) 
tépdesi hófehér kezecskéivel, olyan szorgalmasan 
szedi, a mikor pedig tele van a kis kosár, elmegy 
a tisztásra, a honnan már a nap felcsókolta a virá
gok könyeit. leül a tarka pázsitra s kiönti a fe
liér csengéjü V'rágszálakat. Majd kehiéből óvnso- 
tan ve-zi ki az. elkészített selyemszálat. rendbe- 
szedi a gyöngyvirágot, összekötözi, aztán ismét 
visszateszi a kn-árba. Ledől a bársonypuha gyipre 
s niidió kéjjel szívja he nyitott korái ajkúi között 
az erdő balzsamos illatát.

Oly boldog volt!
Hiszen szeret, hiszen szerelemnek kell lennie 

ama csodás érzelemnek, mely szivét hevíti, sze
retni • kell ; mért fogná el másként oly jól eső 
érzet kebelét, ha Ferije mellett van? De vajj<n 
Feri szereti-e, vájjon csakugyan úgy rajong-e érte 
miként ő ? Nem álnok hazugság-e minden szava ? 
Nem használja-e fel szivét játékszernek ?

Non. az nem lehet! Meg van róla győződve 
és mégis kételkedik Olyan fuícsa is uz eaib. r, 
ha — szeret . . . ,

Gyorsan felszökken helyéből, izgatottan s/a- 
lad a legközelebbi akác/hoz, letép egy pftr für
tös levelet, kötényébe rejti, s visszafut a tisztásra.

Igen, megkérdezi a virágot, mert a virágok 
j mindent tudnak! Előveszi az egyik levelet s mo- 
| hón t^pi egyes leveleit, bibor piros ajkai között 
, susogva: .Szeret . . . .  szívből . . . .  fájdalommal* 

s mikor végére ért, pusztán állott a kocsány,

tekinteni, mindenesetre reggelizés előtt, mert 
ezután a nyálka-hártyához netán tapad t 
zseinlyeitiorzsa vagy tej föle igen kellemetlen 
tévedésekre szolgáltatnak okot.

6. A legbiztosabb védelmet a következő 
eljárás szolgálta tja : A gyermek szájflregét 
száraz tölgyfa-kéregből készült oldattal, a 
melyhez egy kevés tiszta spirituszt adunk, 
háromszor naponta mossuk, illetőleg garga- 
rizáltatjuk. Az oldat készítését alább leirom.

Legbiztosabbnak mondtam e védekezést 
azért, mert orvosi gyakorlatomban száz meg 
száz esetben azt tapasztaltam , hogy a fer
tőzés, a szájílregnek ezen oldattal való ki
mosása, illetőiig gargalizálása után, még olt 
is a legritkább esetekben forduit elő, a 
hol a gyermekek egy difteritisben megbete- 
gi d.jtt, gyermekkel több ra p ’g egy és upyan- 
a/.nii kis szobában együtt voltak.

Az oldatot következőképen kell készí
teni : Egy negyed kilogramm (250 granun) 
száraz tölgyfa-kérget (héját) 2 liter hideg 
vízzel keverve forraljunk fel. a>után néhány 
(3 — 4) órára száraz In ’yre téve, áliani hagy
juk. a fo'yadékot azután «py másik üveg. 
edénybe öntjük a c apadok nélkfl1. ililn y 100 
gramm tiszta borszeszt (96 százalékos abso- 
lur alkoholt) adunk s ezzel a folyadékot jól 
összeráz/uk.

Az oldat ezek után már használható J á r
vány idejében egy fél pohár vízbe két 
evőkanálnyit öntünk a folyadékból és meg
hagyjuk, hogy ízzel naponta háromszor gar
garizáljanak a gyermekek (vagy kisebbeknél 
a 'szájüreg  kintosassék), előbb azonban min- 
d nkor sós vízzel (fél kávéskanál sót, téve 
egy pohár viz.be) kell a szájüregei kiöblíteni.

0  van gyermekek szájüregét, akik még 
gargarizálni nem képi sík , ezen oldatokba 
(előbb sós vízbe, azután tö'gyfakéreg-spiri- 
iis oldutb') m ártott s azután kissé kicsavart 

tiszta vás/ondarabókkal nos uk ki, illetve 
törüljük ki napjában háromszor.

Ha nincs járvány, a sós vizet nem kell 
használni, elegendő a tölgyfa-kéregből készült 
o’dat. Azon gyermekek, akiket a difteritisbeteg 
gyermektől nem lehet elkülöníteni (sztgény- 
ség miatt), nappal 4 szer, éjjel egyszer gar
garizáljanak. mert megleli; t, hogy ezek ha-

I"tépi** utolsó lóvéiét L, a mely azt mondta, hogy 
.Cseppet Sem !*

Nem ! Ferinek szeretnie kell őt, nem mond
hatott igazat, a levél, újból megpróbálja s a ko- 
csány még harmadszor is levél nélkül maradt.

— Tehát nem szeret! kiált fel Lea. hát, ha
zudott, mikor fülembe súgta, hogy imád! — és 
könnyes szemekkel borul a virágos gyepre, zo
kogva fájdalmasan.

Sirt. sokáig............
— Édes L«ám! szólal meg egy hang fejénél. 

Alszol talán ? Nézd, itt van Ferid, ébredj fel !
Fölemeli fejét a lány s kisirt, sötét szemeit 

ráveti az ifjúra.
— Menjen, hagyjon magamra. Az én Feri

met nem látom, az én Ferim nincs többé!
— De az Istenért, Lea, éu vagyok, mért 

nézel úgy rám, kedves mosolyod hol marad ró
zsás ajkadról, mért vannak kisírva szemeid ?

— Hahaha! kac/.ag föl a leány, nos, ha 
ép-n tudni akarja, ám jó. szerettem, mint oly 
sokan és nem szerettek! Ez az egész, kaczagjon 
Ön is !

— D f L -a!. . . .
— Igen, itt vannak a levelek. A virág nem

szokott hazudni s azt mondják mindig, hogy ön 
már ni ni szeret, hogy.........

— Oh te kis babonás s az ifjú leül a ked
ves lányka mellé, átfonja karcsú derekát s alig 
hogy elborítja csókjának ezreivel a b’bor ajkat, 
az öröm ismét föl lángol a lány kehiében, öröm
könnyek gyűlnek bogárs/emébe, elfelejti a fale
velet. hiszen ily forró, ily édes c.ókot csak sze
rető szív adhat, c-ak szerető szív vehet ! . . . .

* *
*

— Kedves mama. jó reggelt, már itt vá
gjunk! Nézd, Feri is eljött, kiment korán sé
tálni és találkoztunk. Most psdig haza kísért, 
szól anyja karjai közé futva Lea.

— Jó reggelt kedvesein! De hol van a kis 
kosár ?

— A . . .  kis . . .  . kosár ?
Elpirul a leány, földre süti szemeit az ifjú, 

a mama meg mosolyogva szól feléjük :
— Oh ti gyermekek ! s ott hagyja őket a

tornáczon! KARCSI.



bár látszólag egészségesek, a difteritis c-irt 
magukban hordják már.

Általános óvintézkedéai szabályuk :
1. A gyermekeket az időjárás' behatásai 

ellen edzen, kell azáltal, hogy hideg mosá- 
sokhoz (kezdetben langyos, később liOvös 
▼ ízzel) szoktatjuk.

2. IlOvós vagy nedves időjárás alkalmá
val a gyermekek lehetőleg szobában ta rta s 
sanak; ha ez lehetetlen, a szabadban a száj 
és orr előtt kendőt tartsanak ; kisebb pver 
mekek pedig sflrn fátyolt kapjanak.

3. A gyermek arczát, ha alszik, minden
kor tillle! takarjuk be.

4. Figyelmeztetem az anyákat azon ve 
szélyre, ame'ynek gyermeküket kiteszik ak
kor. ha akár rokoni vagy emberbaráli sze 
retetből valamely difterilis-beleg gyermeket 
meglátogatnak.

5. Figyelmeztetem továbbá, hogy a dif- 
teritisben elhalt gyermek holttestét ne nézze 
meg és ennek temetésére ne menj* n el.

6. Az esetre, ha egy gyermek difteritis- 
ben meghalt, rögtön izzó szénre fakátrányt 
téve, a szobában helyezzék el, 5 napon át a 
szobát légmentesen elzárva; abban 5 napin 
át hosszabb ideig senki se tartózkodjék.

7. Azon rulianemfleket, amelyeket a difte- 
ritis-beteg gyermek használt, vagy amelye
ket tisztogatás czéljából használtul, 3 izbi n 
5 százalékos carbol-oldatban kell kimosni 8 
azután néhány napon át a szabadban hagyni.

D R  BO RS B A JO S

Hírek és különfélék.
1 *n ii i*a*tx»in l»ati n i  t in ó  folyó hó 

15-én tartotta a tápok általános részvéte mellett 
rendes évi közgyűlését A tárgysorozatnak egyik 
lényegesebb részét az elnöki évi jelentés képezte 
melynek keretében röviden körvonaloztattak mind
azon eredmények melyeket az egyesület szellemi 
és anyagi irányban az elmúlt év folyamán elért
— Örvendetes jelenség gyanánt különösen említést 
érdemel az egyesületi könyvtárnak nem remélt 
mérvben való gyarapodása, úgyszintén a pénztári 
maradványként feltüntetett jelentékeny összeg Az 
elért tényleges eredményekért elismerésnek orosz
lánrésze első sorban az egyleti elnök és pénztár
nok urak buzgó fáradozásait másod sorban pedig 
a nagy közönség hazafias támogatását illeti, mely 
elismeiés a közgyűlésen megjelent tagok lelkes 
éljeneiben nyert pregnáns kifejezést. — A megej
tett tisztujitás minden figyelemre méltó esemény 
nélkül folyt le, amennyiben a tisztikar és választ
mány kebelében személyi változások nem történ
tek. — Egyesületi elnök ur indítványára a köz
gyűlés f. év február hó 1-én felolvasás ének- és 
zenadarabok szinrehozásával élénkített házias 
tánczestély rendezését határozta el, mely estély
— tekintve a szereplők avatottságát és a műsor 
változatosságát — elég kellemesnek Ígérkezik. — 
Óhajtandó, hogy a n. é közönség az egyesületnek 
hazafias törekvéseit továbbra is kellő pártfogásá
ban részesítse. Koltay Győző, egyl. titkár.

— A „ U in iA n liili  kö /.m i v rlö d ó si 
egyesület** a dunántúli megyék sok nyelvű 
népe közt nemcsak a legszentebb hazafias műkö
dést fejti ki, de valóban áldást hint, buzdít, bá
torít. a kitartásban, oltárt emel a magyar haza- 
szeletetnek, törekvése, hogy e nép legyen szivé
ben, lelkében, de nyelvében is magyar. Ily nemes 
és végtelenül szűkhég.s irányt támogatni, anya
gilag. szellemileg segíteni épen a határszéli Kö
zönség hivatása, feladata. A muraszombati járás
ból a latrok közt c-ak a követkevőket leljük fel: 
Alapitó tagok: Délvasmegyei takarékpénztár Mu
raszombatból, Széchenyi Tivadar gróf Felső-L*nd- 
váról, pártoló tagok: Árvái B. és fia Muraszom
baton, rendes tagok: Berke Mihály birtokos, Bölcs 
Béla gyógyszerész, dr. C/.ipott Zoltán járásorvos, 
Fascbinger Győző tak. könyvelő, Gáspár Ferencz 
plébános, Győiffy Béla tkvi átalakító (most. F.- 
Eői), Heis/ig Ferenc/, adótiszt, Horváth György 
ügyvéd, Koltay Győző telekkönyvvezető, Koltay 
Pai írnok. Meimer Mátyás kereskedő M< Uker 
Mátyás urod. száuitartó, Miutsek Gáspár sebész, 
Neumau Adolf és Vilmos kereskedők, Olajos 
Sándor ügyvéd. Pollák Pongrácz főszolgabíró, 
Ratkol Tivadar építész. Sinkovicb Kálmán pénz
tárnok, Török Ernő kir közjegyző, Véniss Gyula 
postamester, Viijetz György és J. Muraszombatból, 
Bors Mihály körjegyző Prosz.nyákfáról, Csaplovics 
Ferencz körjegyző Márkusházáról, Samarus Ist
ván volt körjegyző Felső-Lendváról. Ez bizony 
még nagyon kevés, e lelkes, hazafias csapatból 
még szép szánmai hiányoznak. Török Ernő kir. 
közjegyző gyűjtői vén évenkinti 2 frt tagsági díj
jal rendes tagokul beléptek: Kondor Ferenc/. ttt* 
nitó Halmosról. Saáry József kir. aljbiró, Mara- 
dics István adóellenőr, Sohár Flórián maganzo, 
Mezei I. keresk., Furst A. kereak. Tólth M. vhajtő,

Hartner Ge/.u k. reskedősr géd, Casino, Takács R. 
István lapszerkesztő, G áncs József káplán Mura
szombatból. Mivel még sokan vannak bátra, a 
kik vagyoni, tiszti, hivatali állásuknál fogva e 
kiváló h vatáMi • iryesület tagjai sorából hazafias 
szempont ból s. ... hi.inv ozb.it nal , Török Ernő kir
koziegyzö saivesen elfogadja a jelentkezéseket,
akar szóval, akár Írásbeli utón iörténj. nek. A 
mint bálijuk, a nnnaszouiliiti járási kör tauitói 
kar" testületileg fog belepni, de egyesek kü
lön is beiratkoznak. Igen szép lesz az!

— F o n to s  n lU p ftn i Vár
megyénk alispánja nagyon fontos körrendeletét 
intézett az összes főszolgabirákhoz, melynek be
vezetésében megmondja hogy minő szellemben 
kívánja vezettetni a közigazgatást Elismerését 
jelentette ki egyúttal eddigi működésűkéit s azon 
reménynek adott kifejezést, hogy Vasvármegye 
közigazgatá-át az eddigi színvonalon fenn fogja 
tartani. A körrendelet első sorban aziránt rendel
kezik, hogy a feleknek, tanuknak és elöljáróknak 
tömeges beidézése a szolgaidról székhelyekre : jö 
vóre mellöztessék, mert ilyesmi a lakosságnak 
nagy anyagi és erkölcsi kárával jár Jövőre tehát 
c<ak akkor idézhetók a felek a szolgabirói szék
helyekre. ha az, érdekeltek száma 10 nél nem több 
s ellenkező ese> ben a szolgabiró köteles a hely
színén megjelenni s ott tárgyalni le az ügyet, a 
mi az eljárást egyszerűsíti s foganatosabbá teszi. 
A fontos rendelet többi részei leginkább a községi 
háztartások szigorú ellenőrzését, az elöljáróságok 
és körjegyzők fölött való felügyeletet ajánlja stb

Í'íí«  g y e rm e k e k . Borzasztó síermc ét- 
lenség történt f. hó 17 én Pintér Géza mura
szombati ügyvéd házában. 2 kis gyermek játszott 
a gy > r niek szó bábu n, midőn u dajkának künn akadt 
dolga s min* az. bejött, a k s 2 és fél éves fiúcs
kának Gézának a ruhája egy a kályhából kipat
tant szikrától lobbot vetett s néhány pillanat alatt 
a gyermek lángokban állt s daczára minden se
gélynek rövid idő múlva meghalt. A borzasztó 
eset által mélyen sújtó't szülőknek szolgáljon némi 
vigasz tahi ■•ni az áltálé; os résvvét. — Máriahava- 
son is Scliádl Miria nevű 3 éves gyermeke a lán
gok martaléka lett. Szülői a szobában magára 
b gylák s a szobában elhelyez.' tt takaréktü/.My- 
l'ŐI kihullott szikrától ruhácskája meggyuladt, a 
gyermek az égési sebek következtében két órai 
szenvedés után meghalt.

— 4 ni ii n i «.zo nihil t i  lt iw«l«‘<lóvó egye
sület választmánya hölgytagokk al lesz kibővítve. 
Ha tapintatos nemesszivf. hölgyek is hozzájárulnak 
ezen szép intézmény elóbbreviteléhez, úgy bizo
nyára siker koronázza fáradozásukat.

— I lá lm iy i ln l  k ö zü l. Mindazoknak leg
mélyebb halas kö'/önetlinket nyilvánítjuk, a kik 
szeretett gyermekünk szerencsétlen elhunyta al
kalmából részvétüknek kifejezést adni kegyesked
tek. Muraszombat 1893 jan. 19-én.

Pintér Géza és neje.
— H ó a k a d á ly o k . Ismétel vagyunk zárva 

a nagy világtól a hó miatt, a vasúti és po-tai 
közlekedés a bét elején már megakadt. E rend
szerint ismétlődő nyomorúságon igen könnyen 
egitlietue a vármegye ha tekintve igen sok köz

ség tunyaságát, rendetlenségét, hátramuradottsá- 
gát, közömbösségét, szűkkeblüségét, elrendelné, 
hogy minden község tartozik az 5—10 írtba ke- 
iülő hóekét beszerezni s a kézi közmunkáéió s 
az egészségi állapot kímélésével lóeiővel tisztí
taná meg az utakat, a miként ezt stájer szom
szédaink cselekszik is, a hol a posta akadályta
lanul jáihat, a köziek* dés fenn nem akad. Ná
lunk, főkép Zalában az abó-l-ndvai járásban csak 
egy szekérnek való utat vágnak s óriási kérdést 
képez u nyílt utón, ha két szekér találkozik szem
be, vájjon melyik és merre térjen ki. A hóeke 
használata a szabad közlekedés biztosítását jelenti.

— .4 M u ra  sza liá ljo zá sA n ak  ügye az 
o rvz iig liázhau . Ernuszt Kelemen orsz. képv f. 
hó 14-én tartott országgyűlésen Vas- és Zalame- 
gyék határainak mizériáival és igy a Mura szabá
lyozásának ügyével is foglalkozott Ernuszt Kelemen 
orsz képv. volt tudtunkkal az első aki ezen ügyet, 
mely a muraparti lakóknak létkérdése az ország
házba vitte. Az érdekeltség körében mozgalom in
dult meg, mely köszönő irattal akarja meghálálni 
Ernuszt Kelemen orsz. képviselőnek ez ügybeni 
felszólalását. Nem ringatjuk magunkat messzeter- 
jedő illúziókkal, de hisszük és reméljük, hogy a 
kormány figyelme ezzel életveszélyes helyzetünkre, 
a Mura fékevesztett rombolására felkeltetett

Muramenti.
— Uj k a n o n o k . , Vasvármegye* Írja, hogy 

a vasvár - szó m héthelyi káptalan kel>eléb"ii levő 
kanonok! stallumot ő felsége a király Nagyságos 
Ritkov ch Vendel c/.. kanonok, fótságkeriileti es
peres és vizlendvni plébánosnak, a/, egyházmegye 
t-gyik kitűnő S széles körökben tis/.telt és nagyra 
becsült tagjának fogja legközelebb adományozni, 
így le z a kanonoki karban vend|vidékünkot alap
jában ismerő tag is.

— A b u d a p e s ti  jurisfabál, melynek tó
rendezője Gróf Szápáry László orsz. képv. volt, 
várakozáson felül sikerült. A bálanyát, Clotild fő- 
herczegnót Gróf S/.ápáry Gízáné őnagyméltósága 
és Károlyi István grófné képviselték. A remek

tói lett ék és ékszerek között is ki/ünt gr. S/ápár 
Gézádé pompás gyöugyuyakéke.

— 4 inu raw xon iha li kisdedovoda január
30-án ismét megnyílik a;.rí gyermekek számára. 
Ezentúl a be Íratások, a törvény értelmében, az 
óvónőnél eszközöltetnek a az óvónő aláírásával 
ellátott felvételi j*gygyei nyugtáztatnak.

— V árm eg y én k . mint tudva van. a stájer 
határszélen 7 vámot áliitott fel — A vámtételek 
ezek: h.gyfogatii üres szekér 10 kr, egyfogatu 
terhelt szekér 2o kr., kétfogatu üres szekér 15 
kr. két fogatú terhelt szekér 20 kr. 1 ló ökör, 
tehén stb. 3 kr , borjú, disznó, juh, liba, kacsa 
stb. 1 kr. A fizetés alól felmentve vannak: a) a 
királyi uralkodóház és a magas udvarhoz tartozó 
személyek fogatai, b) az idegen hatalmasságok 
követeinek fogatai és jármüvei - c) a fegyveres 
erőhöz tartozók fogatai, az elófogatok s tb ,“— d) 
az. állami és törvh. tisztviselők, az állami javakat 
szállító kocsik, a közbiztonság fenntartásával meg
bízottak. a fegyenezeket, foglyokat, tolonezokat 
szállító jármüvek. — e) a hivatalos működésben 
eljáró lelkészek, tűzoltók temetkezési menetek stb.

~  A® ezdíílforiiitoK oii. 1892. deez. 31-én
b'járt a knnvencziós c/.üstpénzek beváltására meg
állapított, határidő. Minthogy azonban egyps ese
tek előfordultak, hogy pénztárak félreértésből osz
trák értékű ezüst pénzeket visszautasító! tak : a 
pénzügyminisztérium sürgősen intézkedett az iránt, 
hogy az állami és egyéb nyilvános pénztárak 
utasítást nyerjenek, hogy az o. é. ezüstpénzeket, 
t*‘hát a Magyarországon 1868 óta vert ezüst egy
forintosokat, valamint az Ausztriában az 1857. 
évi érmepátens alapián vert o. é. két-, egy és 
negyedforintosokat ezentúl is fogadják el, a meny
nyiben az egyes érm<k a fenálló pénztári szabá
lyok szerint, forgalomképesek. Ezek az o. é. ezüst- 
pénzek az 1892. évi valutatörvények értelmében 
is addig, a mig ebben az irányban külön intéz
kedés nem tétetik, továbbra is törvényes fizetési 
eszközt képeznek és úgy állami és egyéb nyilvá
nos pénztáraknál, valamint a magánforgalomban 
lS fizetésül teljes értékük elfogadaudók.

— M eghívó. A muraszombati Casino 1893. 
évi február ho 1-én a Most,-féle vendéglő nagy
termében felolvasás-, dal- és ZMieelőadássai ösz- 
szek ütött zártkörű házias táncz-estélyt rendez. 
A rendező-bizottság tagjai; Siárv József elnök, 
Bodnár András. Koltay Viktor, Heisig Ferencz, 
Mályusy, Egyed, Dr. Prugberger Vinc/.e. Kezdete 
8 órakor. Belépti dij : személyinként 1 frt, csa
ládjegy 2 frt. Tiszta jövedelem és felülfizetések 
az egyesület könyvtára javára fordít tuti k és hír
lap iig  nyugt,áztatnak. Az itt fennf rgó hazafias 
cz.élból bármi könyvállományt köszönettel foga
dunk és nyugtázunk. Akik tévedésből meghívót 
nem kaptak volna és ahoz igényt tartanak, szí
veskedj enek evéyett az egylet elnökéhez fordxdni

— .4* o rszág o s  Ip le n c z h áz -e g je sü le t1 
alapszabályaiból közöljük a két paragrafust, me
lyek az egyesüli l czélját tüntetik fel. 2. §. Az 
egyesület C'.élja szegény elhagyott gyermekek 
tartása, nevelése és gyógykezelése a betöltött 13. 
életéve kig és szemmel tartásuk a nagykorúságig. 
3. §. Az egyesület e czélt országos lelenc/ház- 
nak és a szükséghez képest ezzel kapcsolatban 
szülőháznak alapítása által igyekszik elérni. A 
szerkesztőségünkben levő gyiijtőivre bevezetjük a 
tagokul jelentkezetteket s azokat lapunkban nyil
vántartjuk. R*-ndas tag az, ki 5 évi kötelezettség 
mellett évenként 2 Irtot fizet; pártoló tag, ki 5 
fríot; alapitó tag, ki az egyesület tőkéjébe/, leg
alább 50 frtnyi adománynyal járul; alapitván/os 
tag az, ki az egyesület czéljaira legalább 300 
frtot adományoz. Az alapitványosok nevei ineg- 
örökittetnek. Még egyszer kérjük a részvételt s 
ha városunkban vagy vidékiiukün legalább tag 
fiókegyesületet akar alakítani, akkor az alapsza
bályok értelmében az. megtörténik.

— Megfagy o tt wxerelmew p á r .  Kör
mend határában a múlt héten az országúton ha
ladó fuvarosoknak feltűnt, hogy a mezőn egy fa 
alatt sok varjú gyűlt ö-sze. Néhány embei oda 
ment s meglepetve látták, hogy a fa alatt két 
megfagyó!t álak hever. Az egyik paiaszt me
nyecske volt. a másik vándorló legény. Átölelve 
tartották egymást. A halottak már két nap óta 
feküdtek ott a magas hóban.

— .4 Ital ly am ii ö n k é n te s  tü /.o ltó - 
egy le t által f. évi január hó l4-éu rendezett 
tánczniulatság, tekintve a helyi és gazdasági vi
szonyokat s a beállott nagy hideget, igen jól 
sikerült. Bevétel volt belépti dijj&kbau 25 fit 20 
kr. Felülfi/.etésekből 26 frt 90 kr., összesen 52 
frt 10 kr. A kiadások 34 fit 0l Ur. levonásával 
maradt thzta jövedelem 18 frt 09 kr. Részt vett 
a mulatságon sürüházi öuk. tűzoltó-egylet testü
letileg, Pálmafa és mártonhelyi öuk. tűzoltóság 
képviselve az egylet néhány tagjai által. Ott lát
tuk: C'.ipoit R-zsőné. Csaplovici Ferenczné, Sávéi 
J.iiiosrié, P.uniner Rezsőtié, Kiply Klímáimé, 
Liithár Gerg-lyné, Horváth . Lajosné, Ivüzmits 
Istvánná, Steril Henrikué, Steril Gyuláué, Skrabán 
Istvánná, Mér Antilláé, Sinkéez Mátyásáé, Nemes 
Ferenc/.né, Külics lstváuué, Küliár Jánosáé, Kü- 
liár Istvánná, Küliár Ferenczné és Sostaréc/. Má- 
tyásué urhölgye' et, úgy Csaplovils Ida, Sávéi



Inna és Paulina. Pannim:- Gizella, S'ftár Eszter, 
Kiiliár Erzsbet Hoivátb Ilka. S-.ó.s Hon.., H<>f- 
inau Berta M-r J ./eHn, Fiiszár TerU és K>iply
kisasszonyokat. Felfllfizettek : C*'p«»M R-zső és
Slern Henrik > trt 2u kr. Pultok Pongrác/, fó- 
rzolgabiró. Dr. C'ipot* Z 1 ón, M.ixier Mátyás, 
Kereszti!ry Kálmán, Skr-ibón Ivón, Vrataries Iván, 
Obil Mihály. S tárv Ferenc/.. Slern Károly (Már- 
burg). Krausz (Budapest), Alt mán Karoly (Buda
p e s t )  I l fit. Vereti József. Bencsec/. István, 
Siflár litván Obál János, Káply Kálmán, Pam- 
mer R z*ő, Kflli ír Ján<> né, H ma Sándor, Giiin- 
Wild Ödön (Zala E^eriZ g) Skrabáll István és 
Jnd J mos 60 60 kr. Lutliár Karoly. S :P.v cz 
József és Szlávié/. János 50—50 kr. Sávéi János, 
Kiizmits Istvánná és Kumiu Miklós 40 — 40 kr.
S ftar Mátyás és Kertsinár Ernő 30 - 30 kr. Mér 
Antal. Smkec/ Mátyás, Csaplovics Ferencz, Her- 
czán l'tvan (H •Ibeiirain) Siftár litván. Tenilin 
Iván, Horváth Ilka. Soós Ilona, Horváth Lajosné, 
Kiilics Isiváu, Neme Ferencz. Andrejek Ádám, 
Sostarecz Mátyás *s Fiiszár Mihály 20 20 kr.
Zsele/.eti J uius, Fuis/. Mátyás, Vukán János, Lu- 
tliár Gergely, Káin pl Heinrich, Koc/.én János, 
Horváth János es F.iszar Lajos 10— 10 krt. Fo
gadják a nemes szivü feliilfi/.elők és kedves ven
dégeink, kik a mulat ág fényét emelték, az egy
let hálás köszönetét. A rendezőség.

— C'*t‘ii<llukoil a megyeliizottsági tagvá- 
las/.tás gróf Batthyány Z igmond lemondása foly
tán, f. hó 28-án lesz m gtartva.

— l*n»zf l l ' i i k  h lim iy ó rév z liv lie t.  A 
téli száraz és derült napokban, midőn a zúzmará
tól is megtisztultak már a Iák és igy könnyen 
felismerhetjük a h< rnyófészkeket — elérkezett a 
liernyófés/.kek beszedésének ideje — é* igy nagyon 
helytelenül cselekszik az olyan gazda, ki a her- > 
nyók pusztítását a tavaszi napokra halasztja, mi
dőn sok amúgy is a teendő, de emellett drágább 
is a munka. A fákról beszedett hernyófészkek 
múlhatlanui elégeteiidők.

— I d ő já rá s u n k  a múlt hét eleje'n való
ságos szibériai volt. Az uic/ákau alig lehetett 
embert látni a rettenetes hózivatar miatt. Az 
utóbbi napokban azonban enyhült az idő. A múlt. 
héten, a hófúvások miatt a közlekedés is megakadt,

— Itőg  r A rtu li m á r .  Országszerte pa
naszok hangzottak fel az egészség rontó műbor 
gyártása és forgalomba hozatala miatt. Amint 
értesülünk, a kormány legközelebb törvényjavas
latot terjeszt az országgyűlés elé, mely szigorú 
büntetés terhe alatt tiltja a műborok gy irtását 
és forgalomba hozatalát.

— m ed d ig  é rv én y én ek  n i  eziint p é n 
zel. ?  Illetékes helyről vett értesülés alapján 
figyelmeztetjük a közönséget, hogy az ezüst egy
forintosok és 25 krajczárosok a pénzügyminiszter 
legújabb rendelete szerint 1895. január 1-ig for
galomban hagyatnak és teljes értékükben fogad
tatnak el. Jó lesz tehát óvakodni azoktól, a kik 
furfangos módon 95. illetve 20 kr. becserélési 
árat Ígérgetnek az említett ezüstpénzekért !

— Ai. o m á g  k a n a la i .  Hogy mi igazán 
liíkmáro/.ó nemzet vagyunk, mutat |a az is, hogy 
az ország is szerzett. 35 ezer forint áru ezüst 
evőeszközt, a mit a miniszterelnök őriz. Nagy 
lakomákon ezzel eszik az a sok országos vendég.

— iia r á z d a  f a r k a to k .  Aszódtól nem 
messze fekvő Öröm völgy pusztán a múlt héten 
dúló hófergeteg vakmerővé tette u kiéhezett or
dasokat s behatoltak egy tanyai ház udvarára, 
hounan az éppen künn levő 4 esztendős béres- 
gyermeket elhurczolták. A gyermek sikoltozására 
kirohant szülők még láthatták a 2 ordast, amint 
apró gyermeküket fogaik között tartva elrohantak.

— K é r jü k  a/, előfizetési dijak mielőbbi szi
ves beküldését.

Vegyes rövid hírek.
A in egyé l»ől. Közéjt iskolákkal egyenlő ran

gú iskolává em.-lte a szombathelyi államilag se
gélyezett községi polgári iskolával kapc-elalo* 
köxkeresked>-lnii i-knbit a l>rzi'k'atá>ügymiiiis/.ter.
— Vasvármegye tiszti i-.yiigdijsz..bály/utál a in. 
kir. belügyminiszter jóváhagyta s annak értel
mében ü tisztvis lök nyugdíjigénye — szolgálati 
idejükbe/, képeit — egész 1867. évig viss/.amenő- 
leg tekintetbe vételik. — Őri-szent Péteren f. hó 
14-én a R isf.-ld-féle gőzmalom a gabona és ILzt- 
készletekkel együtt teljesen leégett.

A lia/.ál»ól. Pestmegyében a meglevőkön kí
vül még‘37 uj kisdedóvoda, 20 állandó menedék- 
ház és 36 nyári uieti<-dékbáz szerv* ztetik. — Széli 
Kálmán, héreházi tehenészetében, melyben csuk 
importalt tiszta vé-ii simeutháli állatok vannak 
6 drb. tehén és 2 bárom éves tenyészbika hullott 
el lépfeuébeii. — Kánitz Bein a „Zala* volt. ve- 
zérszerkesztój- f hó 10-éu N.-Kanizsán elhunyt.
— F. hó 15-én tartottak meg » S'.écheiiy i-ünne- 
pet a magyar tudományos Akadémián. Az üuiu- 
pélyen sok elókelőség volt jelen.

A k ü lfö ld rő l.  Ihikrin városát (Nowgorod 
tartomány) a szigorú hideg következtében a far
kasok valósággal megszállták. Óriás- csoportokban 
ólálkodnak a város körül, nem ritkán 2 0 -30  un 
bemerészkednek a város utc/áira is és gyerme
keket, apió jószágot ragadnak el. A tartomány

helytartója egy század gyalogságot és 300 vadász 
küldött a vidókr*, I ogy a vadállatokat kiirtsák. 
— Newyorkban egy ,sidóa  ̂ /ony 124 és fél é es. 
korában balt meg.

A nap é s  é j h o s s z a . B'íhcaí á r a k  :

Decz.
A n a p A h a ld Búza 6.80 7 . -

kel ! ny“*kel ! szik kel ! u*"g Ke‘ szik
Rozs —.— 5 50 
Z ib 5.20 5.80 
K-n.1 m i. 9 -22 .

23 .
7 39! 4 45 
7.38! 4 46

9 59 9.56 
10 18 1113

24. 7.37j 4.48 L0.3U renK. Lenin ig —. - 10. —
25. 7 36 4 49 10*56 0 32
2<».
27.

7.35| 4 51 
1.34' 4.52 
7.83| 4.54

11.21 153 
1 1 53 3 17 Hajó n 7.30 —

2». e te ; 4 38 Köles 4.40
Budapesti gabo na-árak. Bécsi gabona árak.

Búza 7.30 8.10 Búza 7 6S 7 66
Ro/ 6 15 6 35 Hol, 6 70 6.73
Te: i/eri 4.60 4.65 Tengeri 5.06 5.09
Köl es 4.10 4.35 Kőiéi —.—
Zab 5 45 5.75 Zab 5.87 5.90

N y i l t t é r . +
Az e rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk

Egész selyem mintázott f oulardok^”,^
különböző fajban), nKtereukéut Hő krtól 3 frl (55 krig 
— valamint fekete, fehér és színes selyemszöveteket 4 
krtó l 11 frt tóő krig szállít sima, koczkás, csikós, 
virágos, damaszolt minöséglua (miniéi!} 240 féle disposi 
tió és 2000 különböző szin és árnyalatban) szállít posta- 
bér- és vámmentesen lleiineberg (». (cs és kir. udvari 
szállító) Helyemgyárn /iiricbben. Minták postafordulóval 
küldetnek. Svájczba czirozett levelekre 10 kros és leve ezó- 
lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 2

H I R D E T É S E K .

S  Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásb róság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Malc-ic- 
József, Péter és János végrehajtatókuak Cziff r 
Imre és érdektársai végrehajtást szemelő elleni 
245 frt tőkekövehlés és jámléksi iránti végre- 
hajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék 
(a muraszombati kir. járásbíróság) területén levő 
Kökényes község határában fekvő — a kökényest 
18. b z . tjkvben A. 1. 1 — 1 ü sor- 13. báz.számú 
a/g telekből B. 53—58. alatti C/.iffer Imrét, kisko u 
Cziffer O-zvat.ics István, O-vatics S tudor, Pál, 
Mátyás és F- renc/.et. együttesen illető !0/im részre 
az árverést 397 írtban ezennel megáll, p lóit ki- 
k'állási árban elrendelte és hogy a f- un-bb m> g- 
j lölt iugatlan az lftl)3*ilt övi j a n u á r  llő 
2 5 . n a p já n  d. e. 10 órakor Kökényes közeg
ben a kö/.ségbiró házánál megtartandó ny.lvAnos 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eludatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becrtárának 10 százalékát vagyis 42 frt 70 
krt készpénzben vagy az 1881- 60. t. ez. 42-ik 
§ ában jelzett árfolyammal számított ért az 1881. 
évi nov mber hó 1-éli 3333 sz. alatt kelt igazs. 
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött, kezébe/, letenni avagy 
az 1881. 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt át szolgáltat ni.

A muraszombati kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hitóság Murasy.iimbatban 1892. év ok
tóber 8 áu. SAÁRY J.. kir. aljbiró.

jt Béni ezüst és a r a n y ié n !j j
H  tulajdonosai figyelmébe. ^
^  Hogy a nm ni. kir. ;iiinis/.tenuiiiiiak^{ 
1^1892. év aug. 8-ki rendeletével h f> uga-^  
illőm ből kizárt osztrák, valamint a g y a k -^  

ran előtűnő

I l i é i  ezüst- s arany-jénzetJ
g  el ne kallódjanak, késznek nyilatkozom ,vl 
f j  azokat. má'dl fogva továbbra is azr%  
{jid őn k én ti ezüst- és arany n a -o  
Jvpi árfo lyam  szerin t elfogadni és 
fvu j aranykoronával vagy pedig az egy- 
fy  őre még forgalomban maradt osztrák 
r * ci' ékfl pénzzel beváltani, 
fjf Mu ai/un bat, 1893. január 3. ^

Postl János, ékszerész. ^

v/m m m m m m m m m

áriaczelli -+4- 
áfJLGyomorcseppek

A eyomorlielepsPK tü n e te i: étváqyiilanság, gyomorayengetég, 
Lu:ös lehelet, felfujtság. savanyú felbOffögés. hasmenés, gyomo
régés. felesleges nyál'<akivilautás, sárgaság, undor és hányái.
gyomorgércs. szűkülés.

H athatos gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a  m enynyiben 
ez a  iryomortol szárm azott, gyomortullerhelésnél ételekkel és 
italokkal, giliszták, májbajok és hlmorrhoidáknál.

E m lített ba joknál a Márlacreitt qyentot c*eri"'/‘ 
évek ó ta  kitűnőknek  bizonyultak, a  m it száz meg száz 

bizonyítvány ta n u s it E gy  k is üveg  ára  
használati u tasítással együtt 40 kr., nagy- 
üveg  ára  70 kr.

M agyarországi fő rak tár:
T ö r ö k  J ó z s e f  g y ó g y sz e r tá ra  

B iid a i ie s t . K irály utcza 12 sz.
A védjegyet és a láírást tüzetesen tessék 

m egtekintem !! Csak oly cseppeket lessék 
elfogadni, m elyeknek bu rko la tára  zöld sza 
lag  van ragasztva  a  készítő a lá írá sáva l (C 
Brady) és ezen szavakkal: „V alódiságát bi 
»onyftom“.

4 Mai-iac:eili y i / o m a r r i r p p r á  va
lód ián kaphatok

Muraszombatban B ö l c s  B éla
g y ó g y s z e r t á r á b a n .

-ö A
meghűlés állal keletkezett betegségek leg
nagyobb része nagyon könnyen volna mel
lőzhető alkalmas háziszerek azonnali alkal 
mazása által. A IIorgony-Paiu-Expeller ily 

esetekben a

legjobb bedörzsölés.
Hasonló jó eredménynyel használható csúz, 
köszvéuy és tagszaggatás, valamint fejfájás, 
hátfájdalmak, csipőfájdalmak stb. ellen és 
majdnem minden háztartásban készleten 
van. Ezen szer 40 kros, 70 kros és 1 frt 
20 kros üvegekben majdnem minden gyógy
szertárban kapható.— Minthogy értéktelen 

utánzatok is léteznek, kifejezetten:
A  R I C H T E R - f ó l e  
horgony - P a in  - E xp e lle r

M  2

H at aranyérem , diszkereszt és d íszoklevelek .

C o g  n a c

Grül Eslerüázy Géza saját ofártiáiya
orvosi tekintélyek által ajáulva, felette kellemesen' és jól ízlik, minőség te
kintetében bármelyik frauezia gyártmányával versenyezhet -- á ra  pedig 

Kokkal olcsóbb.

K Ü L Ö N L E G E S S É G

a  C  O  G N  A  C
Cogni

mely mindenütt kapható, 
unk tiszta borból idegen anyagok hozzál igyitése nélkül, fran-

czia mód szeriül készül s ezért járványos betegségeknél, különösen

k o l e r a  e l l e n
jy$  óvószeittl sikerrel használható.

A Grf. Esterházy Gézaféle cognacgyár igazgatósága
Budapesten. VI. külső váczi-ut 23.

Muraszombaton kapható Ascher B. és fia urakaál.

Pá ris , Lipcse, Bordeaux, N izza, B erlin , Brüszszel.

Nyomatott Grttnbaum Mirk gyorssajtóján Maraszomb&tbaa
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