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Ismét hátrább egy lépéssel. |
Addig, mig egyebütt az egyesülési szellem napról napra inkább ! 

erősből, mig másutt nemcsak azokban, akik az értelmiséget képvise- i 
lik. hanem az alsóbb osztályban, az iparosokban is lépésről lépésre j 
inkább kifejlődik az egymáshoz tartozandóság, az egymásra támasz- 1 
kodás szükségének érzete: nálunk az alsóbb osztálynak, a földmives- J 
nek, az iparosnak fogalma sincs az egyesült erők üdvös alkalmazá- \ 
sáról. s az értelmiség e téren ahelyett, hogy előbbre haladna, hátrább ! 
megy mint a rák.

E  szellemi téreni hátrálásnak egyik szomorú jelensége az eddig j 
legéletrevalóbb egyesületünknek a dal- és zeneegyletnek legutóbb köz
tudomássá lett haldoklása.

A nyári szünidők beálltával abban a reményben valáuk, hogy 
midőn azok elmúlnak, ujult erővel fognak a tagok intrikához láthatni, 
hogy egyesü letiig  műveljék a dalt, a zenét, a szépnek két azon fa
ját, a mely amellett hogy mulattat, felemeli ?. lelket és nemesíti az 
érzelmeket, —  s most szomorúan látjuk, hogy itt a nyugvás nem a 
munkaerő ezéijábóli üdülés, hanem a tespedésnek utolsó stádiuma, u 
feloszlás előpostája volt.

Az egyesület elnöke lemoudott, —  lemondott azon indokolással, 
hogy a tagoknak hanyagsága, az egyesület czéljai iránt az egész év 
folyamán keresztül tanúsított közömbössége következtében le kellett 
mondania a reményről, hogy az egyesület működése a közönség elis
merését. kiérdemelhesse, pedig ha azon ember elveszti reményét, a ki 
eddig lelke volt, éltető eleme az egyesületnek, legfáradhatlauabb s 
egyszersmind legtanulékonyabb tagja a gyakorlatoknak, akkor minden
esetre vau ok, kétségbeesni az egyesület jövője felett.

Pedig oly keveset kivan a dal- és zene-egyesület tagjaitól min
den tekintetben, hogy annak akármily széles körű elfoglaltság mel
lett is bárki könnyen eleget tehet.

Ha van valami maradandó, ha van valami említésre méltó társa
dalmi életünk múltjában és jelenében, úgy mindenesetre csak az le
het, melyet különböző egyesületek hoznak létre, mert mig a magában 
álló egyes embernek törekvései legtöbbször csak saját jólétéuek, ön- 
hasznának előmozdítására irányulnak, addig az egyesületek az össze
ség érdekét hordozzák szem előtt s mindenkor annak szolgálják vagy 
anyagi vagy erkölcsi érdekeit.

Tehát az egyesületek buzgó ápolása, azoknak folytonos pártfo- 
golása elnyomja, elöli az emberben az önzésnek, az öuhaszoulesésuek 
folyton hízni vágyó ördögét, —  ápolja bennük a felebaráti szeretetet, 
melynek hódolva leginkább kiérdemeljük az ember nevet.

A mondottak igazságáról meggyőződést szerzeudők, nézzünk ma
gunk körül, azon emberek, kik magukat minden egyesüléstől elzár
ják. mint önhaszouleső, s felebarátaik jó  vagy rósz sorsa iránt érezni 
nem tudó emberek ismeretesek, —  inig ellenben azok, kik egyesülési 
czélokért köz.tudomásilag lelkesedni tudnak és akarnak, mindenkor 
résztvevőkig hallgatják meg a nyomor esdő szavát. —  Az egyesülé
seknek pártfogója tehát embertársainak is él, betölti emberi rendel
tetését, s ellenben aki az iránt érezni nem tud, nem érez ember
társai iránt, bensőieg egyforma az erdők fenevadával, mely képes vad 
pajtásába bármely órán belefojtani a lélekzetet egy zsíros koncáért.

A dal- és zene-egylet, melynek halálos betegségéből folyólag a 
fentebbi sorokat leírtuk, utóbbi időkig leginkább bebizonyító clelkepes- 
sépét minden irányban s következőleg u közönség is a legtöbb a ká
lómmal szikesen mutató iránta érdeklődését; ennek tudatában a fel
bomlás megtörténte annál inkább szégyen volna közönség és reszt
vei ökre egyaránt.

A nevelésről általában és annak befolyásairól.
Felolvastatott a muraszombati járás tauitó-kör f. 1888. évi május 5-éu Unióinkon' tartott 

tavaszi gyűlésekor. (Vége.)
fájdalom , hogy úgy kuli mondanom, ma igen gyéren találkoznak igazi 

vallásossággal, hanyatlik az mindenhol, s ha találkozunk is még itt-ott vele, 
az is csak jobban mondva, gépszerü szertartásnak nevezhető; mar pedig ami 
nem szívből jó , az a szívre nem is hathat, s így a legtöbb esetben áldásos 
hatása el is marad. Erkölcsimig nélkül minden emberi méltóság megszű
nik, már pedig valódi tartós erkölcsiség vallás nélkül nem létezik; mert az 
erkölcsiség szelleme Isten szelleme. — Az egyes ember vagy egész nem
zet vallás nélkül agyrémnek tekinthető. Uly nép nem is volt, s nem is lesz

Zse pá z-ednim sztopájom nazáj.
Tecsasz ka v drügi rnesztaj vuc.ae uoszti vküpsztopáji sze od dnéva 

do dnéva pokrepküjejo, —  v-drügom illeszti nej szanio vu oni ki to 
csednoszt noszijo. nego v-ti szpodnyé klassusaj pri mester-zki lüdej 
sze od sztopája do sztopáju oszuovlávla, edeu k-tomi drügomi pribli- 
/sávanye edeu na tóga drügoga naszlenyati obcsütejnye: prinasz te 
szpoudnyi klaszus, ti polodelczi, ti mestri tiancs zapopadjeiiyé uemajo 
od vküp pnkapcseni mocsnoszt blagoszlovlena uüezanya, i ta vucse- 
noszt vu tóm táli ka bi napívj potüvala, na/.áj ide kak rak.

Taksega vc.senya nazájidejuya je  edno zsalos/.tuo znamejnye tóga 
nasega nájziiamenitejsega drüzstva, te popevka 1 igranya, stero kak 
csüjemo vmérati scsé. V-leti gtla s/.o te vakáczie uotri prisle. szmo 
v-tom vüpanyi bili, ka gda one dőli pretecséjo, z-uovov moc.sjov vküp 
sztopijo na delavnoszt, ka vküper sztoupivsi s/pejvajo i igrajo lepote 
oni rácson, steri pri tóm ka vészeli, gór pnzdigne düso, nemesko 
csiní to obcsütejnye, i zdaj zsalosztno previdimo, ka üti te pocsinek 
nej za delavnoszti czila, nego raztepenoszti v-tom naj zadiiyem stá- 
diumi ka sze naj raztopi je  bilou.

Drüzstva predszednik szó dőli zahválili, dőli szó zahválili za 
kotrig mauyouszti volo, prouti drüzstva czili malo vrejloszti szka- 
zsflvali, záto szó mogli dőli zabváliti od viipanya, ka etoga drüzstva 
delavnoszt vszem szpoznati one vrejdnoszt, pa esi te cslovek vüpaz- 
noszt zgübi, ki je do szega rnao düsa bio, zsivisa inoucs tóga drüstva, 
neobtríldjena, z-ednov rtcsjov nájbole vucsécsa kotriga pri vcsenyej, 
tak jeszte zagvüsno zrok vu dvojuoszt szpádnoti za drüzstva pri- 
sesztjá volo. Pa la peszmi ali popevke i igranya drüzstya tak malo 
zselej od poszebni person vu vszem táli, ka onomi drüzstvi sto sté 
esi bár doszta poszebnoga dela má, zadoszta leliko vcsiní.

Csi jeszte kftj sztálnoga, esi mámo kaj od preininoucsega i od 
vezdásnyega túvárisüvanya sze szpominati, tak zagvüsno szaino ono 
iszto mogoucsno, ka ta drüga drüstva prineszéjo uaprej, ár kak tóga 
szameza delavnoszt vecskrát szamo szvojoj lasztivnoj dobrouti, i za 
szvojga liaszka naprejpomáganya dela, —  tecsász ta drüzstva czejlo 
vrejdnoszt noszijo pred ocsmi i vszigdár tá szlühsijo szvojov mocs- 
jov. Tak ti drüzsd vrejlo szkerb uosenyé, oni vszigdár pártprimanye, 
stero nej razlácsnavsi, blizsnyega nasega lübézeu etak szmo uáj bole 
vrejdni cslovecsega iména. —  Od vöpovejdani isztin szí zagvüsanye 
szprávimo esi okoli szébe poglédnemo, oni lüdjé, ki sze od vszej 
drüzstvo vkraj vzemejo

Kak szvoj lasztivui haszek iszkajoucsi, kak ki nad blizsnyega 
szvojega dobrom ali lagojem sorsi niksega obcsütejuya lüdjé sze szpo- 
znajo, ovacsi popevanya i igranya drüzstvo, z-steroga szmrtnoga he
te ga szmo ta zgoranya popiszali, do szlednyega lupa je  pokázala, ka 
lebko sztoji i zsivé vu vszem táli, i poprek szó vszi vecskrát priliko 
meli nyou szpoznati, tou znávsi bi véli ki spot bio na vsze gledoucs, 
ki za jedinsztva czilo volo vszigdár znájo i scséjo poszlühnoti tóga 
v-nevouli bodoucsega proszécso rejcs.

Tak ki párt primo tini drüstvain, on szvojim blizsányim tüdi 
zsivé szpuni szvojo cslovecso duzsuoszt, ki pa tákse neobesüti, nevej 
obcsütiti, prouti szvojim blizsányim nejina obcsütejnye.

Poprek od gorhranenya i vosenya szpadája.
Uorprecsteto, szobocski járás „tanitó-küru tekoucsega 1888. leia május 3-ga vu Urdombi 

derzsáuom szprotolesnyem gyülejsi. (Konecz.)
Zsalosztno j*-, ka tak morém govuriti, vezdaj sze ji malo nájde, ki szó 

s/.tálni vu veri, oua na/.áj ide vsze povszud i esi vküp pridemo éti ali tani 
zs-iuyov. Ion je tüdi ka bi povedao za uiasinszko oupravo sze b-hko zové; 
»'• l<il uájde synlc/.a, tou na szrdezé nej ma moucsi. i tak vnogokrát blagosz- 
lov.-n moiics zHiisztáue. — Bi ez erkölcsi cslov. ka czejla vrejdnoszt preide, 
zdajbi brvz iszlinszkoga terpécsega erkölcsa vele vadiüvauya uejga, ár er- 
kölcsa pániét je  Bozsa pamet.

Te szám cslovek ali czejli nemzet brez vere vadiüvauya sze sztrasli- 
voszt vilii. Taksega liisztva je nej bilou i uede nigdár. stero bi Bogá nej 
iszkalü, Bogá molitvi za potrejbno nej obcsütilo. Ti veliki mouzsi, lüdaztva 
voji szó mocsui vu vere bilij. Dobro právi B a co : „Te visesnyi mundér zsitek 
za tajenyé, te najvisesuye eblászti leliko pripela, ali isztiuszko zuáuye ed- 
uáko k-Bougi pela.“

Vezdásnyi czajt je toti n tprejidejnye, ali tüdi vrejduoszti czajt, v-sterom 
je te szám no vrejduoszt voja rejcs, zsiYl*-juye je czil, nej je csüdo tak, esi



Soha: mely Istent ne kereste volua, Isten imádásáuak szükségét ne érezte 
volna. A nagy férfiak, a népek vezérei mind erős hiliiek voltak. Jó l mondja 
Baco: „A felületes bölcselet a legfőbb lény tagadására vezethet, inig a teljes 
tudás egyenesen Istenhez vezet.*

A jelenkor ugyan a haladás, de egyszersmind az anyagiság kora, mely
ben az önérdek a vezérelv, az élvezet a czél; nem csoda hát, ha az anyagi 
elvek utáni hajhászatában annyira elvannak foglalva, annyira kimerülnek az 
emberek, hogy nem érnek rá feltekinteni, szemeiket a miudsnség urához fel
emelni.

Már pedig a legigéuytelenebb fűszáltól kezdvo, a forró égöv óriásáig, 
a legparányibb rovarkától, a megszámlálhatlan csillagok végtelen magassá
gáig, nincsen a nagy természetben egy olyan tárgy, mely az emberi elmét 
bámulatra ne ragaduá. az ember szivét hálára ne buzdítaná, azon legtökéle
tesebb lény iránt, Isten iránt: ki mindezeket javunkra alkotá.

Ha tehát a szülő a gyermekben a vallási érzelem ápolását, vagy közö
nyösségből, vagy mint az sokszor történik, tudatlanságból elhanyagolná, ak
kor mindenesetre hiszem, hogy a lelkismeretes tanító legszentebb kötelessé
gének fogja tartani, ezen hiányt tőle telhetőleg jóvá tenni; azaz gyöngéd 
nevelési s tanítási módszerével pótolni.

A vallási szellem ébresztésére s ápolásara legbiztosabb a következő 3 
u t : 1. odamutatás a nagy természetre, 2. az emberi élet változékony sorsá
nak, okai 8 körülményeinek megfigyelése, azaz a történelem; s harmadszor 
a szent könyvek használata, mely utóbbiak épen mystikus és symbolicus 
tartalmuknál fogva oly anuyira hatnak a gyermekek ártatlan lelkére s ke
délyére, hogy áldásos hatásukat sokszor még az élet vihar hullámai sem bír
ják  egészen lemosni róla.

Fentebb ugyan emlitém, hogg kiskorában a gyermek értelme mint egy 
álomban vau még. — Igaz, hogy némely gyermekek értelmi tekintetben is 
igen korán fejlődnek, de ezek csak kivételes esetek; s viszont Vali igen sok 
olyan, ki csak később fejlődik, s igy tehát miud az oktatásunk, mind a ne
velési elveknek kevés hasznát veszi; s midőn épen leguagyobb szüksége 
volna vezetőre, akkor már az iskolát elhagyja, igen gyakran már az életnek 
átadatik. — Szerencsés az. ki tovább képezheti magát, de ezek száma min
dig kisebbségben marad. Nem találom feleslegesnek itt még egyet felemlí
teni, és pedig a hol a fenti tárgyban legüdvösebben eljárhatnánk, az volna: 
az ismétlő iskola.

Tény az, hogy a serdülő korban a gyermek testi s lelki erői rohamos 
fejlődésnek indulnak, tehát ezen korban a gyermek legfogékonyabb és mar 
minden szép és nemes iránt lelkesül. Azért gondolom, hogy épen az is
métlő iskola azon tér, a hol különösen nevelőleg hasson a tanító növendé
kére, a hol megadassanak neki mindazon erkölcsi vezérelvek, melyek őt. mint
egy szilárddá s elég erőssé tegyék a reá várandó életharczabau netán felme
rülő küzdelmek férfias legyőzésére.

De miután csak egészséges testben egészséges lélek lakik, óhajtanám 
az ismétlő iskolában is különösen gondot fordítani az egészségtan tanítására 
is. Ezekből kiindulva, legszükségesebbnek találnám tehát, hogy az ismétlő is
kolában különös gond fordittatnék a hit- és erkölcstan, s az egészségtan 
tanítására. Igaz, hogy az ismétlő iskola tanítási ideje szörnyen kimért és rö
vid, azért igen szükséges volna, hogy minden tanító rendelkezésére egy na
gyobb számú kötetből álló ifjúsági iratok s olvasmányok könyvtára állana, 
melyek közül a tanító a legjobbakat, s vallásos erkölcsű müveket kiválasz
tana, azokat időnként a gyermekeknek átolvasás végett kiosztaná.

Ezáltal a gyermekekkel incgkedveltetné az olvasást is, mely őket elébb 
Utóbb a szellemi élet varázs világába vezetné; és viszont a tanító is általa 
nevelői működésében fontos támogató tényezőt nyerne. Minden ember törekszik 
boldoggá lenni, ismétlem tehát még egyszer, boldoggá pedig csak igazi 
miveltség által lesz. Neveljük tehát a gyermeket „munkásságra, erényre és 
becsületességre- ; melynek talpkövét egyedül csak a vallásos erkölcsi elv 
képezi. — Azért mondja Krisztus Urunk isteni mesterünk is : „Boldogok a 
tisztaszivüek !“

Muraszombat, 1888. ápril 25-én. E B E R L  RÓZA.

Helyi és vidéki hirek,
— J ó t é k o n y s á g .  Furiakovich Zsigmond a muraszombati kir. járás

bíróság által részéie megállapított 5 frt szakértői dijat a muraszombati kisded
óvoda részére, — Berke Mihály ily czimeu megállapított diját a muraszom
bati kórház-alap részére, — Sömeu János, Postl János, Pavlinyek Fereucz a 
részükre megállapított 3 írt dijat a muraszombati kórház-alapnak adomá
nyozták.

— B o c i o  h e g y e n  az ottani evang. iskola udvarán építendő kút épí
tési költségeinek fedezése czéljából augusztus 26-án vagyis múlt vasárnap 
rendezett tánczmuiatság fényesmi sikerült. — A közel vidékből nem várt 
nagyszámú és válogatott közönség gyűlt öasze, kiknek fogadásában a bodú- 
hegyi házigazdák szivelyessége hatást nem ismert. A közönség általában 
kedves emlékekkel szivében távozott el a késő hajnali órákban. A bevételek és 
kiadások kimutatása az alábbiakban foglaltatik : Befolyt belépti-jegyekben 
43 frt 60 kr., felültizetésekbeu 37 frt 64 kr. összesen; S l trt 24 kr. Ebből 
levonván a 21) frtot tevő kiadásokat, maradt tiszta jövedelem: 52 frt 24 kr. 
Fölülfizettek a következők: Berke Mibályué 2 frt. Berke János 2 f 't ,  Smko- 
vicli Dénes 2 frt, „Muraszombat és vidéke" 2 frt, Rituper József 2 frt, 
Dervarics Fereucz 2 frt. Dr. Czipott Zoltán 1 frt 64 kr., Rigó Zsigmond 1 
frt 40 kr., Csaplovies Ferenc* 1 frt, Árvái B. 1 frt, Horváth György I fit, 
Berke Lajos 1 frt, Rigó János 1 frt, Szeredy Victor 1 trt, Moszt Rezső 1 
frt, Obál Jó/.set 1 trt, Frankó János 1 frt, Obál Mihály 1 trt, Doma Fereucz 
1 frt, Koblenczer Ignácz 1 frt, Sztáry Fereucz 1 trt, Vogler József 1 frt, 
Kamniermayer Irma 1 frt. (iaál Lajos 50 kr„ Háry Lipót lo k r. Árvái Samu 
40 kr., Tivadar Fereucz 40 kr„ Czipútt Rezső 40 kr„ Sziuicz János 40 kr., ! 
N. N. 40 kr,. Ottó Imre 40 kr. Balcz Aladár 40 kr„ Kepluer Ernő 40 kr., 
Bors Mihály 40 kr.. Heimer N. 40 kr.. Meucsik N. 40 kr., Meyer Frigyes 
40 kr., Obál Üdüli 40 kr„ Skrabán Miklós 40 kr„ Mintsek llugo 20 "kr., 
Hodoscsek Mihály 20 kr„ Fiiszár János 20 kr„ Halni Hermán 20 kr., Kártya- 
kompánia 20 kr.. N. N. 10 kr. A tiszta jövedelem a Bodóbegyen ásandó ev. 
gyülekezeti kút javára fog fordittatui. A felültizetőknek köszönetét nyilvánítja

a bodóhegyi ev. gyülekezet nevében
Z i s k ó  G y ö r g y .

— A mzüIö í g u m iu l la n s á g  áldozata lett ismét két gyermek. Aug. 
hó 23-án Csoknyai Károly rádóczi lakos, háza népével a mezőre ment és 3 
és 5 éves kis leánykáit a szobában bezárva magukra hagyta. A gyermekek 
játék  közben a szobában tüzet raktak és a támadt füstből menekülni nem 
tudván, uiegfuladtak. —  Ismét egy serkentő példa a falusi kisded-óvók léfe- 
bitése érdekében. De váljon tog-< hatni az intéző körök tevékenységére?!

— K ö r e * i n á h a  t é v e d t  á g y  u  g o ly ó .  A Pr/.emyslbeu áüoma-u/.ó 
tüzérség augusztus hó 17-eu gyakorlatokat tartott B .lice  falu közelében. 
Egy ágyúgolyó keresztül ütötte a falusi korcsma tetejét s a korcsmám*net 
tejen talulva, a kályhába fúródott. Szerencse, hogy nem robbant szét, mert 
a korcsma épen tele volt vendégekkel. A bombát, mely a koicsmarosuét 
megölte, a kellő óvatossággal vették ki a kályhából.

sze za vrejdnoszt tak pascsiino i tak obtriidijo ti lüdjé, ka neinrejo gór po- 
gléduoti, öcsi prezdignoti k-toiui vszainogoucsemi goszpoudi.

Po od te náj ménse trávicze mao gór do vroucsega zráka, nd tóga náj 
ménsega cservo do ti uapreszamuajoucsi zvezd viszikoszti nega vu toj velikoj 
uaturi edno tákse dugoványe, stero bi cslovecso pamet nebi na preszámnanye 
uej podiguolo, csloveka szerdezé na hválo dávauye nej obiidilo, na tóga náj 
visesnyega Bogá. ki je  vsze eta uam na dobrouto sztvoro.

Csi tak te sztaris vu deteti vere vadlüvanya obcsütejnye szkerbnoszt 
ali nemocsnoszti ali neznanoszti zamanyiküje, tak vszegavecs verjem, ka te 
bogábojécsi vucsiteo za nájszvetejso duzsnoszt bode derzsao tou falingo pri 
nyem za dobio csiuiti, — tou je  tou : pomali z-málim moudusom tou do- 
perneszti.

Na v.To vadlüvanye prebüdjenyé szkerb uOsenyé szó nájprilicsnejse ete 
3 poti: 1. ta pokázanye na to veliko naturo. 2. csloveka zsitka prerainyá- 
vauva sorsa zroki. nyegvi oponásauy preglédnoszti, tou je  tou zgodjeuyé, i 
ob 3-jiiü ti szvéti knig nűczanye, stere poszlednye pouleg mysztikus i szym- 
bolikus derzsitelsztvo tak gvenejo tóga deteta szerezé. ka darovituo mocs- 
uoszt vecskrát vu zsitka uevoluj i vihéri szó krepki dőli zaprati z-oui.

Zg .raj szem sze szpomenoula, ka dokecs je  to dejte móló. nyegov rázum 
je  escse vu eduom szue. Isztina ka nistere decza vu rázuini sze zse rauo 
razsürjávajo, ali táksi je  nmlo ; i z-drüge sztráni doszta jeszte táksi. ki doszta 
szledka szó osznovlávla i tak kain vcsenyej. kam oponásausztvi malo buszka 

* vzeine, i gda bi náj vék^o potrebocso meo na pout kalauza, teda zse to soulo 
povrzs* i dosztakrát sze zse zsitki prek dá. — S/.recseu je  on, ki sze lehko 
duzse vc-í,  ali tej rázum vszigdár máli osztane. - -  Ne uájdem éti escse za 
ne uepouejbno z-eduoga sze szpomenouti i v-steroni bi naleczi lehko obho- 
dili, tou bi bila : ta ismétlő soula.

Tou je  isztina, ka to dejte vu detinsztvi kam na tejlo, kam lia rázum- 
noszt gledmics je  náj prilicsnejse. tak vu tóm czajti to dejte nájbole gór 
vzeine i vszáko lejpo 1 neiuesko previdi. Záto szí miszlnu, ka je  v-loj ismétlő 
souii on presztor, gde to nájvékso szkerb má na vucseniki, gda i gde sze 
nyiiu nej dá oponasanya voja moucs. stera nyé vszigdár mocsuejse i krep- 
kejse vcsini. na nyega c.ákajoucsa zsitka vojüvauyi, esi bi je terbejlo, nigda 
obiad.; ti.

Ali gda szauio vu zrlravoin tejli prebiva zdrava düsa, zselejm. ka v-toj 
ismétlő souli uaj sze uájvéksa szkerbnoszt noszi na zdravitelsztva vcseuyá, i 
napreidávauya. Z-toga vöidoucs za náj potrebuejsa uájdem tak v-toj ismétlö- 
souli tüdi vere vadlüvanye i zdravitelsztvo vcsi. Isztina je , ka je  ta ismét? 
löszka soula vő zmerjena i prevecs krátka, zátO bi prevecs potrejbno bilou, 
ka edeu vszaki vucsitel, na s/.vojo pomoucs edne vékse z-vecse knig sztojécso 
kuigárniczo k-toj mladézni za piszanva i cstenyá bi szi szpravo i tam meo 
kuk hnigárniczo, steri b. te \uc*it.-l la najbougsa vö odébrao, i oua po czajti 
deczi za est. nyé vö vtálao.

Z-teni bi tömi deteti na cstenyé volo szpravo, stero nyé pervle-szledka 
vu pámetnejsi zsitka t káj pripela, i oviik te vucsitel vu szvojem uaprejdá- 
vanj i i vcsenyej znamenito podpernyo zadoubo.

Yszáki cslovek zselej blájzs. n biti, naprej dain tak escse ednouk, blájzseni 
szamo po vcsenyej le,ko grata. Ycs jmo tak to dejte, na delavnoszt, na virtus i 
postenyé; steroga fundamentum szauio te vera i npouása réd má. Záto pravi 
Goszpou Jézus Krisztus Bo/si mester: Blájzseni sz.o, ki z-csisztuu szerd- 
ezom ládajo.

Muraszombat, 1888. ápril 25. E B E R L  RÓZA.

Domácsi i zvünszki glászi.
l> o l» io u lo s/ ,| . Furiakovich Zsigmond, szó od szobocsko kr. bi- 

rovije sztráni na uyuv sztran obs/.odjeni 5 ra'nski za szobocske máié dec/.é 
obvarvanc/o (óvoda). Berke Mihály tüdi na nyuv sztran obszodjeue sztroske 
za szobocski spitao, — tak Somén János, Posztl János. Pavlinyek Fereucz 
na nyuv sztran dosztájaui 3 l’ainski po edniiu szó tüdi szobocskomi spitáli 
(ezoj sumi) prejk püsztili.

— IS o rió lieg y  i za evang. soule sztráni v-dvori zijdanomi sztiideuezi 
za sztroske pomoucsi notri jemánye gledoucs je  augusztus 26-ga dnéva kakti 
premiuoucso nedelo szprávb no ples/no zderzsávauye jáko dobro vö szpadnolo. 
Od zviinszkogii sztráni ie doszta tüdi nazoucsi bilou pre.bráni goszezov, ste- 
rm j<* bizsui vértov dobrouta z-Bodóhegya za zvüus/.ke sztráni kom ez uej poz- 
uola. Goszczi s^o z-lüblénou szpoumeuikm keszuo prti zourji ráznok odisli.

— P o u l e k  Mjr.luri.sot c  ii<-g»;<Mzke je  pá dvouje dejte áldüvanye 
bilou. Augusztus meuzecza 23-ga dnéva v-Rádovczi po iméni Csoknyai Ka
roly szó y.-hiz*nimi vö na poule síi ino doma szó uihali edno 3 pa 5 lejt 
sztaro d» klíjc.iko v-hizsi. D 'cza szó sze v-bizsi zacsuoli spilati ino vtoa szó 
ttidl ogy.n ualagali — ino v-dijui szó sze uej im<gli obráiiiti. szó sze zadá- 
vili. l'a ed na példa /a veszuijezko máié deczé obvarvaueze (óvódé) gorposz- 
távlanye. Da de tou baszni lo na oue, steri bi tou pomogli ?

— V - o * S e r i jo  z u b lo d n y e i i i  g o l o i u h i * .  Przemysl-i sztoécsi (sttikni) 
szoldáczke szó augusztus uiejs/ecza 17-ga dnéva poulek B ilice  vészi uiuisti'e 
derzsali. Edén stükui goloinbis je  pa osterije hizse s/.trejo prejk poudro, — 
osterjáskinvo na, da jo goloinbis na glávi zavado, notri v-pecs sze zavertao. 
S/.recsa. ka sze nej rázno r.izpocso, da v-oste.nji je  doszta goszezov bilou. 
Goloinbis, steri je  osterjáskiuyo bujo, szó szpaszkov vö szpécsi zéli.

-  S iu r y  I V r e n c z a  uotáriusovoj kauczelaji pri Grádi szó na vecs- 
féle neréduoszti gur prisli, poulek steroga szó uyih od szlüzsbe doj djáli, ino 
ua tou illesztő Keres/tiiry Kálmána za poinocsnijka vö zreudelüvali.

-  X a  k o j  «ir o l i c r n y c i i a  p é s z k a  p o r c z i a ?  Varmegyöszki 
gyiilejs je  ua té sztran tüdi S'-koocsávauye prineszao. Pouleg steroga de v- 
jarási sztoécsi 10 j:\raski doktorov placsila od 250 raiu*ki na 500 rainski, 
za vozsuyo sztran dália plác-a od 150 rainski na 200 rninski gorzdignyena. 
stero po eduoii leti S/.eu vküper 3060 raiuski vö zadeiie. Nadale varmegyösz- 
koga (prejdnyega) doktora placsila sze 100 rainskin vise zdigne, záto da 
tóga placsila po lej táj s/koucsavlenoj asseutác/.i-i sze gur poilÜC/.á, poulek 
steroga on escS'* zvün s/.vojega ineszta, esi vö po«zjaui. lejko szvoj déli pa 
forillgO zoUszed gór /.raCsUlla. Ober tóga gór O'/.lata suiniiia kak llio de sze 
kelko notri plácsa, de ua edeu járaski spitao gorposztávlauve ezuj suniini 
tá dáuo, v-sttílon járási pa zse spitao j< S/.te, tej pej nézi ka na té sztrau

j szpádnejo, de Iá Miuimi ezuj djáno. Na taksi sztran de tüdi tiszti krájnszki 
(körorvos) doktorov placsila obernvena, de táksi posztávleui uejga, ali záto 

i ua tou placsüjejo.
-  llo n \ ó < S s L o  k o ii lr o lM z k o  | » re }( le n y ű v a ii)e . Od preminou-

csega leta október meiszecza prvoga dnéva mao pri szvojen kompiuiji nej 
s.:lü seni bon ved ke do koiilrolszko pregLuyüvaiiye (kontroll-versamluug) na 
Fel'ü -Eóri oktoli» r 4-ga, N.-Ujvári október 6-ga. v-Monostri október 8 ino 
ü-gH. Keriueudijtii oklob. r l l -g a , V'usvári október meisz. cza 13 ga z-derzsóvali. 
I87(i-ga Kta notri zéti szoldáczke, steri szó zse od czaszarszki sztránov prejk 
honvédau gyám — da eto leto szlejduyega dnéva od honvédov do tak od- 
püseseni, tej szó o«I preglenyüvanye gorodszlobodjeni. Öt-ri szó pa etak za 
oSztali, inorejo november meiszec/.a 26-ga dnéva vu Velko-K«ini/.so iti ua 
pregleuyüvauye.



— k i t á r j  I V r v n c z  felgő-hmdvai körjegyző irodájában nagyobb mérvű 
szabálytalanságok észlHMvén. hivatalától fel tiiggesy. tetett s helyetteséül Ke- 
resziury Kálmán okleveles jegyző segéd lón kireud-lve.

— J l i r c  l e * *  f o r d í t v a  a/. «>l»a<l6? Vármegyénk legutóbb tartott 
bizottsági közgyűlés** efelől is határozott. Eszerint mindenek előtt a tíz járás- 
orvos fizetése 250 Írtról 500 írtra, utiátaJánya pedig 150 írtról 200 írtra 
emeltetik, mi évi 3000 irtot tesz ki. Továbbá a főorvos fizetése 100 írttal 
em eltetik, s mert ennek utiátalAnyát az évenkint eszközölt sorozások emésztik 
fel, ezentúl a vármegy. székhelyén kiviil eszközölt sorozásoknál külön napi- 
di.it és fuvarill* tmén vt számíthat fel. A fennmaradó összeg, minden járás 
befizetett előadójának aranyihoz kepest, egy jarási-jellegü kórház alapjául fog 
szolgálni, illetve a mely janisban ily kórház már van, annak alaptőkéje fog 
gvarapittatui. E  kórházak alapjai gyarapítására fog szolgálni az oly kör
orvosi kerület körorvosi dijai is, amelyben körorvos nincs.

—  I I  o i iv CmI c l í c i ió r / .é s i  */,e m l é k .  A múlt évi október 1-től fogva 
csapatjuknál tettlegesen nem szolgált m. kir. houvédek és cs. kir. Laudwehrek 
ellenőrzési szemléje Felső-Eőrött október 4-éu, Nt.-U jvárott október 6-án, 
Szeiil-Gotthárdou október 8 és !»-én, Körmenden október 11-éu, Vasvárott 
október 13-án fognak megtartatni. — Az 1876-ik évben besorozott és a 
közös hadsereg tartalékából áthelyezett honvédek — miután ez év végével 
a honvédség kötelékéből elfognak bocsáttatni — az ellenőrzési szemle alól 
fel vannak mentve. —  Az elmaradottak utos/.emléje Nagy-Kanizsáu f. évi 
november hó 26-án lesz.

—  I ’a r l o / . i  k -e  a z  c*«»t> c l  le n  fin  v z v e ify  a n y  j á t  e l t a r t a n i ?
E tekintetben érdekes határozatot hozott legutóbb a honvédelmi minisztérium. 
Az egyik idei ujonczozásnál ugyanis egy szegény özvegy anya folyamodott 
fiának mint egyetlen tekintetbe v* h«tő eltartójának felmentéséért, a gaz fiú 
azonban minden ar m katona kívánván lenni, a feUzóllaiulas (reclamatió) al
kalmával azt monda, hogy nem igaz, miszerint ő anyját segélyezi, és nem 
is akarja segélyezni, hanem mindenáron katona kiváu lenni; az ujonezozó 
bizottság polgári elnök a fiút felmentette, a katonai elnök azonban besoroz- 
tatta, azt hozván indokul, hogy hisz a fin maga elismeri, hogy anyjának > 
eltartása czéljából itthon nem szükséges. Felebbezés tolytán a honvédelmi 
minisztérium elé kerülvén a dolog, ez a fiút a tényleges katonai szolgálat 
alól felmentette, kimondván, miszerint az egyetlen fiú, vagy több gyermek 
közöl is a legidősebb özvegy anyja eltartásáról tartozik gondoskodni, vagyis 
hogy erre a hatóságok által is szorítható. Jó  lesz, ha ezt a tanulságos törté
netet község elöljáróságaink megjegyzik maguknak ; fájdalom, igen sok eset
ben kell nekik ily irányú dolgokban tanácsot aduink.

— Őszi keverék. Daczára annak, hogy az őszi keverék előnyeit gazdáink többnyire
ismerik, mégis az csak igen szerény elterjedéssel bir. Azért helyén valónak tartjuk ezen 1 
kiváló takarmánynak sokszor hallott vagy olvasott előnyeit rnosi, a kellő időben, gazdáink | 
emlékezetébe hozni. Az őszi keverék előnyei következők : Korai, jominősegü, bő zöldtakar- I 
mán.vt szolgáltat, amely gyakran s —11 nappal előbb kaszálható, mint a iuezerna; tehát 
épp arra az időre esik betakarítása, midőn a téli takarmány már végére jár, s a gazda 
sóvárogva vár zöidiakarinányra. Sikerrel termeszthető úgyszólván mindenféle viszonyok 
között: de különösen szárazfekvésü vidékekre, melyeken a tavaszi keverék gyakran nem 
ad kiejégitö termést, ajánlható a legmelegebben ; az őszi keverék a téli nedvességet kellően 
kihasználja s az esetleges tavaszi szárazság mar nem igen árt neki. Előnye, hogy nagyon 
korán lekerül a talajról, s igy ebbe még más takarmány, például csalamádé vagy muhar 
vethető. Az őszi keverek rendesen április hó második télében kaszálható, és kedvező idő
ben uj sarjadzásnak indulva, még meglehetős magtermest is ad. Uszi borsó vagy őszi 
bükköny rozszsal vetve, a legjobb őszi keverék. A keverék rendesen felében rozsból ós 
felében az emlite't hüvelyesek valamelyikéből áll, de azért az arányok a talajviszonyokhoz 
mérten tetszés szerint változtathatók. Az őszi keverék jóságát fokozzuk azáltal, ha a ve
tőmaghoz őszi árpát is vegyítünk. Az elvetendő magkeverék katasztralis holdankint 
140—150 liter közt váltakozik. A vetést korán, lehetőleg 8 - 1 4  nappal az őszi gabona 
vetése .-lőtt kell elvégezni, és természetes dolog, hogy nagy termést csak akkor várhatunk, 
ha a talajt bőven trágyázunk. M. L.

Sebek gyógyítása házi szerekkel.
Nussbuum tanár, kinek népies egészségügyi tanácsai mar ismeretesek 

olvasóink előtt — újabban a sebzéseknél előforduló házi segélyről ir.
Minthogy a háznál és gazdaságnál metsző eszközök, üveg. szálka, szegek 

stb. gyakran okoznak sebet, ezéIszerű tudni, mily egyszerű módon akadá
lyozhatjuk meg az ese «lo«™ seblázat s annak vészes következményeit.

A vágási, szórási és metszési sebek uem az erőművi bőr- vagy szövet- 
Bzétválasztás folytán veszélyesek, hanem, mivel a levegőben kószaló fertőző 
gombák telepednek meg azokon s ott a vérkeringésbe jutnak.

A sebzés után, minél előbb akadályozzuk meg a fertőző anyagnak a 
sebbe jutását, — auual többet teszünk a sebzett érdekében. Az első kötés 
tehát a legfontosabb, s a sebzett sorsa annak kezében van, ki ezt alkalmazza. 
Mert, ha a sebre jutott fertőző gomba el uem pusztittatik, bűzös geuy, seb
láz és vérmérgezés all be, melyen mar orvos aligha segít.

Házi szerekben nagy választékunk vau, — több mint 50. De legczél- 
szerübb salicylsav-por, jodoform-pamacs egy kevés salicyivattával és gutta- 
percha papír; mindez 2 5 — 30 krért megszerezhető s a legjobb mentő kötőszer.

Egy példával bemutatjuk a kötőszer alkalm azását:
Tegyük fel, hogy valamelyik családtag egy léczszeggel mély és nagy 

s<b*-t hasított kezén, először is megcsináljuk a ferlőztetlenitő folyadékot, 
ui<-ly a poit és gombákat elpusztítja — saját kezüukről, melylyel a sebhez 
akarunk nyúlni. Egy jó késhegynyi salicyl-port feloldunk 3 , liter vizbeu, s 
miután kezünket előbb szappannal megmostuk, most ebbe inártjuk. Ugyan e 
folyadékkal kimossuk aztán a sebet, mihez egy kis salicyi-vatta szolgál szivacsul.

De saját kezünket ueui szabad megtörüluünk, mert a törülközőn is le
hetnek fertő-gombák. (Vége köv.)

H ird e té se k .

— J e l i  j e  tlu x s e ii  j e d i j n i  s z in  sz v o jo  m a t e r  k a i t  d o v ic z o
l i r á u i l i ?  Vton dugováuyi je  nej dávuo houvédski minisztérium jáko nüczuo 
szkoucsávanye prineszao. Pri letosnyoj odnoj asseutáczi-i je  edua szirmaska 
dovicza za szvojegn jedínoga sziuá instanczio notri dala, pouluk steroga je  
színá od katanie vö niháti proszla, szvinyár szin je  pa szakopc^ki szoldák 
stöu biti, pri reklaniáczi-i je Ion pravo, ka nej isztina tiszto, ka bi on ma
ter hráuo, iuo jo  naucs nescse hrániti, liki szakóecski szoldák scsé b it i ; 
poulek steroga szó dönok pri komissi-i od vármegyöva sztráni posztávleni 
predszedník nyaga gór zmeutüvali, szóld ács ki predszedník szó ga pa notri 
zéli, záto da on szán szpozno, ka za materno pomoucs na nyega doruá nej 
szila. Delo je  pod apelláczio prislo pred houvédskomi minisztériumi, de szó 
pojba od katanie pá gór zmentüvali; ioo vö povedali, ka jedijni szili med 
vecsmi esi je  sztarejsi. je  dqzsen od materno zsivlejnye sze poszkerbifci, ino 
na tou sze lejko escse od birovije sztráni pretrücza. Dobro de tou delo ves- 
kin poglaváron zaiuerkati. ali zsalosztno je , da v-dosztiu nyin trbej tanácsé 
dávati.

— Jeszenszka zmejsziiieza. Csi bár, ka je szenszke ztnejszieze dobrotivnoszt nasi
gazdi pozuajo pa sze ona dönok tak malo pouva. Záto za vrejdno derzsimo od one hvále 
vrejdne körme, od stere dobrotivuoszti szmo zse doszta csüli i esteli, ka ouo vu priprav- 
nőm vrejmeni nasim gazdoni naprej prineszémo. Jeszenszke zuiejszicze dobrotivnoszti szó 
ete: rávno dobro zeléno kermo dá, stero zse 8 — 14 dili prvle lebko koszimo kak ta lu- 
czerua; nyou zse vu onom vrejmeni lehko notri szprávlamo, gda nam ta zimszka kerma 
na malo ide i te gazda zsmetno csáka zeléno kermo. Lebko jo pouvamo vu vszémtáli, 
najbole v-szüho mesztaj gda ta szprotolesnya zmeszieza nedá vecskrát popolnoga pouva, 
ono preporácsamo nájbole: ta jeszenszka zmeszieza to zimszko fajtuoszt vö olmUcza i tá 
szprotolesnya szühocsa zse nyoj nemore tak skouditi. Dobro je, ár rano dőli pride zsnyive, 
i tani sze lehko kaj drügo poszeja joszenszko zmesziczo zse na szprotoletje velko trávna 
drügom táli zse lebko koszimo i v-prilicsnom vrejmeni ta drüga escse dobro szemen dá. 
Jeszenszki graiscsecz, ali jeszenszka graoka zsitom zmesano poszejati, to nájbougso 
kermo dá. Ta zmeszieza z-véksega tála polojna zsita z-ovi iinenüvani sztoji, ali keliki 
tao more z-ednoga ali z-drügoga biti, tou od zenité sztoji, i pouleg tóga sze more pre- 
minyávati. Jeszenszke zmeszicze dolirouto pobougsamo tildi, csi k-tomi zrnyi, stero po- 
szejamo, jeszens'zki jecsmen tüdi zmesamo. Na eden katasztráliski plüg 140—150 litrov 
szemena moremo szejati. Szejati rano moreino pred jeszénszkov szejádevjov 8—14 dni prvle 
moremo dokoncsati, i tou je isztinszko delo, ka szamo teda lehko csákamo véksi pouv, esi 
zeni tou dobro z dvorszkiin povozimo. M. L.

— A t e l i é n n e k  rarU csa|»!iO «l;(sa  e l le n .  Fiatal teheneknél gyakrau 
fordul elő az az eset, hogy fejes közben farkukkal ide-oka csapkodnak, mi
közben sokszor meglegyiutik a fejőnek arczát s piszkot szórnak a tejbe. E 
rósz szokás onnan származik, hogy a fiatal tehén tőgye többé-kevésbbé csik
landós, az első fejes alatt ez érzés nyugtalanná teszi. Ha e csapkodásnak 
mindjárt elejét nem vesszük, oly annyira szokásává válik az állatnak, hogy 
sok türelmet vesztett gazda túl ad ra jta ; pedig ezen nagyon egyszerűen 
úgy segiIlletünk, természetesen mindjárt az elejen. ha egy 3 —4 ujjnyi széles 
és körülbelül 1 méter hosszú erős vászousávnak az egyik végét fejes előtt a 
tehén farkának a bojtja fölött erősen ouakötjük, a másik végét pedig a czoiubjai 
között áthúzván, ráülünk. Ezáltal a fark meg lévén rögzítve, a tehéu nem 
képes vele csapkodni s lassan-lassan le fog róla egészen szokni.

N xáj k o n z e r v á ló  s z e r e k  h a m i s í t á s a .  Dr P o p p  J .  G. udvari 
fogon os azt a tapasztalatot tette, hogy híres s z á j t i s z t i t  ó szereit, melyek 
minden gyógyszertárban kaphatók, de különösen Anatheriu-szájvizét hami
sítják, illetőleg más sokszor káros szert is hasonló elnevezés alatt és hasonló 
külső kiállítással hoznak forgalomba. Ennek következtében figyelmezteti a 
közönséget, hogy csak dr. Popp-féle szereket kérjenek és fogadjanak el, ha 
csalatkozni nem akarnak. E szerek kaphatók Budapesten dr. Popp vezérkép- 
viselőségéuél: Iiévay-utcza 8. szám és vidéken minden gyógyszertárban és 
finomabb üzletben.

Ran vrácsenye z-doínácsim vrásztvom.
Nussbauiu vucsitel, koga uaprejdávauye od zdravitelsztva je  zse poz- 

iiaiuo pred cstenyári, — znouvics od rau vracsenyá pomoucsi hizsnoga 
vrásztva pise.

Gda pri hizsi i pri vérsztvi rezna skéri, glazsojna, szpicze, czveki i t.
n. vnogokrát raue naprávijo, dobro je  zuati, kak szprousztiin modusom lejko 
prouti sztánemo táksim ranam i zsnyi zhájajoucsoj trésliki, i odGyi zhája- 
joucsim pogübelnosztam.

Ka sze vszecsé, szmekne ali vrejzse, one rane szó nej od inocsnoszti 
djánya kouzsa, ali od razlocseuyá uavarue, nego ka v-zráki zrendeiüvajoucsa 
gobicza sze ua nyé szprávijo i taiu sze med kerv mesanya szprávijo.

Kak sze ta rana nesztávi, kak naj hitrej moremo tákse prepraviti, ka 
uaj vu kraszto neprido, — tem vecs vcainimo torai terpécsemi. To najpervo 
vézuuye, tak to uájzuamenitejse salicyl-práh, jodoforiu-goba, i malo salicyl 
vatta, telikájse gulta percha papér: tou sze vsze za 2 5 — 30 krov lehko sz- 
právi, i tou je  nájbougse bránenyé ua vézanye gledoucs.

Z-eduuv példov pokázsemo kak terbej vézati:
Dou6iuo gori, ka sze je eduo derzsiucse z-eduim látnim czvekom glo- 

boko 8zmeknolo i veliko rano vrezalo na rouki, oprvim naprávimo ta voda, 
stera te práh i gobiczo preprávi, szvoje rouke, sterov kraj rani scsérao oti- 
kati. Edén szpicz valón salicyl-práh raztopimo *U litra voudi, i gda szmo 
szí prvle roké zsájfov dobro záprali. zda j e  v-ti namocsimo. Z-tov vodov teda 
to rano dobro vözaperéino, kama edno malo salicyl-vatte kezuj polozsimo.

Ali szvoje roké nesztuimo dőli zbriszati, ár na berszácsi sze tüdi lehko 
uájdo tákse uevarne gobicze.

Csi to rano szmo dobro vözéprali, teda jodoform práhom posziplemo, 
edno malo salicyl vatte i guttapercha papér deneino gór, i tak z-drügov cza- 
pov povijemu.

Eták lehko zavézsemo bár kakso sté rano, stera ali od vrezanya, sz- 
meknyenoszti, razkálanoszti ali zsgánya zhája.

(Konecz pride.)

É r t e s í t é s .
Van szerencsém az igen tisztelt helyi és vidéki közönség becses 

tudomására hozni, hogy egy rég érzett hiányt pótolandó, a regedei 
L in d n e r - fé le  k ö n y v k ö té s z e t te l  képviseleti viszonyba léptem 
és bármily alakú egyszerű és legfinomabb

könyvkötői munkákat
elkészíttetés végett elvállalok, melyek kötetlen állapotban a bekötés 
minőségének megjegyzésével hozzám küldendők és általam a lehető 
legrövidebb idő múlva elkészített állapotban, a másik 2 könyvkötőnél 
olcsóbbra szabott árbau ismét házhoz szállíttatnak.

Minél számosabb megrendelésekért esd

Tisztelettel Grünbaum Márk,
könyvnyonidatulajilonos Muraszombatban.



Brázay kitűnő üat:.- "1 van .Mizos

Brázay • £ ?
csillapít » megszüntet min 
dón Í 0 ? f á j3 t ,  különösen 
állandó használat mellett

Brázay csaknem azonnal iih ŝzüu 
teti a f e jfá já s t .

Brázay a e z e m g y e n s e íé .- .- i  tel
jéién  megszünteti <5* erő- 
siti a szemidegeket

Brázay
kitűnő hatása van liőnulá- 
sok ős zsugorok ellen, kü
lönösen ajánlatos a más- 
sage-gyugyiuódnál.

Brázay a leghatásosabb fog- és 
azijtisztitó szer.

Brázay £ £ • nagyon ajánlatos fejmosás
ra, hajidegek erősítésé, e

=  Hamisításoktól óvakodjunk. ss
Brázay léc soshor-zeaz palaczai a/. it. íeltün-

__ ilt v*:ilj**i$v«>• vannak ellátva a a czégfelirat-
Védjegy 319. és -320. SZ. lal O.itvc, az olomkupakokkal együtt.

Használati utasítás minden üveghez mellé- Ára a kisebb paazknak 40, a nagy - 
(224. 12—11) keltetik. nak 80 kr.

Kapható: Budapesten, Brázay Kálmánnál muzeiun-körut saját ház és Szombathe
lyen Tempel F ., Kirsch M., Ungár Zs., Kelemenn N. J., Kikaker K., Nagy G., LöfHer 
M., Bullák testvérek, Legáth test., Stirling B. Csáktornyán Tódor J ., Strahia testv., Gra- 
ner testv,, Fink J . G., Emmer J.

lég-

■
„ U E V D E L J U K

székszorulás ellen (idült dugulás) a kényelmes glyeerin-allövetekct. Lab
dacs és titkos óvszer igy majd végkép mellőztetik. Értékesítsük óvszereink 
eme gazdagodását. Mi képzelhető egyszerűbb- és veszélytelenebbnek, mint egy 
gyüsziinyi glycerin belövellése, hogy a szándékolt pontos időre rögtön, bizto
san, fájdalommenten, s a gyomron és bélen való áthatolás nélkül teljes szé
kelést előidézhessünk.*

Igy hangzik Dr. Anacker körorvos felhívása, és Schnitzler tanár czik- 
kei a „Kiin. Rundschau* ez. szaklap 1888. évf. 11-ik-, s a  „Med. Presse* 1887. 
novemberi számában.

Minden orvos, minden kórház, de még a bécsi cs. kir. közkórháziján 
is ezen glycerin-allövetek alkalmaztattak ellentmondhatlan sikerrel. 

Vegyészileg tiszta glicerint minden gyógytárban kaphatni.
Ezen allövők legkisebbike (glycerinhasználatra) mellényzsebben hordható, 

ára a világ minden helvére bérmentve küldéssel előre beküldendő frt 1.50.
Megrendelhetni i .  K. BLXBAUM gununi-árii kereskedőtől, Becs, II. 

Czerningasse 4. 307. 3—2.

I

Üzlet-megnyitás.
\ an szerencsénk a n. é. közön- Odszpndi podpiszani vszetn z-pos- 

ségnek tisztelettel tudomására hozni, tenim tálom uazuánye dánio, ka szmo 
miszerint a regedei piaczon levő 22. mi v-ltadgouyi ua pláczi pnd hizsnov 
számú házban egy jól berendezett nr. 22. edno nouvo

kézmü-, divat-, fehérnemű-, és rövidáru
üzletet nyitottunk.

Sok éven át e szak mában szerzett 
tapasztalataink, tág ismeretkör, vala
mint az áruknak első forrásbóli be
szerzése által igen tisztelt vevőink 
legkényesebb igényeinek is módunk
ban van megfelelhetni.

Egyedüli törekvésünk kizárólag 
oda lesz irányítva, Ízléses kivitel és 
olcsó árszabással a n. é. közönséget 
minden irányban kielégíteni.

Amidőn még kegyes bizalomért 
esedezni bátorkodunk, vagyunk 

Tisztelettel

odperli, vu steroj za gvant szüknyé-, 
plátno i t. n. náide.

Vu táksem terstvi szmo zse vecs 
lejt bili i szpravili szmo szi szpozuauye 
vu dobrom blági, tak ka szmo vsxe- 
felé blágo na terstva zuouva szpravili. 
ka naj nasim posteniin küpczon zse- 
lejnyi zadoszta zuámo vcsiniti.

Záto j i  z-velikov vüpaznosztjov 
oproszimo, ka nász naj kuk najvecs- 
krát poglédnejo.

Z-pozdrávlanyem

SinkovichPéntek és
kézmű-, divat-, fehérnemű- és rövidáru kereskedők Regedében 

Langi;asse 22. az.

382/1888. Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. I. ez. 102. §-a értelmé

ben ezennel közhírré teszi, hogy a muraszombati kir. járásbíróság 2701. 2724. 
számú végzése által Muraszombati takarékpénztár és Moszt Ferenc/. regedei 
végrehajtatok javára Jónás Iván balmosi lakos ellen 280 frt, 00 frt tőke, és 
já r. és eddig összesen 60 frt 35 kr. perköltség követelés ereiéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 510 Írtra becsült 2 
kuncza, 1 tehén, 1 bika, 40 f  búzából álló ingóságok nyilvános árverés ut
ján eladatuak.

Mely árverésnek a 3043 1888. számú kiküldést rendelő végzés folytán 
vagyis alperes lakásán leendő eszközlésére 1H.NM. é%i K z c p le n ib e r  h ó  
•»-ik n a p j á i i a k  délután 5 órája határidőül kitiizetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett in

góságok e/.eii árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 170. t;-a értelmébe 
többet ígérőnek becsál'Oii alul is eladatui fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételara az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában 
megállapított feltételek szerint kifizetendő.

K"ll Muraszombat. 1888.. évi augusztus Ilii 2l-éu .
ZISKÓ GYÖRGY, k r. fiirósági vég...baj'«í

LVlana-czelli gyomorcseppek,
les hatású gyógyszer a gyonior minden báu- 

'nituai ellen, és felülmulbatlan az étvágybiány 
gyomorgyengeség, rósz szagu leln-llet. szelek, sa
vanyú felböfögés, kólika. gyomorhurut, gyomor
égés, hugykó-képződés. túlságos nyalka-képződés, 
sárgaság, nndor és hányás, főfájás (ha az a gyo
morból ered), gyomor'görcs. székszorulat, a gyo
mornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, 
lép- és má|bet.cgség, úgyszintén arany-eres bán- 

tuÍrnak ellen.
E g y  ü v e g c se  á r a  h a s z n á la t i  u ta -  

______ __ s i t á s s a l  e g y ü t t  3 5  k r .
Központi szétklildési raktár nagyban és kicsinyben:

i Bit ADY KÁROLY
I „ a i  ó r a  ugy a  Ih o z** c/.imzett gyógyszertárában l i  r e i i i z i e r h e u .
I Morvaországban.

Kapható Muraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához, * 
valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52 — 16)

— iw-----------------------------
Hatóságilag engedélyezett

K e r e s k e d e l m i  s z a k  - i s k o l a
B E C S ,  1., W 0  L L Z E I L E 19.

IGAZGATÓ: I M I K G K K  U  í  I t O L V .
XXIV. évfolyam.

Ezen 1873. évi február 27-én kelt törvény alapján szervezett magán-tanintézet 
feladatul tűzte ki magának azon ifjaknak alapos kiképzését, melyek a kereskedelmi 
pályára lépni szándékoznak, mely czéljának 23 évi fennállása óta meg is felelt.

A tanítás magában foglal 2 egyél 
aj Kereskedelmi szakiskola.

Tanítási idő 2 iskolai tanév. Tantár
gyak: kényt elés, kereskedelmi számítás, 
kereskt d 'Imi levelezés, kereskedelmi- és 
váltó-jog, a német, franczia, angol s olasz 
nyelvek, áru-isme, földrajz, történet, nem
zetgazdaságtan, szép- és gyorsírás. 
b) .1 kizárólag kereskedelmi szak- 

'folyam.
Tanítási idő 1 iskolai tanév Tantár

gyak: könyvelés, kereskedelmi számtan, 
levelezés, kereskedelmi és váltó-jog.

c) .1 kiilüu osztóig 
hat havi egész egy évi tartamban. Tan
tárgyak : könyvelés, kereskedelmi szám
tan, kereskedelmi levelezés, kereskedelmi 
és váltó-jog.

d) Vasúti és távirászi tanfolyam.
Tanítási időtartam 5 hónap. Tantár

gyak : A kereskedelmi-, forgalmi és táv- 
irdászi tanfolys

és féléves tanfolyamokat.
e) Külön tanfolyam a bankszak

mában.
Vizsgákra előkészítés. Tanítási időtar

tam : 10 hónap.
f )  Külön tanfolyam a könyvelésről

gyári üzletekben.
Tanítási idő 5 hónap. 

ii) Kid ön tanfolyam asszonyok és 
leányok részére.

Tanítási idő 10 hónap. Tantárgyak : a 
könyvelés, a kereskedelmi számtan, a le
velezés, a kereskedelmi és váltó-jog. 

h) Az esti tanfolyam.
Tanítási idő 5 hónap. Tantárgyak: a 

könyvelés, levelezés, számtan és váltois 
i) Külön tanfolyam a vasúti árs 

búsról.
Tanítási idő 5 hónap. (296. 6 - 6) 

kJ Kévéidé
az intézet tanulói részére.

I

C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T A  
K L e g o l c s ó b b  k á v é - á r a k .  ><
X  I a m ú t X
X  te te m e s  á r-e n g e d m é n y . X
X  Szétküldés postán utánvét vagy az összeg elöleges beküldése mellett.

Nagyobb
i Árak portómentesitve. sssa (287. 18—8) <

endelóseknél különös ár-engedmény. Árjegyzék kívánatra bérmeutve. j
' ko. Törtkávé, jóizü Kényességek plélidobozban.

„ Santos. tinóm, erős . . . „ 
„ ('liba. /.öld, különös erős „

4 95
5*55 I t d s ^ k e a y e s s á z L S Í f t S s ^ l f s '

„ Ceylon, kékeszöld, kiv. fin. „ 6-20 > kilós hordókban k. t. trt 2 95 i
„ Arauyjáva, Lül. tin.enyhe, „ 610 igen lmom trt 2-lSJ, hu. .s C95 t
„ Gvöngykávé, aroin., erős „ 6-35 Hollandi tümhériugek 5 kil. !iord.„. 1 -90 '
„ Java, nagvszemü delicát. „ 6-50 Zsíros béring „ „ „ 1 70 \
„ IManiaire, kék, jószagu fiú. „ 6-90 Delic. sósliéring körülit. 400 drb „ 1 60 a
„ Java la, barna, igen fia. „ 7-25 Angolna Gelée ig. vast. 5 kil. liord.„ 4-60 1
„ Arab* Moirca, nemes, tűz. „ 7 3 J Állók, igen tinóm Brab. 1 „ nettó „ 2*65 *

'ttlinger jöliirü kiváló Unom Galócza, 7 doboz......................... „ 4 70 .
■kávémclanirc-ja, (Surrog.) ő k. „ 3 20 Sanlina a Timiié 20 doboz . . „ 5*50 1
ko. Couiro-Grustliea tek., jó ,/. „ 1-70 „Tliuii“ bal a Tliuile 9 doboz . „ 5 0 » |
„ Cougo, kiváló tin. fekete „ 2.35 p.iviar, uj 1 kiló nettó............. ....

^kiváló linóin 2 ‘ s kilós hordó „
3-10 .

„ Japán-l’e:vo, k. t. plóhdob. „ 5 — 5.03 1
„ Császór-uiel. „ „ „ 4-30 Jainaika-Ruai, ige i öreg 4 liter „ 6-8 J |

Minden direkt Hamburgból, mint ismeretes, csak priina-áru.

^ E U I i n g c r  .i 'C o . H a m b u r g  ̂ Ri'ii-szétküldé

v ő x x x x x x x x x x x x x z x x x x x  *x>

DŰLLEK J. Leginkább lithion - tartalmú 
savany. Legjobb asztali és Üdítő
ital. Kipróbált gyógyszer a 
légzési szervek katharrliu- 
samál, rheuma- és gyomor

bán talmaknái.' XL it h io n - ta r ta lm n

avanyú-
v i z e

• •

mm
mmmm

M I I U N / . O M  K A T IC A \ .
4scIi<t  li. és lia cz é p é l §

mu mium A  y w d k v a  ■ • a  rm imm a  a :  # #

Nyomatott GrQnbaum Márk gyorssajtóján Muraszombatban.
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