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A testi satnyulás és erkölcsi sülyedés.
(Vége.)

Az előadottak alapján bátran kimondhatjuk, hogy a testi nevelés 
a szülök részéről gyakori esetben részint tudatlanságból és könnyel
műségből, részint pedig szegénységből el van hanyagolva s a bajt 
csak öregbíti a/on  körülmény, hogy mihelyt a gyermek valahogy 
nagy nehezen egy kissé felcseperedik, szülői azonnal munkába, sok
szor igen terhes, erejét szinte meghaladó munkába fogják, igy akarván 
minél előbb hasznát venni s életsorsukon valamivel könnyíteni: mert 
baj „bizony nehéz az élet s ma már a gyermek is munkás-számba 
megy." De hogy milyen lesz az élete annak az ideje előtt agyon 
kínozott, m egsorvasztott gyermeknek, mely erejét soha sem szedheti 
többé össze, azzal vajmi keveset törődnek 1

És miként állunk a lelki neveléssel a szülői házban és ennek 
környezetében? Azt mondhatjuk, a testinél még roszabbul, vagy sehogy 
sem. Hisz tapasztalatból tudom, hogy vannak szülők, kik gyermekeiket 
csak esititaui, azoknak csak valamit parancsolni vagy tiltan i tudnak, 
egyéb oktató beszédre vagy társalgásra nem méltatják, feledvén, hogy 
azok szivük magzatai s leendő legközelebbi embertársaik. Hogyan 
nevelődjék igy a lélek? Csodáibatd-e ily eljárás mellett, ha a gyermek 
6 éves korában iskolába kerülve beszélni alig tud, oly kevés fogalom
mal és szókészlettel bir s ezt a keveset is a legtöbbször vásott utczai 
társaitól vagy elvetemült cselédektől sajá títo tta  el, akik nem igen 
válogatják meg kifejezéseiket. Hej pedig senki sem beszél szívesebben 
a kis ártatlan gyermeknél, midőn az már gagyogni s eszmélni kezd, 
minden iránt érdeklődik s rendesen maga kérdezősködik, hogy mi 
ez? vagy amaz? mire való? m iért? stb. Csak felelnének neki a 
kérdezettek, —  fejlesztenék benne a beszédtelietséget, és gondolkodó 
képességet bár s tudnák alakítani és jó irányban vezetni az ő gyenge 
de fogékony kis lelkét. Sokszor késő van már ébresztenibenne a 
különféle szunyadozó s végkép el isszunyadott tehetségeket!— No de 
megtanul majd az iskolábanbeszélui, helyesen gondolkodni a jót a 
rosztól, a hasznosat a károstól, a valót a valótlantól megkülönböz
tetni. sőt józanul Ítélni — egyszóval kifejtetik benne minden lelki 
tehetség. De mi történik azután, ha már az iskolából kim aradt? — 
„Kilép az életbe!" Szülői az ő nevelését befejezettnek tekintik, maga
viseletét ezután kevésbé ellenőrzik vagy egyáltalán nem; mindenféle 
válogatatlan társaságba, sőt korcsmába is eresztik vagy maguk el is

Telovna zatucsenoszt i jákoszti szpadáj.
(Konecz.)

Potom naprejdánom deli bátrivuo vöpovejmo, ka je telovno hra- 
mtelsztvo od sztansov dosztakrát z-neznanoszti i z-lehkoszti, doszta- 
ki'át pa za szirm astva volo zapüscseno i tou falingo escse ponávla 
ona sztáva, ka komaj dejte poteskoj pouti nanikeliko gorízraszté i 
/.se je roditelje k-deli zsenéjo, vcaászi k-táksemi deli, stero je obri 
nyegove szlabe moucsi, tak nyerni scséjo kak nájprvle haszek vzéti 

j i s/vojga zsítka sors nanikeliko oblehkoutiti: á r „vem je tezski zsí- 
| tek i zdaj sze dejte zse tüdi med delavcze racsúna." Ali ka káksi 

zví ek bode meló ono pred czájtom vküpszpotrejto, povehuyeno dejte, 
stero szvojo moucs vecs nigdár nede moglo vküppobrati: zatou raálo 
márajo!

I kak sztojímo na düsno-vcsenyé gledoucs pri roditelszkoj liizsi 
i v-nyé okrogliui ? Lehko povejmo, ka od telovnoga hranejnya escse 
búsé, ali pa nikak nej. Vem z-napametvzéfja znam, ka jesztejo rodi- 
telje, ki szvojo dec/o szamo ftisávati, nyiin szamo kuj zapovedávati 
ali prepovcdávafci znájo; na drügi vucsécsi gues, nazguesávanye je 
zavrejdne nedrzsíjo, pozábivsi, ka szó nyihovoga szrczá szemen, nyí- 
liovi odvejtki i vu prisesztnom bodoucsi nyihovi nájblizsányi csloveCsi 
priátelje. Kak bi sze osznávlala tak ta düsa? Jeli sze mámo tak csü- 
düvati nadtem, esi dejte v-szédmom leíi szvoje sztaroszti v-soulö 
pridoucse, komaj zná guesati, tak malo rázumni rejcsi zná i tou 
rnalo sze je tüdi navékse naczeszti od drüge szkvarjene deczé, ali 
od lagoje drzsine návcsilo, stera ni zaszébe ne mára í stera szi ne- 
prebéra rejcsi pri guesi. Hej pa n»scse neguesíj ráj odtoga málo 
deteta nedúzsnoga, gda sze zse ono vu pámeti osznávlati i guesati 
zacsiuya, vsze sze nyerni vídi i redovno szamou szpitáva: ka je tou? 
zakój je  tou? zakaj, itv ? Da bi nyerni szamo odgovárjali ti pitani, 
dabi szamo osznávlali vu nvem csíszti gues i rázumno mislenye i 
dabi bár szamo zuali formo dati i po ednákoj pouti pelati uyegvo 
szlabo, ali na vsze poprijéto málo düso. D osztakrát je zse prekeszno 
prebüdjávati vunyem te escse szpajoucsi ali zse szploj vgasnyeni 
rázum i szpametnoszt! — Ali no, vej sze zse uavcsí v-souli guesati, 
prav szi premislávati, to dobro od lagojega, hasznovito od kvárnoga, 
isztiuszko od neisztinszkoga loucsiti, i zná bidti escse trejzno szou- 
diti, z-eduov recsjouv sze nyerni vö oszuové nyegova düsa. Ali ka 
sze zgodi potom, esi zse z-soule vöosztáne? — „Vö sztoupi vu zsitek!"

M  T Á R C Z A .  ^
Ki mint vet, úgy arat.

Nagy baja volt a/. öreg Kovács Jánosnak. A múlt esztendőben a bú
zája csak imitt-amott jött ki, pedig a legjobb földjeit vetette be s aztán 
olyau hézagok maradtak közte, akár csak egy jóravaló lepedő

Az öreget még jobban boszantotta az, hogy szomszédjának, Bagi József
nek olyan vetése volt, hogy gyönyörűség volt azon végig nézni. Pedig ő is 
megadott mindent a földnek, a vetőmagot sem ette lel az egér. madár, nem 
hordta el árvíz, de csak olyau nem lett, mint Bagi Józsefé. — Valami baj
nak kell ott lenni, motyogta az öreg. mert hát nem fért a fejébe a dolog 
s ezen érvelődött az egész télen át.

Ki ballagott az őszön át háromszor is, hogy lássa, keresse, mi érte az 
„elátkozott* földel, de csak nem tudott a nyitjára jönni, pedig még meg is 
kóstolta, de csak olyan ize volt a Bagi Józsefének is, mint az övéiuek.

Aztán meg az is boszantotta, mert hát, a baj soha nem jár egyedül, 
hogy az egy éves luezeruáját úgy legyurta az aranka, hogy tavaszra akár 
kis7ánt.sa. pedig írásba adta neki a kereskedő, hogy a Juczerua-mag között 
egy s" in aranka siucs.

Hamis a világ, hamis. Tort ki az öreg. Csalják az embert mindenfelé, 
bolonddá teszik, lóvá teszik, de hát hogy is ne, mikor közös anyánk, a föld 
is cs;i|j i az emb rt. elnyeli, elpusztítja a drága vetőmagot.

Hat aztán mit várjon az ember az emberektől!?
Nagyon, nagyon el volt keseredve az öreg. — Mert hát hiszen jó, jó 

a tavali, de hat lm a jövő esztendőben is igy lesz: pedig már lassau a 
szántásról, vetőről kellene gondoskodni!

Ijíy dünnyögött magában sokszor órákig, de nem szólt volna a világ
ért sem senkinek, mert. az igazat bevallva — röstellette a dolgot, hogyhát 
az öreg Kovácsnak öregségére nem sikerül semmi.

Ily elkeseredten ballagott egyszer haza s útja épen a tanítói lak előtt 
vezetett el. Az iskolás gyermekek épen haza mentek s ezek köszöntése, zaja 
fel verte az öreget ábrándozásából.

Mintha egy jó gondolata jött volna, egy pillanatra uiegállott 8 aztán 
az iskola felé vette útját.

Ahol annyian tanulnak, ott tanulhat talán egy öreg ember is valamit, aztán 
tanitósok szép tanácsot adott már neki, hátha most is segítségére lehet.

Félve, reszkető kézzel nyomta meg az ajtó kilincsét.
Az öreg tapasztalt gazda megy kérni tanácsot a fiatal tanítótól.
De K küzdötte szégyen érzetét s a tisztelet, a bizalom, mely a fiatal 

tauitót kiirül vette, hinni, remélni engedte, hogy kap orvoslást az ő nagy bajára.
— Szerencsés jó napot kívánok, tanító uram.
— Adjon Isten. Kovács gazda, mi jót hozott?
— Jót? kérdi az öreg s megakadt a szó a torkáu . . . Bár csak jót 

hozhatnék . . . Nem hoztam én semmit, hanem inkább vinni szeretnék, ha 
tudna tanító ur jó tanácsot adni.

Itt az öreg Kovács leütötte fejét, mintha neki mostan nagyon kellene
szégyelnie magát.

— Szívesen szolgálok, Kovács uram, csak mondja e] baját, találunk rá 
orvosságot. Hanem előbb vegye elő a pipáját, itt a dohány, gyújtsunk rá, 
mert tudja, pipaszó mellett jobbau esik a beszélgetés.

Nem kellett az öreget sokat kínálni, hamar készen volt a pipatöméssel 
s aztán vastagon fújta a bodor füstöt.

— Hát úgy történt biz az, tanító uram, már csak megtnoudom, pedig 
eddig nem szóltam róla senkinek, hogy a múlt esztendőben olyan hitvány 
búzám termett, hogy alig adta meg a magját is.

Nem tudom, az Isten büntetése ért-e, vagy miféle csapás, de keuyerem 
javát már megettem, ilyen dolog velem még nem történt. Nagy szégyen 
ez, tanító uram, ilyen öreg gazdára. Talán fel sem venném, de a szomszé
daimnak olyau buzájok volt, hogy, nincs bennem rósz érzés, de megirigyel
tem tőlük.

— Megálljon csak, Kovács gazda, hátha a magban volt a hiba?
— A magban? Nem lehet az, uram, hisz a legszebb búzámat vetettem be.
— A legszebb búzában is lehet hiba, veté ellen a tanitó. Nem lehet 

azt úgy ránézve leolvasni, de van annak is módja, hogy hogyan lehet meg
tudni, ha a mag hibás.



vezetik, mert „olyan jó gyermek, hogy párját ritkítja," még munkába 
is küldik a szomszédokhoz. De ki hallott ilyent? Hogy a rósz tarkaság, 
a korcsmázás megronthatja a fiatal lelket, azt még el lehetne h in n i; 
hanem hogy a munka is ártalm ára lehetne, az már hihetetlen dolog: 
igy mondják. Nem is a munka, hanem a munkások veszelyeztetik a 
fiatal lélek ártatlanságát. A ki nem hiszi, közelítse meg a nagyobb 
seregben mindkét nemből s különböző korú, fegyelmezetlen gondoí- 
kozásu elemekből össegyült munkásokat kint a mezőn vagy bárhol 
másutt, hallgassa meg őket észrevétlenül s csakhamar tapasztalni 
fogja, hogy összes beszélgetésük majd kivétel nélkül csupa kétértel
műség, egész társalgásuk roszul leplezett paráznaság, fajtalan gondo
latok körül forog mintha csak ezzel akarnák fokozni muukakedvilket. 
Vájjon az erkölcstelenség szótárának ilyetén kim entése nem mételyezi 
meg az ifjúságot? A nappali munka azonban még hagyj-ám, hanem 
az éjjeli: mint pl. a toll- és kukoricza-fosztás, mely többnyire fiatalok 
által végeztetik, az öregek otthon maradnak, álomra hajtják gonddal 
te lt fejüket, fáradt, törődött testűket —  a felügyelet nélküli fiatalság 
pedig az éj homályában zabolátlanul, vadul, aggasztóan romlik és 
gyorsan sülyed, amíg csak teljesen el nem sülyedt. Ebben látom én 
az erkölcsi sülyedés okát, a nappali mételyezésekben és az éji alkal
makban, ami bizonyára a testre is káros hatással van.

És ini a teendő mindezzel szemben? Az, hogy a szülők nagyobb 
gondot fordítsanak gyermekeik mindkét nemű nevelésére egész felnőtt 
korukig; óvják őket rósz társaságtól, korcsmázástól és bárminő éjjele- 
zésektől, ne fogják őket időnek előtte nehéz munkába; továbbá kivétel 
nélkül — mindenki válogassa meg az ifjúság előtt használandó szavait 
s ne használjon soha illetlen, erkölcs-rontó kifejezéseket; a lelkész 
urak pedig gyakrabban oktassák szószékről a szülőket nevelői teendő
ikre s akkor tán javul ifjúságunk és meg fog szűnni legalább részben 
az értekezés tárgyátképező kettős betegség. Adja Isten! MURAI.

A regáie megváltásához.
Valamennyi községi- s körjegyző urnák és a két rendezett tanácsú város adóhivatalának.

Az italmérési jog kártalanításáról szóló 1888. évi XXXVI. t. ez. végre
hajtása tárgyában 1889. évi 8368. szám alatt kiadott utasítás 19. §-a értel
mében azon jogosultak, kik az italmérési jog haszua után az 1882. évi január 
hó 1-től az 18S6. évi deczember hó 31-éig terjedő időben tőkekamat és já
radék adót nem fizettek ugyan, hanem ezen jövedelem után a fenti idő alatt
III. osztályú kereseti, bázbér vagy egyéb adóval megvoltak adóztatva, — 
tartoznak ezen körülményt az igénybejelentés alkalmával következőleg iga
zolni : vagy

1. egy a magán jogi törvényeink értelmében t e l j e s  b i z o n y í t ó  
e r ő v e l  biró okirat alakjában kiállított bér vagy haszonbérszerződéssel, vagy 
más okirattal, melynek tartalmából kitűnik, hogy a bér haszonbér utján 
vagy más módon hasznosított tárgy, dolog vagy joghasznában egyúttal az 
italmérési jog haszna is benfoglaltatik, mely esetbeu olyan adókönyv, — 
adólajstrom, esetleg kiszabási irat is csatolandó, melyből minden kétséget 
kizárólag kitűnik, hogy az italmérési jog után élvezett jövedelem alapján 
valamiféle adó fizettetett, --  ha pedig az adófizetést tanúsító s fent említett 
adóiratok csatolhatok nem volnának, az esetben elegendő arra hivatkozni, 
hogy azok mely hatóságnál és mily szám alatt találhatók fel, vagy

2. okiratok hiányában csatolandók olyan adókönyvek, adóbevallások, 
adókivetési lajstromok, az ezeknek készítésénél használt adatok, az adóki
vető és felszólamlási bizottságok, a törvényhatósági közigazgatási bizottság 
és a pénzügyi közigazgatási bíróság tárgyalási iratai és jegyzőkönyvei, mely
ből kitűnik, hogy az ezen iratok alapjáu kiszabott adó alapjául az italmé- 
rési jog haszna is szolgált, de ez esetben ugyancsak az igénybejelentésben 
meg kell a jogosultnak nevezni egy vele h a s o n l ó  k ö r ü l m é n y e k  köz t  
levő , h a s o n l ó  a l a p o n  ad ó zó , de i t a l m é r é s t  nem g y a k o r l ó  
olyan adófizetőt, akinek adójával, ha a jogosult adója összehasonlittatik, ki
tűnik, hogy a jogosult azért lett uagyobb adóval megróva, mert italmérést 
gyakorolt ; ha a jogosult az adóiratokat becsatolni nem tudná, azokra oly mó
don tartozik hivatkozni, mint ahogy az előző 1. poutbau elmoudatott.

Nehogy tehát az ily jogosultak az igénybejeleulés hiányos felszerelé
sénél lógva, az őket esetleg megillető kártalanítástól elessenek,

felhívom a ez i me t :  miszeriut a működése területén italmérési foggal 
biró azon jogosultakat, kik az ezen jogok haszua után nem tőkekamat, já
radék adóval, hanem másnemű adóval voltak megróva, az igénybejelentés 
telsz. •relése tekintetében követendő és a fenti (2) két poutbau részletesen fel-

— Aztán tanító nr talán azt is tudná?
— Nem, azt nem tudom, de tudom, hogy hol lehet azt megtudni. Ha 

Kovács uram akarja, megtudhatjuk hamar, hogy nem a mag volt-e a hibás?
— Hogyne akarnám, nagyon is kérem, megfizetem, akár mibe kerül.
— Nem kerül egy krajezárba sem, csak épen hogy a postát kell meg

fizetni, mert a magból kell egy pár szemet küldenünk.
— Biz az nagyon jó, kérem szépen s talán még a luezerna magból 

lehetne küldeni, hogy hát nem csaltak-e meg vele?!
— Elküldjük azt is, csak most siessen haza, aztán szedjen össze egy- 

egy kicsit, ha maradt, a tavali vetőmagból, aztán összecsomagoljuk, hogy 
uiég ma elküldhessük a postán.

— Maradt valami, hozom azonnal.
Mig Kovács János odajárt, a tanító megírta a levelet a budapesti 

magvizsgáló állomásuak, hogy szíveskedjenek a beküldött magvakat meg
vizsgálni.

Csakhamar megjött a magvakkal Kovács is, még aznap feladták a postára.
Látni kellett volna az öreget, hogy naponként hányszor meut el a 

posta előtt, hogy leste a választ. Pedig hamarabb megjött az, liogysem re
mélték volna.

Negyed napra levelet kapott a tanító, hogy a beküldött 32 gramm lu- 
czernaiuagban 784 aranka mag volt, esik tehát egy kilogammra 24 500 szem.

— Adta ördöngös mestersége, kiáltott fel örömmel Kovács.
Ez volt hát a baj, megcsaltak. Persze, persze . . . Hogyisne tette volna 

tönkre a luezernát az a tömérdek arauka.
De mi van a búzával ?
— Arra is megkapjuk a választ Kovács uram, csak néhány napig várni 

kell, mert az nem megy olyan hamar.
Kezdett az öreg nagyon bízni, hogy hát még sem a föld lett hozzá 

mostoha, hanem a magban lesz a hiba.
Várta is türelmetlenül a választ.

Roditelje nyegvo vcsenyé za (lokoncsano drzsíjo, nanyegvo oponásanye 
poetomtoga pomenye pázijo ah pa czelou nika; vu kákse k<»li neprebráno 
pajdástvo i v-keresmo je püs/tijo, vecskrát je pa szarni t«l pelajo, ár „je tak 
dobro dejte ka nyerni pár terbej iszkati.* i escse je uadelo poslejo k-szoszi- 
dovim. Ali sto je esüo gda tákse V Ka lagoje pajdástvo i kresma zná szkva- 
riti to inládo düso, tou cslovek escse lebko nameszti n ihá; ali ka bi nyerni 
dela na skodlivoszt znalo bidti, tou je zse nemogouese vörvati: tak právijo. 
Nej delo, nego delavczi szó na pcgübelnoszt toj neduzsuoj mládoj düsi. Ki 
ne vörje, naj priblizsa tak neovedoucs eden véksi z-oboujega szpoula i z-ráz- 
locsne sztaroszti bodoucsi, neoglajeno mislejnye majoucsi delaven sereg na- 
pouli ali gdekoli, naj je szkrivoma poszlühsa i lihitro napamet vzenie, ka je  
nyihov czejli gues dvojega rázuma, liüdou zakrita praznia, kak dabi szi v-ton 
iszkali véksa volou k-deli. — Jeli té praznive. nepostene recsij nekvarijo 
mladéznoszt. neterejo nyihovo jedrnoszt i jákoszt? Ali vuduésnye delo je 
escse kamtá, nego nocsno: kakti pérja-csejszanye, kukorcze-lüpanye, stero 
navékse szarni mládi szkoncsávajo, ár ti sztári (Ionná osztánejo. naszen nag- 
nejo szvojo od vnouge miszli puno glavou, napocsinek szvoje trüdavno szpo- 
trto tejlo, — brezi pazitela bodoucsi mladfuczi pa v nocsnoj kmiczi brezi 
vüzd divji gracsüjejo. sztraslivo i gnüszuo sze kvarijo i v praznivoszti sze 
vtáplajo — dokecs sze szploj nevtopijo. Vu tóm vidini jász jedrnoszti. jákoszti 
i postenyá pogübel, vu vudnyésnyem bozsnom guesi i vu noesni prílikaj stero 
je pa tejli zagvüsno tüdi nakvár.

I ka je csinejnye prouti tömi? Tou, ka roditelje vékso szkrb morejo 
meti tak na dQsevno, kak na telovno vcsenyé szvoje deczé szploj <lo tecsász 
ka czelo gori zrasztéjo i lejta zadobijo; morejo je nazáj drzsati od lagojega 
tüváristva, od pogübelnoga pajdástva, od kiesnie i od káksega-koli iHCsüvanya; 
neszmijo je pred czajtom k-zsmetnomi deli k-ezuj gnati; nadale vszaksi 
cslovek aaj piebéra szvoje pred mládiini lüdmí nüczane recsí. naj je z-bozs- 
nim gues un nekvarí: goszpon dühovniczke pa z-predgancze naj vecskrát 
vcsíjo roditele na nyihovo duzsnoszt prouti sz,fojoj deczi i te de sze ta mla- 
dézen pobogsávala i tak miné té dvouji beteg, od steroga szmo sze zdaj 
csedníli. Dáj Boug! MURAI.

R e g á l o v  r i s i d v i .
Yszem nótáriusom.

Za volo pitviue nn-rjeiiyá jussa kvár povernyeiioszti od 1888. leta 
XXXVI. t. c/,. (loperiiH.s.Miya 1889. leti 8368 nrov vődáni 19. §. oui ki jussé 
májo, ki szó od pitviue merjenya jussa haszka volo od 1882. leta jauuára 
1. dnévu do 1886. leta deczembra 31. dnéva, od kapitálisa interes i pn- 
szpodobno dácso nej plácsali, nego za tou dác>o vu onom vrejmeni 111. eláss 
kereseti, bázbér ali z-drügov dácsov bili gór vzéti, — szi szó duzsui tou 
delo pri uotri glaslivanyi z-etaksim táloin poszvedocsiti: ali

1. edno pouleg nasi poszebni jussa törvényov znauiejnyi isztinszko 
szvedoesansztvo niOC'jov ládajoucsim z-áreudszkim kontractusoui, ali z-drü- 
gim piszmom, steroga sze dá ráz un ti i vö szkázati, ka áremla po nücznoj 
árendl, ali po drügoiu haszuovitoni táli, dela ali jussa baszni tehkajse re- 
gálszkoga jussa baszek sze tüdi uotri zderzsáva, v-sterom táli tákse por- 
cziuszke kuige, porezmszke lajstra, vö namatávanya piszmo sze tüdi naj 
kezuj d«ne, steri sze brez vsze dvojuoszti naj vö s/.kázse, ka po regáli vzsi- 
vajoncsi dohodkov nika dácse plácsalo, esi pa od tákse (lácse placsüvanya 
bi sze piszma nej mogla keznj djáti, teda de zadoszta uh tou sze zazávati, 
ka gda pri steroj oblászti pod káksov uuiiierov sze lebko gór r.ájdejo.

2. Csi na eto gledoucs piszmo nejga, ka bi sze kezuj djalo, teda sze 
more kezuj djáti, taksa porcziuszka kniga, od notri zglasenya od vö uanie- 
távanye lajstrámi pri tej nüczane gordáuya, od vü nanietávanye ali od re- 
klatuálivany bizottságov od törvényhatósága küzigu/gaska drüstva od pénzügy 
igazg. bizottság ali szolgabirovie tárgyalási knig. steri sze \ö dá previditi, 
ka po oni piszmaj vö naverzsena dácsa je tüdi kezuj prikapcseua tóga re- 
gálszkoga jussa baszek tüdi kezuj szl.'sao, ali vu tóm táli pri notri glase- 
uyej more vu kom ki szám láda imenüvati ednoga k-nyemi glihinga dácso 
placsüvajoucsega ali táksega, ki regála n**jnia, táksega poreznoga placsnika, 
koga porcziov sze vküp priglejne sze vö szkázse, ka je na nyega záto véksa 
dácsa naverzsena, ka je regálszki jus tüdi nieo: csi bi pa taksa piszma na 
szvedosztvo kezuj djáti nej mogao, na ouo gledoucs sze je duzseu. sze je za- 
táviti, kak je vu prvom punctonii vö povi*dauo.

Ka tak táksi, ki z-táksimi jussi obdarüvani i za kvárnoszti povecsne- 
nya szvoje piszma ali szi prosuya nej dobro naprávleno uotri dali, ka ednoga 
ka nyim szlísi, naj vkraj ne szpáduejo.

Gór pozovem, stpri sze dosztája, ka vu delavue nyihove okroglini one, 
ki z-táksim jussom ládajo, ki po tóga jussé haszki nej kapitáliskoga inte- 
resa idoucso porcziov. nego z-drüge-féle porcziov szó bili öbtozseui. gda do 
szvojo prosnyo notri dali v-ti zgorányi 2 puctumaj poszebna ra/locsenoszt je 
kak naj hitrej morejo navesiti. ka szyoja notri dália prostivá kak je zgoraj 
vö povejdano morejo napraviti dati, ár do ona prevecs preglejena i szodjena 
i uakelko bi edno ah drügo nej bilou pouleg utasítása naprávleuo i notri 
dánn, ono sze nikako gór ne vztme.

Két bét múlva jött a másik levél, hogy a beküldött búzának csak a 
fele volt csirázóképes.

Mikor a tanító felolvasta a levelet Kovácsnak, egy uagyo sóhajtott.
— Köszönöm, köszönöm . . . tanító uram, nagy kő esett le a szivemről.
— Szívesen Kovács gazda, de most már kutassuk, hogy mi baja volt 

a búzának?
Nem volt-e nedves magtár fala?
— De bizony nedves volt. Most vettem észre éppen, hogy ezt a pár 

szemet összekerestem. A múlt. esztendei nagy hó, meg a tavaszi viz bevette 
magát a falba, meg a talajba is.

— Az ártott hát a búzának. Kovács uram. mert a nedvesség megroutja 
a magvak csil'ázóképességét s igy roszszul jön ki nagy kárára a gazdának, 
ki alig tudja ennek okát adni.

— De vau itt más baj is. 11a roszszul kel ki a szem, gyom lepi el a 
földet s elnyomja azt a kevés gabonát is, ami kikelt. Nagy ügygyel-bajjal 
lehet csak a gyomot elpusztítani, a magja bekeveredik a gabona közé s igy 
lesz aztán igaz az a közmondás, hogy kio csút vet, az gazt arat.

— így jártam éu is, tökéletesen igy jártam.
— Azért azt tanácslom én mindenkinek, hogy mielőtt akár milyen ma

got elvetne, küldje el valamelyik vizsgáló állomásnak, mert van ilyen több 
is, igy Budapesten, Magyar-Óvárott. Keszthelyen, Debreczenbeu, Kolos-Mo- 
nostoron és Kassán. Még a magkereskodönek se higyjen a gazda; ha valami 
magot hozat, küldje azt is megvizsgálni s megmondják neki nemcsak azt, 
hogy csirázóképes és tiszta-e a mag. hanem azt is, hogy az a fajta-e, a mi
nek ő vette. Ki mint vet, úgy arat. Vessünk hát tiszta, egészséges magot, 
hogy jól arathassunk.

— Köszönöm a tanító ur szives fáradságát és tanácsát, melyet szentül 
megfogadok s nem vetem el a magot, mig meg nem vizsgáltatom.

Bárcsak minden magyar gazda hasonló fogadást tenne.
NAGY ISTVÁN.



Borolt módozatokra, h a 1 a d é k I a 1 a u n 1 figyelmeztesse. miszerint igény- 
bejplenté>pik»-t annál is inkább a fenti módon szereljék fel. mert azok* a 
legszigorúbban fognak •dbiráltalni, és amennyiben valamely igénybejelentés 
nem lenne az utasítás értelmében felszerelve, az semmi szin alatt sem fog 
tekintetbe vétetni.

Végül figyelmeztesse az érdek-lteket arra is. hogy az esetben ha igény- i 
bejelentéseiket nem ezen rendelet 1. és 2. ponijainak megfelelőig szerkesztve 1 
már benyújtották volna, azokat a bejelentések benyújtására még rendelke
zésre álló idő alatt pótolhatják, ilf főleg újra szerkesztve és felszerelve be- j 
adhatják, beit Szombathelyei), 1889. évi márczius hó 22-én.

M. kir. adófelügyelő: KASSAI.

Gazdasági közlemények.
VemlicM k a i ic z i ik k a l  v a ló  b á n á s n ió tl .  Ha a gazdasági viszo- ! 

uyok, a gazdálkodás hátránya nélkül, lehetővé teszik a lótenyésztést, a gaz- j 
dának gondja legyen rá, hogy a vemh-s kanczák helyes és czélszerü báuás- 
módban részesüljenek, mert ettől liígg mind az anyakanczák, mind pedig az , 
ellett csikók egészsége. Időszerüuek tartjuk tehát különösen telkes gazdain- 
kát mindazon dolgokra figyelmeztetni, melyek a vemhes kauczákkal való j 
bánásmódnál szem előtt tartandók.

A vemhesség utolsó idejében a kanczát csak kíméletesen szabad do- ! 
Jogba fogni; nehéz teh'-r húzásától avagy bármiféle megerőltetéstől óvnunk 
kell őt. mert ez. nagyon könnyén elvet •'•lést okoz. Kellő kíméléssel azért az 
el lést megelőző 8 — 14 napon könnyű munkára befoghatjuk a kanczákat. mert 
a szabadban való mozgás jobbat tesz nekik, mint az istállóban állás.

Etessük a vemhes kanczát jól. de ne úgy, mintha hízóba fognók ; a ; 
a takarmány változtatásában fokozatosan járjunk ni. a gyors átmenetet ok- ; 
vétlen kerülnünk kell: dohos, poros vagy valamikép megromlott takarmányt 
sohase adjunk elébe. Téves hit az. mintha a vemhes kanczákat csak állott, ! 
korpával vagy darával kevert vízzel szabadna csak ita tn i; ellenkezőleg, nem 
szabad megtagadni tőlük soha a friss vizet.

A vemhes kancza állása legyen meleg és ne járja azt léghuzás, miért 
nem is szabad annak az istálló ajtajával szemben lenni; legjobb az istálló 
egy részét a vemhes kancza számára elrekeszteni, hogy annak szabad moz- j 
gása is legyen.

Részesítsük a kanczát gondos tisztogatásban és bánjunk vele s/.eliden. j 
Óvatosan vezessük az istállóba be vagy onnét ki, nehogy az ajtóban meg
riadjon vagy elcsúszszou — s a vemhesség utolsó idejében jó, ha patkóit 
is leszedjük.

Ha megszívleljük mindezeket a tanácsokat, a csikózás baj nélkül esik 
m*% és egészséges, erőteljes csikó lesz a goudos gazda jutalma. S.

Megyei hírek.
— Tisztelt olvasóinkhoz! A folyó hó elsejével uj elöji ; 

zetést nyitunk, felkérve eddigi tisztelt éld fizetőinket. viikép előfizetéseiket 
megújítani és lapunkat tehetségükhöz képest minél szélesebb körben 
ajánlani szíveskednének Egyúttal legyen szabad a hátralékoknak is 
szives beküldését kérni A  „ Muraszombat és Vidékeu kiadóhivatala.

— I.(‘m o n d á s . Ezen lapok t. olvasóit teljes tisztelettel értesitem,
miszerint hivatalos állásommal járó teendők halmaza miatt e lap szerkesz
tésétől a húsvéti szám után vissza kell lépnem, mert ezt a lehető gyors és 
pontos eljárást követelő közönség érdeke már parancsolja. A lap szerkeszté
sének átvételétől épen ezen körülmény soká visszatartott, de utoljára is en
gedni kényszerültem a sokoldalú felszólításnak, befolyásos tényezők óhajá
nak. Nyngodtau teszem le a tollat, mert rövid három havi idő alatt is a 
teljesített kötelesség tudatát viszem velem. És mert meggyőződésem az, hogy 
a határszélre esett Tótságnak érdeke múlhatatlanul megkívánja, hogy legyen 
az ő jogos kívánalmait mindenek fölé helyező s ezekért kitartóan küzdő 
lapja, teljes bizalommal felkérem a lap iránt érdeklődő értelmiséget, misze
rint m a ilcliitA ii *> ó r a k o r  — az eddigi szokás szerint — a Casiuo he
lyiségében tanácskozásra megjelenni szizeskedjenek. Török Ernő.

-  I l i r ia w  Iá ő r n é l  megyés püspök ur ő méltósága jelen volt a fő
rendi háznak legközelebbi ülésein.

-  i  n a g y ító t. A kereszténység legszentebb ünnepe, a husvét köze
ledvén, az egyház e héten ölti föl a legmélyebb gyászt a keresztre feszített 
Istenember halálának s igy a megváltásnak emlékére. A hívők a templomba 
s maid a szeut sirhoz zarándokolnak s ott porba hullva, imába merülve érzik 
a végtelen jóságu Teremtő hatalmát, irgalmát. Eluémul a héten a világ zaja, 
a vigsag hallgat, csuk a vallásos lélek fohásza tör ég felé, kérvén: Adj 
Uram boldog fel támadást!

^ a s n t i íg y .  A Jánosháza-Ukk-Zalabér-Zala-Egerszeg-Alsó-Leudva- 
csáktoruyai vas- t kiépítéséhez ruár május hóban hozzákezdenek ; a Körmend- 
alsó-ieudvai irány kiépítése táig^ában is sikerrel kecsegtető hatalmas moz
galom indult meg 111 Muraszombat éi környékének érteimesége a mostani 
kedvező alkalmat elszalasztja, akkor szentül jólétének, emelkedésének buká
sát irta ala Nagyon helye, volna, ha a vezető körök mielőbb értekezletet, 
hívnának össze s a csatlakozás mellett teljes tevékenységet fejtenének ki, 
mert bizony igen ránk férne már egy kis haladás, mely a szegény Tótság 
vagyoni jólétére elvitázbatlau hatással volna.

~  A m ii rányom  b a l l  tű z o l tó -e g y e s ü le t  múlt vasárnapon tartott 
közgyűlésen újra alakult. A számadásokat rendben találván a közgyűlés a 
péuztárnoknak a szokásos felmentvényt megadta. Majd a volt tisztikar nevében 
köszönte meg Agusztich Pongrác/ kir. járásbiró és egyleti elnök a bizalmat s ki
jelentette,hogy a tisztikar állásáról lemond. A közgyűlés lelkes éljenzés közt újra 
felkérte az elnököt, hogy az egylet élén továbbra is maradjon meg, de ő egész
ségi szempontból az elnöki tisztet el nem vállalhatván, uiegküszöné a bizalmat. 
Ennek folytán a tisztujitás következőleg történt meg: Elnök: Kovács Károly, 
főparancsnok: Pintér Géza, alpurancsnok: Mc'xner Mátyás, mászó-osztály- 
parancsnok : B-icz .János, oltóosztály-paraucsnok : Vüjecz György, inentőo«ztály- 
parancgnok: Ki'ihár János, szertáruok: Stevauécz András, egyleti orvosok: 
dr. Czipott Zoltán és Minisek Gáspár, péuztáruok: Horváth György, jegyző 
es segédtiszt; Nemes* István; választmányi tagok : Fasckiuger József, Agusztich 
Pongrác/, Hartner Károly, Slebich Ignácz, Gáspár Ferencz, Török Ernő, 
öomen János, liituper József és Sckulhof Mór.
„  ~ -k s / á j . óh k ö rö m  fá já *  ragadós betegség a szarvasmarhák között

luegkutou is kiütött. A hatóság megtette a szükséges óvó rendszabályokat.
~~ l  m ii rán y o m  b a l l  országos vasár múlt hétfőn nagyon gyenge

eredmény nyel végződött.
~7 H o ffiiaa iiu  F e re n c z  mártonkelyi vendéglős a február JG-iki 

mulatság hátralevő tisztajövedelmét 11 frt 40 krt beszolgátatta.
. , Lapunk múlt számábau említés tétetik, hogy Muraszombatban iga- 

zolványnyal el nem látott bikávál fedeztetnek, — jó volna ilyen ügyeket 
a<* , es bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával a hatósággal közölui — 
reményijük, hogy a visszaélés megazüu tettetnék.

I na szlfdnye naj nyira na znánye dájo fon tüdi, esi szvoje piszma i 
prosnya zse notri dáli i ona sze naj tak uaprávlene, kak tiva 2 punktuma 
pravita, ona escse vu tóm czajti lehko vö poprávijo i esi kaj fali, kezuj na- 
právijo i tak lehko notri dájo.

Vu Szombathelyi. 1889. leta márczius 22-ga.
Vogerszke králevesine porcziuski inspektor: KASSAI.

Od vérsztva napreidávanye.
X -brrliim i k o b ila iu i b ak  m o rem o  h o il lt i .  Csi vérsztvo nazáj 

ne osztanyüje i na nikoj nejde, lehko sze kouyi pouvajo, te gazda more 
szkerb nieti, ka te brehe kobile naj vu dobrom rédi sztojijo, ár od tóga viszi 
kam te kobile, kain zserbéta zdrávje. Za pripravno derzsimo tak te polodel- 
szke gazde opomenouti na vsza ona dela, stere pred ocsmi niorejo derzsati 
gda brehe kobile májo.

Csi je breha kobila i zse uejina dugó nosziti, nyo szamo prevecs 
szkrblivo za delo nüczamo; neszmiino jo pod veliko bremen prégati. nyo od 
vszakoga zsraetnoga dela csuvati uioremo, ár tákse delo lehko naprej pri- 
ueszé, ka kobila zmecse. Takse kobile prvle kak májo szkotiti, 8 —14 dni 
lehko malo prégamo na lehko delo, ár te vüuesnyi zrák i to vünesnye gi- 
banye uyim bogse szpádue kak vu stali sztáti.

Z-rédoma i dobro jo kermiuo tákso breho kobilo, ali nej tak gda bi 
j<> na inászt steli keriuiti. Pri preminyávauya kerme csedni bojdmo, hitro 
nej terbej preiuinyávati kriuo; — piszuivo, prahsuato ali kákso pokvarjeuo 
kerino nyoj nigdár uedáimo. Lagoja sega i lagoje vervanye je tou. ka bi 
brehe kobile sztojécsoj vodi zmesini utrobi ali z-grészoni szlobodno bilou 
napájati, tou nej, uego vszigdár moremo 7-csisztov, friskov vodov napájati.

Stala vu steroj ta breha kobila sztojí, uaj bode topla, naj nede ezug- 
lufta vu nyej, i natics naj prouti dverom nesztoji, náj bogse je taksoj vu 
stali presztor napraviti. gde de sze szlobodno gibela.

Derzsmo jo vu csisztoucsi, puczajmo jo dobro i denmo szi zsnyov lipou, 
szkrblivo jo pelajmo vu stalo i odnut vö, nej ka bi szó med dverami 

vdárila ali poskleszuola, i pri ti kouczi gda de mejla kotiti, potkovi dőli 
zemimo z-noug.

Csi tou vsze pazlivo doprineszémo, brezi vsze falinge szkoti i te gazda 
dobi za nájein edno zdravo i mocsno zserbé. S.

Vármegyövszki glászi.
— K.-postenim cstenyárom! Tekoucsi mejszecz pervoga 

nouvo naprejplacsilo oprémo, gór obproszimo zdajsnye postene naprej- 
placsnijke, kak naprej placsilo ponovlati ino naj bodo tak dobri naso 
novino vu sürkom kráji z delavnosztjov ponüjati Z  ednim poutom 
szi dopiisztim te odzaja osztányene dugé tüdi notri poslejnye prosziti.

„Muraszombat és vidékeu vödávarsztvo.
— Ito jy .aváljc iiyé . Ete novin jáko postüvanim cstenyárou z-pozdrav- 

lejuyem dani nazuánye, ka poulek vnougi moji szlüzsbeni dugoványov od 
brodnijsztva ete novin szpelávanye po vüzmi nazáj morém sztoupiti, záto da 
tou sziluo ino rédno szkoncsávanye tak zapovej. Od novin prejk jemánye 
me rávnok tou dugó nazáj zasztavilo, ali na szleidnye szám diinok pisztiti 
inogo vnougoj prosuyi, ino drüjgiu zselejnyi. Z-mirovcsinov deuem dőli 
pero, da po krátkim trejmi meiszeczami szám duzsnoszt v-ton táli szpuuo, 
ino eto niislejuyo zdaj tüdi szeboiu odusszém. Ino v-ton gvüsenoszti szám, 
ka na határ szpádjenomi tótsági zselnoszt tou zapovej. ka r.áj bodejo za 
íiyuve zselejuye ino obranejnye edne noviue, poulek tóga pouizno gór opro- 
szim ete novin cstenyárov razméuoga tála, ka (lu esz  zadvec.nera  o b  5  
v ö r l  poulek pervejse stge v-Casiuo na gyülojs prijti tak dobri bodejo.

Török Ernő.
— V yih o v e  in i lo s /,1 i Hidassv Koméi szombathelyszki püspök szó 

zdaj v-Budapesti uazoucsi bili főrendi házi derzsánom gyülejsi.
— V ei k i  ty e d e ii.  Kerscseníkov te nájlepsi szvétek vüzen dohája 

szvéta mati bozsa ezérkev, ete tyedeu zeme gori to uájvékse zsalüvanye, na 
krizs raszpétoga Boga merteluoszt szponienek. Lüsztvo v-ezérkev od tisztecz 
pa bozsemi grobi ide — Bogá molijo ino vörjeiuo Bogá vei ke oblászti — 
ino sziniloszt. Ete tyeden szvejta veszélnoszt odnejmi, lárma je tüo, szamo 
vörnoszti düsa sze kred uébe zeme ino proszi: Daj uam goszponi Boug blá- 
zseno gor«ztaupjnye.

— X nclezu icya . Jáuosháza-Ukk-Zalabér-Z.-Egerszeg-A.-Lendva-Csák-
tornya zseleznicze zijdanye zse május meiszecza zacsnojo. Körmeud-A.-Leudva 
krája zijdanye pa tüdi z-lejpin obecsanyom naprej ide. Csi zdaj Murazombat 
ino okioglijne razméui tao tou leipo príliko dá odbejzsati, te na naprejidej- 
nye szó szamo i i/.uok ali nazáj. idejűje podpijszali. Jáko bi csedno bilou, 
csi bi szpelavnijc/.k>' eden gyüleis vküper pouzvali na tou gledoucs, záto da 
bi tou zse prevecs na nász potrejbno bilou malo uaprejidejnye, stero bi ua 
té szinuaski tótság jáko dobro szpadnolo.

.tliii 'iisz o in lia ta  Iiiy o lló -d rü z n tv o  je preminoucso nedelo gyü- 
lejs derzsalo i z-r ívics nasztavilo. Racsuue szó v-rédi naisli, te gyűlés 
tóga kasszaprec • ptora nadale od racsundávanye gór oszlobodo. Vu csesztui. 
kov iniéni *zn |dem. g. kral. főbirouv Agustich Pougrácz kakti drüzstva 
predszedmk za vüpaznoszt zabválnoszt vöpovedali i telikájse vö nazvejsztili 
ka od té csészti nazáj sztoupijo i dőli poveijo. Tou drüzstvo je z-velkim 
„éljen*-kricsanyom nyi z-nouvics proszili, naj cscse duzse osztánejo vu onoj 
csészti kak voj, ali oni szó z-uonvics zahválili. ár nyim zdrávje nedopüsztí. 
ka bi tou duzse mogli nosziti, /ahviílijo za vüpazeu. Poetomtoga je posztalo 
z-novics odebéranye. l’redszeduik elnök Kovács Károly, nájvéksi zapovednik 
főparancsnok Meixner Mátyás, driigoga kiásza zapovejnik Bácz János, ga- 
szitelsztva ktúsza zapuveduik Vüjecz György branitelsztva zapovednik Kükár 
János, szertáruok za skér pazitel Stevauécz András, drüzstva vracsiteo Dr. 
Czipott. Zoltán i Mintsek Gáspár, kassza-preczeptor Horváth György, nótá
rius Nemess István. Választmányi tagok: Faschinger József, Agustich Pon- 
grácz, Hartner Károly. Slebich Ignácz, Gáspár Ferencz, Török Ernő, Sörnen 
János, liituper József i Sekulkof Mór szó odebráni grátali.

— (>olH‘/.a i {iu ín Iov bolezuoszti beteg je med zsivinov v-Hideg- 
kuti vö vdaro, visesnya obiászt je doperneszla te potrejbua reudelüvanya.

— V -po iK le jlek  je vu Muraszombati orszacsko szenye derzsáno bi
lou i prevecs je je szlabo bilou.

— % -.T Iártoulielya goszpou Hoffmaun Fereucz osterjás szó február 
16-gi duéva mulatság derzsali i te csiszti dobotek 11 frt 40 kr. szó uotri 
poszlali.

— V -ll *yle»liityi iiumí n o v i i ia j  je naprej dáno bilou, ka je v- 
Muraszombati eden bik püseseui bio, ki je na tou nej szloboscsiuo doubo. 
Dobro bi bilou tákse delo, csi je zaisztinszku, pri toj uasoj visesnyoj ob- 
lás/.ti notri zglásziti i vüpauye uiámo, ka sze tákse ueiédno delo vecs ne 
pripeti.

— B a l t l iy ó i id i  ev. ezérkvi ua vuzenszki pondejlek vgojduo ob 9 
vöri de vogerszka bozsa szluzsba derzsáua.



— M agyar is ten l-tlN lte le t fog tartatni Husvét-hétfóu, a batthyándi 
evang. templomban, reggeli 9 órakor.

— A b e l la t iu c z i  c a s iu o  a tekeidéuyt ünnepélyesen ápril bő 22-én 
délután nyitja meg, amelyre a casino bel- és kültagjait 8 az általuk ho
zandó vendégeket örömmel látja és ezennel meghívja.

Vegyes rövid hírek.
A h azáb ól.

— A képviselőház közoktatási bizottságában hangsúlyozzák, hogy a 
középiskoláaban tultömik az ifjúság elméjét, de testi fejlődésére semmi gon
dot sem fordítanak. — Az idei sorozás körülbelül május közepén kezdődik. 
— A fővárosban oly első rangú finevelő-intézetet tervez a közoktatási mi
niszter, mint a bécsi Thereziánum. — A kolozsvári kereskedő ifjak társu
lata gr. Széchényi István halálának évfordulója alkalmából emlékünnepet 
rendezett. — Az első kereskedelme szaktanfolyam végén 37 nÓ vizsgázott 
sikerrel, megmutatván, hogy a kereskedői pályán mily hivatást tölthetnek 
be — Tatáról és vidékéről igen sok félvér magyar lovat szállítanak Ang
liába. — Mária Valéria királykisasszony menyasszonyi kelengyéjét felében 
magyar iparosok készitik. — Szilágyi Dezsőt igazságügyi, gr. Szapáry Gyu
lát földművelésügyi, és Wekerle Sáudort pénzügyminiszterré nevezte ki a 
király.

A k ü lfö ld r ő l.
— Natália, a kis szerb király anyja, e hó végén vissza akar térni 

Szerbiába. — Chevreul hírneves franczia vegyész Páriában 103 éves korá
ban elhalt. — A párisi világkiállítás magyar csárdájába Urbáu szegedi ban
dáját szerződtették, kik a bemutató zene-előadást a 30Ö méternél magasabb 
E i fe l t o r o n y  tetején tartják meg. — Cseh- és Morvaországban. AJsó- 
Ausztriában és Galicziában a szarvasmarhákat meglepte a ragadós száj- és 
körömfájás. — Az osztrákok, csehek, morvák, a magyar liszt kivitelét meg 
akarják akadályozni; ezen szerződésszegő terv ellen Baross miniszterünk éle
sen kikelt. — Oroszország a nyugoti határszéleken ismét újabban nagyobb 
csapatokat összpontosít.

K ü l ö n f é l é k .
— A k a r l s b a d i  p ezsg ő  p o r r ó l .  Egy budapesti orvosi szaklapban 

a következő megfigyelésre méltó sorokat olvassuk a Lippmann D. R. karls- 
biidi gyógyszerész által készített karlsbadi pezsgő porról: Lippmann karlsbadi 
p>-/.sgő-pora, mely a helyszínén készíttetik és mint az ottani gyógymódot 
'•Kimozdító és utókorára alkalmas szer használtaik, rövid idő óta átadatott 
a uagy forgalomnak és azóta Magyarországon is nagy elterjedést nyert. Az 
orvosok kellően méltányolják azt a jó gondolatot: hogy a világhírű karls
badi fürdő productumai egy pulvis aerophorus (pezsgő por) alakjában állít
tatnak elő, a közönség pedig szívesen veszi ezeket a porokat először is kellemes 
izük miatt és azért, mert csakhamar meggyőződik üdítő és kitűnő hatásukról. 
Az említett práparátum mindenek előtt egy kellemes hashajtó szer, mely a 
gyomrot és beleket nem izgatja és mely acut és chronicus gyomorkatarr- 
husoknál, szintúgy ideges dyspepsiánál indicálva van. Miután alkalikus só
tartalma az epekiválasztást szaporítja, a belek működését elősegíti és azoknak 
H/envedőleges hyperiimiáit csökkenti, ennek következtében alkalmas májbajok
nál, chronicus bélhurutoknál, makacs obstipatióknál és az abdomiuális Pletho- 
ránál (altesti elrekedés). Az alkalikus-savas ásványvizekhez hasonlóan diuretikus 
hatása van, minek következtében bizonyos vesebajoknál és a hugysavas Diathe- 
j-enál előnyösen alkalmaztatik." Szívességet véltünk tenni a szenvedőknek e 
‘•orok közlésével. Megjegyezzük uiég, hogy a karlsbadi pezsgő porok tudtuuk- 
kal adagonként 20 krért, 3 adagonként 60 krért és 12 adagonként csoma
golva 2 írtért használati utasítással együtt majd minden nagyobb gyógytár- 
ban, Budapesten Török Józsefnél és Karlsbadban Lippmann gyógyszerésznél 
kaphatók.

HIRDETÉSEK.

Mária-czelli gyomorcseppek, 8
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- ®  
talmai ellen, és felülmulhatlan az étvágyhiány w  
gyomorgyengeség, rósz szagu lehellet, szelek, sa- ®  
vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor- ÉÉ 
égés, hugykó-képződés, túlságos nyálka-képződés. A  
sárgaság, nndor és hányás, főfájás (ha az a g y o -S  
mórból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a g y o - J  
mórnak túlterheltsége étel és ital által, g iliszta,®  
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres bán- 

talmak ellen. |
Egy üvegcse ára használati uta-| 

_______ _ sitással együtt 10 kr. i
Központi szétküldési raktár nagyban és kicsinyben: &

BRADY KAROLY t
„az ő r a n g y a lh o z"  cz im ze tt gy ó g y sze rtá r á b a n  K r e m z ie r h e ii ,  ®  

Morvaországban. Z
Kapható Muraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához," W  

valamint az ország raimlen gyógyszertárában. (45. 52—48) \

A Dreher Antal-féle kiviteli palaczksör

D IET R IC H  és G O T T S C H L IG
BUDAPEST

f  . I* K K  I I  K  l t  A Sí T  A I .  K ö b  A  ■■ y  » .
Csakis teljesen leülepedett, tehát tükörtiszta kiviteli sör szétküldése, folyton 

friss üvegtöltésben, a minőség bamisitlau volta mellett kezesség vállaltatik.

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Á r je g y z é k e k  iiiiiM le n fe lé  in g y e n  í*s b é r m e n t v e .

Miután gyakran megtöiténik, hogy idegen készítményü 
és gyöngébb minőségű sörök „Dreher Antal kiviteli sör- czim 
alatt forgalomba hozatnak, a t. ez. Dreher-féle kiviteli sör fo
gyasztóknak a hatóságilag oltalmazott üvegezimkét, melvun a 
D ietricli és (Jo tlsch lig  név okvetlen kell, hogy rajta legyen, 
kiváló figyelmükbe ajánljuk. (884. 0 —1)

Rázlocsneféle krátki glászi.
Otl d o u io v in e .

— V-orszaCskoj hizsi na gyülejsi szi od tóga zgucsávlejo, ka v-soláj 
deczi pamet z-dosztin vcsenyom sze napunijo. pouleg foga pa na rasztejnye 
nika  szkrb ne prijde. — Letosnya steliuga sze koulik május m* iszec/a /í.csne.
— Budapesti közoktatási miniszter tákso pervejso soulo scséjo kuk v-Bccsi 
Thereziánum. — Kolozsvári mládo tergovuiki drüstva gróf Széchenyi 1 tváua 
mertelnoszt szpoumenek poszvetiti scsé. — Na pervon tergovnijczkoj s< üli 
je 37 zsenszk ekzájment doj djalon. szteu szó pokázali. ka na toj ponti kákso 
meszto lejko szpunijo. — Od Tata ino od okroglijue doszta vogerszke konye 
szprávlajo v-Aiglu-ko. — Mária Valéria krála esij stera je zdaj szóéba 
potrejbui gvant ino ezoj szlihseno s/.akse dugováuye vogerszk; mestri delajo.
— Szvekli krao szó Szilágyi Dezső za igazságügyminisztera, Gróf Szapáry 
Gyula pa za földművelési, ino Wekerle Sándora za pénzügyminisztera vö 
imenüvali.

O d * v íín s* lio g a  k r á ja .
— Natália máloga szerbszkoga krála mati ete meiszecz szleiduye dnéve 

nazáj scséjo iti v-Szerbio. — Na párisko vöposz.távlanye vogt-rszko osterijo 
szó Úrbána bando szegeda gór zéli, steri do zaperva „Eifel-törmi“ steri je 
300 metre visziki — do igrali. — V-Petnszkou ino szpoudnoj Ausztriji pa 
v-Galicziji je med roglenov niárov navarni lampui ino nojétui beteg vö vdaro.
— V-Pemszkon vogerszke mele vö voz.snyo gorzasztaviti scséjo, ali prouti 
tömi szó Baross miniszter mocsno prouti sztanoli. — V-Rusziskou na záhoten 
határi pá znonvics doszta szoldákov vküper szprávlajo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
!! Akinek!! 385. 50 -1

egy biztosító-levélre szüksége van
alapként nyújtott kölcsönre, családjának biztosításául vagy kapott hozomány visszaté
rítése czéljából, nemkülönben eladósodott ház* és földbirtokosok pénzviszonyainak 
rendbehozása végett, továbbá oly t. egyének, kik életükben folyósítható tőkét nem ha
gyományozhatnak, végül tőke-elhelyezés gyanánt törvénytelen vagy másodház; sságból 
származó gyermekeknek egyenjoguvá tételéhez, habár a t. biztosíttatni szándékozók a 
60 évet már túlhaladták is (egész 66 éves korig), kaphatnak a leggyorsabban bármily 
összeg erejéig biztositó levelet tisztességes, illedelmes módon itt vagy a provincziában.
A legnagyobb titoktartás minden alkalommal biztosittatik. — Értesítéssel szolgál in
gyen naponként 2—5-ig Klein biztosítási fó-felügyelö,

R ées, I . liolilmcNNergiDíMe 7 ., 4 . em e le t .

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 X X

3939,88. Árverési hirdetményi kivonat.
A mura szómba ti kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 

Weisz Zsigmoud végrehajtatóuak Szkledár Küzmits Juliánná végrehajtást 
szenvedő elleni 25 frt 39 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyébeu a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) 
területén lévő, Seregház község határában fekvő, a seregházi 19. sz. tjkvben 
felvett A. I. 3. 5. 8. 11 — 13. sor- 8. há/.számu telki birtokból Szkledár Küz
mits Juliannát illető V* részre 355 frt 60 kr., a 139 sz. tjkvben f-lvett A 
f  220. bfizsz. birtokból azt illető 1 r, részre 9 frt, a 140. sz. tjkvben felvett 
A. + 228. hszsz. birtokból őt illető '^.részre 37 írt, a 141. sz. tjkvben fel- 

i vett A f  41. hszsz, birtokból ugyanazt illető '« részre 19 frt és a 169. sz.
tjkvben felvett A I. 237. hszsz. birtokból ót. illető 4 « részre az árverést 5 

I frt 50 krban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
| fennebb megjelölt ingatlanok az 1HSÍK év i á p r i l  h ó  lS - ik  n a p já n  
| délelőtt 10 órakor Seregháza községben a biró házánál megtartandó nyilvá- 
j nos áryeréseu a megállapított kikiáltási áron alól is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881. 60. t. ez. 42. § -ában jelzett, árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hő 1-én 3333. sz. a. kelt ig. miniszteri 
rendelet 8. í$-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az 1881. GO. tcz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróságnál mint tkvi hatóságnál 1888. 
deczember 28-án. KOVÁCS kir. aljbiró.

3793/88. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint tlkkvi hatóság közhírré teszi, 

hogy Mekis Mihály végrehajtatnak, Sokár Mihály végrehajtást szenvedő 
elleni 51 frt 56 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbiiófág) területén 
lévő Kuzma község határában fekvő a knzmai 16. sz, tjkvben felvett A. I. 
1 —12. sor- 18. házs/.ámu V* telekből Sohár Mihályt illető ’ részre 181 frt 
kikiáltási árban, mégis az A. f  alatt, felvett. 238. hszsz. fekvőségből ugyan
azt illető 41, részre 64 frt. a 240. hszsz fekvőségből azt illető V,, részre 34 
frt és a 241. hszsz. ingatlanból ugyanőt illető4 „ részre 38 ftban ezennel megálla
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlanok az övi á p r i l  lió  1 7 -ik  n a p já n  délelőtti 10 órakor
Kuzma községben a községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 száza
lékát készpénzben vagyis 18 frt 10 krt, 6 frt 40 krt, 3 frt 80 krt és 3 frt 
40 krt készpénzben vagy az 1881. LX. tcz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy m inis- 
teri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni avagy az 1881. LX. t ez. 170. §. értelmében a bánatpénznek a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el- 

| ismervényt átszolgáltatni.
Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 

j 1888. év deczember hó 10-én. KOVÁCS, kir. aljbiró.

VAi Y U IIK 1J U !
a legújabban feltalált világ-ingaóra, tinóm politúrozott romle-kerctbc foglalva, ébresztő  
és jelző-készülékkel, két bronz sulylyal és szab. óramutatóval, mely sötét éjszakán 
minden világitó anyag nélkülözésével mint a hold v ilág it. Eme nélkülözhetlen órának 
az ára csak 2 frt 75 kr.. minden megrendelt óra egy csakis c czélra készült posta- 
rekeszbe csomagolva utánvétel vagy az összeg előleges beküldése mellett a világ minden 
részére szétküldetik.

Órák központi szétküldési raktár S. WEISS.
I., NeilergMK«<‘ 7 . (378. 12—3)

• • » • • • • • • • • • » •  a\  O N M I I I N O N

Nyomatott Grilobaum Márk gyorssajtóján Muraszombatban
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