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Az állami és községi iskolák vallásoktatásához.
Az erkölcsök általános sülyedésének a vallástalanság az oka. Ezt 

mondotta Lesskó István országgyűlési képviselő a magyar képviselo- 
Inz f. évi május hő 20-án ta rto tt ülésén, a nevelésnek vallásos alapon 
v.iló reformálását sürgetvén. Tény, hogy a nevelést egy tantárgy sem 
folyásolja be oly jótékonyan, mint a vallástan. Ennek tudomásával 
bir minden józanon gondolkodó gyakorlati tauféríiu, ismeri nevelészeti 
nagy fontosságát közoktatásügyi kormányunk is, ezért M agyarország 
volt kultusminisztere már 1885. junius 5-én az állam közegeihez, a 
tanfelügyelőkhöz ilyen rendeletet bocsátott k i: pHassanak oda, mi
szerint. a tanítók mindennemű ok tatásait hassa át a vallásos és ke
gyes életre vezérlő érzelmek felébresztése, kifejtése és megerősítése, 
úgy hogy tanításaik végeredményeikben nevelő hatásúak legyenek, 
hogy aztán ezen utón kezök alól s vezetésűk által egészséges, ép, 
erős, értelmes és ügyes, de egészben vallásos és jó erkölcsű emberek 
kerüljenek k i.“

Meg vagyunk győződve, hogy minden jóravaló tanító  a m inister 
emez inteutíója szerint já r el s igy tehát bármely tárgyú tan ítását ! 
a vallásos érzelem hatja  át, —  de elégséges-e ez, ha maga a vallás, 
a hittan nem tan itta tík  oly mérvben s akként, hogy az egész ueve- 
lést helyes irányban befolyásolni képes volna? —  A vallástan telje
sen felekezeti ügy lévén, oktatása természetesen az egyes hitfelekeze- 
tekre bízatott törvényileg és jogilag; nagyon helyesen és tap in ta to 
san van ez így Ha tehát mégis val'&siaianságról lehet szó, ez főleg 
az il'ető felekezetek lanyh iságára, közönyösségére vezethető visz- 
sza. Főkép ezeket terheli a felelősség, ha nz ifjú nemzedék nem 
részesült kellő mértékben a vallás vigasztaló, erősítő, felemelő s üd
vözítő tautételeinek oktatásában.

De nem terjeszkedünk ki ezúttal a hitfelekezetek által fentar- 
to tt tanintézetek vallás oktatására , csak a közös jellegű és különö
sen járásunk állami és községi népiskoláinak vallásoktatási állapotát 
akarjuk némileg megvilágítani

Vau járásunkban tudtunkkal 10 állami és három községi, vagy
is összesen 13 közös jellegű iskola, a melyek legtöbbjében a vallás 
vagy egyáltalán nem tan itta tik  vagy alig számba v ihető  mértékben 
s igy közel mintegy ezer tanuló nem részesül hittnni oktatásban. 
Kérdheti valaki hogy lehet az, midőn a hittan rendes kötelezett tan
tárgy? Igen, rendes és kötelezett tantárgy, de a lelkész urak, akikre

Vadlüványa vcsenyó vu orszacski iuo vescsine 
soláj.

Ka jedruoszt vszepoprejk uizse i uizse ide, tömi je uevörva- 
neszt, nepobozsnoszt zrok. Tou je pravo Lesskó Stevan követ na te- 
koucscga le ta  májusa 20 ga duéva derzsánom orszacskom gyülejsi, 
szilívsi, naj sze czejlo vcseuyé na vadlüványa grünt polozsi. la t in a  

, je ka vcsenyá ali hranejnya nikseiéle návuk neravna tak dobrotivno 
kak vadlüváuye Tou vszaksi trejznoga mislejnya bodoucsi vucsitelszki 
mouzs zná, i pózna nyegovo velko znanienitoszt vu vcsenyej nasega 
obcsinszkoga vcsenyá ravnitelsztvo tüdi, zaíoga volo je Vogerszkoga 
országa preminyeu minister vecseuyá zse v-1885 Jeti júniusa 5 ga 
k-orszacskiin solszkim inspektorom etakso zapovid vö dao: „Naj tak 
glidajo, ka naj vucsitelov, káksekoli vcseuyé prehodi na vadlüványa 
pobuzsen i szinileni zsítek vodécsi obcsütejny pobüdjávanye, vö osz- 
návlanye i potrdjávanye, tak ka nyihovo vcseuyé uukonczi pobogsá- 
vajoucsc bode, ka tak po toj pouti z-nyihovi rouk i po nyihovom 
voditelsztvi naj zdravi, popolni, mocsni i rázumm, ali z-czejla po- 
bozsui i dobre jedrnoszti bodoucsi lüdjé vö prídejo.*

Gvüsni szmo, ka vszaksi vrejli vucsitel naszledüje tóga minisz
te r t  eto vö povejdano zselnoszt, ka nyerni tak káksekoli vcseuyé 
pobozsnoszti csűt prehodi, —  ali jeli je zadoszta tou, esi sze szamou 
to vadlüváuye, te vöre návuk ue vcsí v-táksem mertüki i v-tákso 
formo, ka bi czejlo hranejnve, vszo vucsenoszt nato zselno pót szpra- 
viti, zravuati moglo? Vere návuk czelou fárno ali ezérkevno delo 
bodoucsi, nyega vcsenyé sze je pouleg právde na ezérkevno obiászt 
zavüpalo i na jus gledoucs vszegavejcs jáko csedno i pazlivo. —  Csi 
tak od nevörvanoszti, od nepobozsuoszti zná gues bidti, tömi zrok je 
náj bole ezérkevna mrzloszt i nemárnoszt. Nájbole te edne faré tezsi 
odgovornoszt, csi je to mlájdo pokolejnye nej dobilo zadoszta tála vu 
vadlüványa obeszeljávajoucsem, pokrepküvajoucsem, Lvisávajoucsem i 
zvelicsanszkom vcsenyej.

Ali nepüsztímo sze zdaj tou poutna ogléd vcsenyá vadlüványa 
vu fárni soláj, szamo obcsinszki i nájmre nasega járása  orszacski i 
veski sóul vörevesenyá sztávo scsémo na nfkeliko preszvejtiti

Jeszte vu uasein járási pouleg nasega znáuya 10 orszacski i 3 
veski sóul, aliszi vszevküp 13 obcsinszki nefárni sóul, vu steri vék- 
sem táli sze vadlüványe ali nikak nevesi, ali pa czelou v-málom 
mertüki i tak blüzi do jezero deczé ne jemlé tála vu vöre návuki.

____M  TÁRCZA. ________
Tápszereink emésztésének időtartama.

Irta Dr. Boldt Tivadar.
Jó szolgálatot vélüuk tenni, midőn az alábbi kimutatást közzétéve, en

nek alapján megtudhatjuk, hogy közönséges tápszereink mennyi idő alatt 
emésztetnek meg gyomrunk által.

Azon idő, mely alatt az ételeknek a gyomor által való felbontatása 
végbe megy s amelynek lefolyta után a gyomorban péppé alakított tápszerek 
a gyomornedv hozzájárulása mellett a gyomorból a vékonybelekbe átmennek, 
egyes tápszerekre nézve igen kftlömböző. s ezen idökülöiubözet mutatja meg 
első sorban azt is. bogy melyek tekiuteudők könnyű- s melyek nehéz éte
leknek? A könny ük t. i. rövidebb, a nehezek hosszabb idő alatt bontatnak 
fel a nyomorban.

Annak az ismerete, hogy valamely tápszer könnyű- vagy nehéz ernész- 
tetű-e, igen fontos táplálkozásunk s egészségünk körül. Enuek alapján a 
gyenge vagy rósz gyomru s egyáltalában mindenki, ki emésztési zavarokban 
szenved, könnyen állapíthatja meg magának a napi étlapot; de az «gészség* s 
emésztési szervezettel biró embernek is módjában lesz ennek alapján táp
szereinek minőségét akként megállapítani, amint ezt a körülmények az 
emésztés időtartamára nézve megeug‘dik. Aki tudja, hogy pl. a frissen só- i 
zott, főtt dis/.nőhu<nak emésztésére 4 óránál több időre vau szüksége, az — 
ha külöinbeu is nem közönyös egészségének ápolása s fönntartása körül — 
bizonyára meg fogja fontolgatni, hogy ily húst késő esti órákban vacsorái
don, a midőn is kevés ideje maradván ennek kellő emésztésére, bizonyosra 
foghatja, hogy ily nehéz emésztési bús nemcsak éjszakáját, hanem különösen 
ismételt, esetekben emésztő-képességét is meg fogja rongálni.

Ezeknek előrebocsátása után adjuk sorrendben azokat a tápanyagokat, 
melyek asztalunkon szerepelnek,

A rizs megemésztedk 1 óra alatt. Habart tojás (rántotta), puha alma 
és a főtt lazac/, pisztráng 1 óra 30 perez alatt. Sült szarvashus, főtt velő 
é« a főtt szágó 1 óra 35 perez alatt. Forralt tej, hideg tej kenyérrel, főtt

árpakása, nyers kelkáposzta-saláta, nyers tojás, főtt savanyú alma. tőke-bal 
és a sült ökörmáj 2 óra alatt. A uyers tej 2 óra 15 perez, a pulyka-hus 
2 óra 18 perez alatt emésztettk meg.

A sült pulykahús, sült. malacz, főtt bárányhus, bab s a pirított krumpli 
2 óra 30 perez alatt. A tojás- vagy tejpudding, főtt ökörbus és a lyuk fri- 
cassé 2 óra 45 perez alatt. A nyers savanyú alma 2 óra 50 perez alatt, az 
osztriga 2 óra 55 perez alatt emésztetik meg.

3 óra alatt megeraésztetik a lágyra főtt tojás, az ürühus, a ueafsteak, 
a nyers sonka, a sovány sült ökörbus, a sült sügér (hal), a buzakenyér és 
sült marhahús; 3 óra 15 perez alatt a főtt sárgarépa.

3 óra 30 perez alatt vaj, régi sajt, főtt krumpli, keményre főtt tojás, 
ürübus-leves, fehér répa, s a marhahús lesz megemésztve.

A kövér marhahús, sült ürühus, száraz kenyér krumplival, a krumplis 
kenyér, és a pirított disznóhus 3 óra 45 perez, a szelíd házi szárnyas főtt 
húsa, a sózott lazacz, a borjusült meg a kacsasült 4 órai időtartam alatt, 
a disznóhus-leves főzelékkel 4 óra 15 perez alatt emésztetik meg.

Végül a füstölt hús, a vad kacsa sülve, a főtt kelkáposzta 4 óra 30 
perez alatt s a frissen sózott főtt disznóhus 4 óra 45 perez alatt emésztetik 
meg a gyomor által.

A legkönnyebb étel tehát a rizs, s a legnehezebb a kelkáposzta-főze
lék és a főtt disznóhus. Ezen táblázatot tehát a betegek, üdülök, gyeuge 
gyomrunk, emésztési zavarokban szenvedők, szemük elől ne téveszszék s bi
zonyos számítással válogassák meg tápszereiket, ha azt akarják, hogy az 
emésztésük körül kevesebb okuk legyeu panaszra. 11. K.“

Iw kola egy  fa  b en ső jéb en .
Németországban Elbingtől északra mintegy két mértfölduyire van egy 

óriási tölgyfa, valószínűleg a legnagyobb az országban. E fa törzsének át
mérője 9’3tí méter, beuseje üres s az íir oly nagy, bogy egyszer egy egész 
osztály (35 tanuló, 11 — 12 éves korú gyermekek s a tanító) helyet foglaltak 
benne. Az üreg különben rendes ajtóval van elzárva s a fára nagy gondot 
fordítanak.



annak tanítása törvény szerint bizva van, nem tehetnek eleget a tör* 
vény ezen kívánalmának, esvén némelyiknek hatáskörébe saját f lekezeti 
iskoláján kívül 2, 3 sőt 7 közös jellegű iskola. Hogy egyik-másik 
lelkész fuuctiója mellett ennyi iskolát, ha csak lieteukiut egyszer is, 
meglátogathasson s ott taníthasson, ez természetesen egyszerűen em
beri lehetetlenség. Viszont a nagy távolság nem engedi, hogy a gyenge 
gyermeksereg e czélból saját lelkészét otthonában keresse fel.

A dolog azonban igy nem maradhat s ezért valamiképen ren
dezni kell azt. Segíteni lehetne tán némileg ra jta  az által, ha hittani 
vándortanitók alkalmaztatnának, ez azonban költségességénél fogva 
al g lehetne keresztülvihető. Mi marad tehát hátra? Van a megol- 
d ’snak még egy módja, melylyel részben segíteni lehetne a bajon s 
t z az, ha t. i. emez iskolák tanítói bízatnának meg a vallás tanítá
sával. természetesen megfelelő díjazás mellett. A közös jellegű isko
láknál a vallásoktatásról az illető felekezetek tartoznak gondoskodni 
s e gondoskodás a felekezetek képviselőit, szellemi vezetőit, a lelkész 
urakat terheli leginkább, ezért ők vannak hivatva arra, hogy em lített 
tanítók részére a megbízást s ennek kapcsán a kellő fizetést illetékes 
helyen kieszközöljék s ekként a ki nem elégítő helyzetet részben 
megváltoztassák.

Felkérjük az illető intéző-köröket, miszerint a vallás-oktatás 
kérdését ez intézetekre nézve rendezzék, hogy az a jövő tanévben 
már miudenütt rendes folyamatot vehessen s a vallástalauság vádja 
ekként is enyhitessék. — a.—

Konyhakertészet.
("Folytatás.)

Ültetésre legjobb a 4— 6 levélben levő palánta; minél rövidebb nyakú 
s terepélyesebb az annál jobb. Siirün ültetni nem jó.

A palántáknak egymástóli távolsága 50 — 60 cm. lehet s háromszög 
formára ülteteudók. A közökbe salátát lehet ültetni, mely kiszedhető, mire 
a káposzta elterül.

Az ültetés újjal, de még czélszerübben ültetőfával történik. E közben 
a nagyon hosszú gyökereket el kell csípni s vigyázni, hogy azok meghajolva 
ue essenek a földbe, a föld pedig jól köribök nyomassák.

Megfogamzás után ritkán és csak nagy szárazság miatt kell a káposzta
palántákat öntözni. Három-négy hét múlva, mikor már a paláuták jól meg- 
levelescdtek, következik az első kapálás.

Nem szükséges, hogy ez mélyen történjék. Száraz időben előtt való : 
*‘ste igen haszuos erősen megöntözni a földet, nagy szárazságban pedig a 
kapálás után a nedvesség visszatartására a palánták töveit egészen érett 
apró trágyával befödni. Ez nem csak a nedvességet tartja vissza, hanem a 
megcserepedéstól is megvédi és javitja a földet.

Második, harmadik kapálásnál azon kell lenni, hogy a föld jó mélyen 
Mpuhittatván, a tövek körül fellnizasodik. A száraz leveleket leszedni a ká
posztáról nem árt, sőt azt néha tisztogatni is szükséges, de ép leveleket 
szedni mindig ártalmára van a káposztának.

Sok eső után ki szokott repedni a káposzta feje, sőt rothadásnak is 
indul. Ezeket elromlás előtt időnként fel kell szedni. Az ép fejeket azonban 
czélszerü minél tovább küuu hagyni a földön, csak nagy fagy ue bántsa 
őket, mert annál jobb izü lesz a káposzta s annál biztosabb az elállása ie. 
Azért miután kinőtte magát, romlott leveleitől időnként megtisztogassuk és 
csak október vége felé vágjuk le, melyre lehetőleg napos időt kell választani.

Magnak minél korábban s a harzsán alant fejesedő, legkeményebb, nem 
nagyou lapos, hanem inkább kerek, vékony levelű fejeket kell választani. 
Minél tovább künn marad a magnak való, auuál jobb. csak fagy vagy esőzés 
meg ne rongálja. A felszedés minél gyökeresebben törtéujék. Néhány napig 
valamely szeli ős helyeu gyökerénél fogva, fejjel lefelé fel kell kötni a magnak 
valót, hogy a levelek közt levő minden nedvesség kicsurogjon; úgy kell 
aztán hidegelleues kamarában vagy pinezében télre főidbe ültetni., hol külö
nösen tavasz felé őrizni kell, hogy meg ne induljon, melyet ha észrevennénk 
rajta, időnként fel kell húzni s kiszeilóztetni a földtől, arra vigyázván, hogy 
a gyökér ki ue száradjon.

Tavaszkor, mihelyt már derektől tartani nem lehet, rothadt leveleitől 
s hibás gyökereitől megtisztítva kiültettutik napos, de szellős helyre valamivel 
mélyebben, mint előbb állott. Körületét a gyomtól tisztán kell tartani s 
bőséges időben néha meglocsolui.

Minél öregebb szemű s fényesebb szinti a mag, annál jobb. Az anya
g á r első beczői l.gjoLb magot adják s külön szedessenek. A kései hegybeczők 
magvai későn boruló, apró fejű .. könnyen lazasodó káposztát teremnek,

A boruló vagy olasz kel növelése megegyez a fejes káposzta mivelésével. 
b kettőt s általában semmiféle különböző fajú káposztát, különösen a magnak 
valót nem szabad együtt termeszteni, mert könnyen elfajzik.

A homlokéi a hideget nagyon kiállja, úgy, hogy gyenge télen minden 
boríték nélkül a kertben is telelhet s egész téten át a kertből használható 
főzeléknek, a mikor ba a fejek fagyottak, hideg vízzel kell a fagyot belőlök 
kiszivatni.

Van úgynevezett fodros vagy téli káposzta is. Ennek különböző szinü 
fajai vaunak ; legszebb s legkedveltebb a viola szinü. Mindeu káposzta fajok 
közt legjobban kiállja a telet, azért nyári termésnek ritkáD, hanem leginkább 
téh és nagyon kora tavaszi főzeléknek szokott miveltetni. E czélra vetését 
május végén, kiültetését pedig július közepéig lehet tenni más veteméuy 
alól felszabadult földekbe.

Leveleit a hó alól is lehet szedni s vigyázni kell, hogy azok meg ue 
vénüljenek, mert akkor nagyou kemények lesznek s nem használhatók. A 
télen át egészen levágott káposzta-torzsák tavaszszal nagyon korán sarjat, 
hajtanak s kodves izü korai főzeléket adnak. (Folyt, köv.)

Tisztelt olvasóinkhoz.
Mint minden évben, úgy a múlt héten is « lapok előfizetési dij-hátra- 

lekainak beszedése végett körüljárván, uz ez alkalommal szerzett tapaszta
latokból kifolyólag eltökéltem magamban, hogy julius 1-től a „Muraszombat 
es vidéke* cziraii lapot kivétel nélkül csakis azon tisztelt olvasóknak kül
döm mpg, akik — mint ez általában minden hírlapnál gyakorlatban vun — 
;>■’ előfizetés lejártakor újítottak.

Folyó julius hó l-ével uj előfizetést nyitunk és kérjük lapunk t. pár
tolóit, miszerint a jó czélt támogatva, előfizetéseiket kellő időben megújítani 
szíveskednének. A hátralékokat pedig igen kérem mielőbb beküldeni.

GRÜNBAUM MÁRK,
a „Muraszombat és vidéke" kiadótulajdonosa.

Zná pitati stoj, kak bi tou mogoucse bilou, da je vadlüványa m e 
nyé redoven i dúzsen návuk? Toti ka je redoven i dúzsen návuk, ali 
goszpon dühovníczke, naké je nyega vcsenyé pouleg právde zavüpano, 
nemre zadoszta vcsiníti právde tömi zselejuyi, szpádnovsi na uiste- 
roga 2, 3 i escse 7 obcsinszki sóul füdi zvün szvoje domácse fárne 
soule. Ka bi steri pouleg szvojega dühovnikovoga dela telko sóul, esi 
szamo vszaksí tjeden ednouk, mogao gori poiszkuti i escse tam vcsiti, 
tou je vszegavejcs püszta cslovecsa nemogocsnoszt. Velka dalecsína 
pa pá tüdi nedopüszlí, ka bi te szlab detecsi sereg zatoga volo 
szvojega dühovnika domá gori poiszkao.

Ali tou dugó vány e tak  nemre osztáti, nego sze v-uikso-formo 
vréd zéti more. Nanikeliko bi mogoucse bilou zmocsti nauyem, Cai bi 
sze za vöre návuka vcsenyé vandrajoucsi vucsitelje nüczali, ali tou 
bi sze za velki sztroskov volo zsmetno vödoprineszlo. Ka osztáne 
tak odzajaj? Má tou delo escse edno formo, z-sterov bi sze z-tála 
lehko pomogli na toj nevouli i tou je, esi bi sze tej sóul vucsi
telje zavűpali z-vadlüványa vcsenyom, ali vszegavejcs z-dosztoj- 
nov plácsov. Pri tej obcsinszki soláj sze za vadlüványa vcsenyé faré, 
gmajne számé morejo szkrbeti i tá szkrb nájbole fárnike, goszpon 
dfihovnike, kak düsevne voditele tezsí, záto szó oni pozváui na tou, 
naj za te imenflvane vucsitele zavflpanye i sikajoucso plácso v-dosz- 
tájajoucsem illeszti vö szprávijo, i tak to vő nezadovolécso sztávo z- 
tála pobougsajo.

Gori oproszimo one goszpon düliovnike, ka naj vt-re návuka 
vcsenyé na té sóié gledoucs v-réd posztávijo, tak ka ouo zse v-pri- 
sesztnom soulszkom leti vszepovrzédig réden tekáj vzeine i tak naj 
to uevörvanoszti ali nepobozsnoszti tozsbo oszlabijo i do mogocsnoszti 
vtihsajo. — o.—

Künyszko ogracseksztvo.
(Nadali.anye.)

Nájbougsa je Haucza té pieszájati, gda je 4 —6-om liszté; kejm kracsisa 
i bole kosnata je, tájra bougsa je. Gous/.to szaditi je nej dobro.

Fluncza sze edna oddrüge na 50 — 60 cm. razno more szaditi i nájbougse 
na tri küklé. Mrd nyou sze lehko salata poszadi, stera tecsaaz zraszté i vÖ 
sze poberé, dokeos sze zelje razsüri.

Za szajenyé lüknye z-prsztom ali escse lezsej z-ospicsmom botéeskom 
rédimo. Medtejm to prevecs dugó koreuyé nakouczi vkraj rnoremo vcseknoti 
1 na tou pazit’. naj sze vuguyeno uedenejo v-zemlou, zemle k-ezoj korenyej 
more potezsiti.

Gda sze zse tlaucza primle, té zse uam je bi szamo vu velkoj szühoucsi 
potrejbno polejvati. Za tri-stiri tyedue, gda je zse dobro lisztnata grátala, 
naszledüje to prvo okápanye. Nej je potrejbno, kaj bi tou globoko bilou. 
Vu sziihoiiC-d je táksega hipa pred okápanyem tiszti vecsér dobro napuui 
zpolejati, vu velkoj szühoucsi pa pokápauyi okouli koreuyá szploj szprhnyeni 
gnoj uas/ipati. Té nejszamo vlago zadrzsáva nazáj, nego poprávi zemlou i 
nedopüszti, kaj bi krasztava grátala.

Pri driigom i trétyem okápanyi na tóm utoremo bidti, naj sze zemla 
globoko prekopa i okouli zelja osziple.

To szübo lisztje z-zelja dőli brati ueskodi, escse je i potrejbno tou, 
ali to zdravo, zeléno lisztje dojbrati vszigd ír skoudi zelji.

Po dugó trpécsem dezsdzsi rade gór poukajo glavé zelja, ali escse i 
gnilijo. Tákse od hipa do hipa vö moremo pobrati i pouüczati. Ali te zdrave 
glavé je dobro kak nájdu/.se vöuej ni háti i zoriti esi szi sze inra/.a ueuiarao 
bojati, kaj bi pozéblo, ár kejm duzse zelje vön ej osztáne, tejm zsmajnejse 
je, i tejm duzse sztoji. Záto kak doraszté, to szabó lisztje od hipa do hipa dőli 
bermo i uakonczi októbera (Adrejscseka) szejkamo doj, na keliko je mogoucse 
v-csisztom' szühoin szuucsevuom vrejmeui.

Za szemen sze One glavé morejo pr< brati, stere krátko korenyé rnájo, 
sze uájprvlé zapérajo, nej szó pogacsászte, nego okronglo i ténko lisztje májo.

Kejm duzse vönej osztáuejo, tejm bougse, naj je szamo mraz ali dezsdzs 
nepokvári.

Pri gori brányi, ali vöszköbj'Miyé paziti moremo, naj korenyé truok 
neztrgaino. Nistere dni je dobro ua veteruom meszti za koreuyé gori obe- 
s/.iti, naj sze zgiáve voda z-esiszta vözczedí, potom je pa vu kiejti ali piv- 
niczi na zimou poszaditi i naimro prouti szprotolji dobro paziti moremo, 
naj ne goui, stero esi ua pamet vzememo, od hipa do hipa vecs krát vö 
potégnoli i pveliiftati, ua tou pazivsi, naj sze korenyé nepos/.lihsi.

Na izprotolje gda sze zse szláne ueniamo bojati, to zagniljeuo lisztje 
doj moremo pobrati í to talincsuo korenyé vözrezati, potom na szuncsevno 
ineszto tak poszaditi, kaj malo globse pride, kak je pervlé bilo. Okouli nyega 
zemlou od truvine csiszto trbej drzsati i v-.szüboucsi vccskrát polejáti. Kejm 
l'Ujse i szvetlejse je szemen, tejm bongse je. Te prve mosnicze náj bougse 
szemen dájo, »e zouszeb moremo brati. Te készne mosnicze keszuo v-glavou 
idoucse, Iiiőki i mali gláv zelje rodijo.

Kelovoya zelja pouvuuya sze zglilia z-pouvanyem glavatoga zelja. Tou 
dvouje i poprejk nikse rázlocsue fájté zelje, uaimre pa szemeuszko sze ne- 
szuiej vküp pouvati, ár sze z-lejhka preobmé.

Kelovo zelje mraz z-lejbka presztojí. na teliko, kaj v-zimi v-ogracseki 
brezi pokriva osztáne i c/.ejlo zimou sze lejbko nüc/.a za szkübo; esi szó 
glavé zuir/.nyeue, z-mrzlov vodouv moremo as-nyih mraz vöpégnoti dati.

Jeszte tak imenüvajoucse fodraszto ali zimszko zelje tüdi. Tou rázlocsue 
liezojne fájté má; uájlepse i bougse je to szive liezojne. Med vszáke doubi 
zelja tou nájbole presztoji zimou, záto sze za lejtasnyo bráno nepouva jáko, 
uego bole za zimszko, i za ráno s/.protolejsuyo szkübo. Za té ezio sze ua
konczi májusa dá szejbati 1 fiaueza na szrejdi júliusa (jakopescsek) presza- 
diti v-tákso zemlou, z-stere szino zsé drügi nárasz vö v/.éli.

Tóga lisztje sze escse vö od sznegá lejhko béré i paziti trbej uaj sztáro 
negráta, ár j« té jáko trdo i uedá sze pouüczati. Ono korenyé, z-steroga 
sze v-zími lisztje szploj doj poberé, na szprotolje znouvics vö pozsené i dob- 
roga zsmaba ráno szküho dá. (Nad. pride.)

Postüvanim cstenyárom!
Kak vszáko lelő, tak vu preminoucsem tyédni tüdi éti novin uaprej- 

placsila nazájosztanejnya dűg imt-ri térjanya volo szem okouli hodo. Vu etom 
vrejmeui szara prevido tóga sztálisa delo iuo szem szi premiszlo, ka zse od 
prisesztuoga mejszecza julius 1-ga to „Muraszombat és vidéke* imeiiüvaue 
novine od brezi vö vzétja szamo tisztim postüvauom stenyáron bódém posz- 
1“°, ster* ~  kak *Ou pri vs-záki uoviuaj vu príliki jeszte — uaprejplacsilo 

1 Pr«d dojpretecsejnyom po czajti preuouvi.



Helyi és vidéki hirek.
— S zem ély i h ir . Gráf Szápáry Géza ur n nagyméltósága 

és családja f. hó 20-án hat heti időtartam ra a külföldre utazott, a , 
Londonban levő László üa és t. párizsi világkiállítás meglátogatására. |

— K ir á ly i  t á b la .  Hogy mennyit ígérnek a királyi táblák elnye- ! 
rétiért, mutatja a következő: Arad város 250 000 frtos palotát, Temesvár 
palotát Szombathely palotát és berendezést, Veszprém palotát, N.-Kauizsa 
palotát. Kőszeg palotát és fűtést, Győr harminc/ éven át évenként 6000 
forintot avagy 100,000 forintot és telket, Sopron palotát. Váljon a Dunántúl 
mely városa kapja meg ?

H u m á n  un p a p .  Ali kó György szegszárdujvárosi plébános, Kis- j 
Kanizsa-város szülöttje, a szegény nép kis gyermekei számára május 20-án j 
>aját hazabau nyári óvóiskolát nyitott és a kicsinyek lelkiismeretes őrizéseről, 
felügyeletéről maga gondoskodik. Az ily emberbaráti nemes tett nem szorul 
dicséretre. \ ajba e derék plébános szép példáját más községekben is követnék !

H i r t e l e n  I ta lá l .  Hemeczberger Ádárn törvényszéki intők hirtelen 
elhalt. Halálának okát a bonczolás ki fogja deríteni. |

' **.1 eg^ f o r in to s o k ,  hir szerint, már julius 1—éti forgalomba I
jönnek. Alakjuk jóval kisebb a mostaniaknál s alapnyomásuk kék. A szöveg 
egyező a mostani egyforintosok szövegével, csakhogy hosszában van nyomva, ' 
mint a tizforiutosoknál. Az uj bankókat jövőre mind kisebb alakban fogják • 
készíteni.

— l l a s i l á *  a  l i a lo l lk é m e k  s / á m á r a .  A belügyminiszter a 
halottkémek részére kiadott szabályrendelethez pótlást bocsátott ki.
— Ebben a törvényhatóságokat felhívja arra. hogy utasítsák az összes, 
tehát úgy az orvosokat, mint a képesített lialottkémeket, hogy a bába 
által hozzájuk bejelentendő halva-szülötteken a lialottkémlést szabályszerűen 
teljesítsék s ennek megtörténte után arról, hogy halva szülött eset fordult 
elő, az illetékes elsőfokú hatóságnak azonnal jeleutést t-gyeuek.

— A s z o m b a th e ly i  lo v a ss á g i l a k t a n y a  nagysz rü csatorna 
hálózata a laktanya-területén már napok óta készen all. Most a vármegyeház 
közelében megkezdték a városon átvezető rész földmuukálatát. Ezen alka
lommal római időkből származó érdekes falmaradványokat ástak ki, s egy 
római oszlopfő ékitméuyt találtak. Az érdekes leletet Dr. Bárány Gergely 
fogymn. tauár ur a régészeti egylet buzgó titkára, beszállittatta a régészeti 
múzeumba.

— A m é u t i i la j i lo i io s o k  f ig y e lm é b e . A földmivelesi m. kir. 
minisztérium lótenyésztési osztálya, mint más években, úgy most is felhívja 
a/, országbau lévő inéntulajdouosokat, hogy eladó mónlovaikat f. évi augusztus 
hó 15-ig nevezett minisztériumhoz írásban jelentsék be.

A g y e r m e k k o c s ik r ó l  egy jóhirii gyermekorvos ajánlja, hogy: 
a gyermekkocsibau sohasem szabad a kisdedeket hanyatt fektetni, és ez által 
ezek szemeit a nap sugarainak kitenni, még akkor sem, ha uem süt a nap, 
mert a felhőkön keresztül szűrődő fény is vakít. A hanyattfekvés különben 
sem egészséges, a gyermekeket sem kellene soha igy fektetni. Ezen fölül 
a gyermekkocsiba fehér ágyat s a kocsi fölé fehér, vagy vörös takarót, 
meiyek a visszaverődő fényt fokozzák, alkalmazni uem kell. A kék. zöld, | 
szürke színek egészségesebbek. Most, midőn a meleg idő a kicsinyek kikocsi- 
káztatására használtatok föl, az anyák és dadák jól teszik, ha ezen orvosi 
tanácsot figyelembe veszik.

— A* u r u a p i  k ö r m é n é l ,  mely a népnek szivére és kedélyére 
áldásosán hat, annak erkölcsét nemesíti és szeliditi, az idén a szokásos iiu-
nepélyességgel folyt le.

— B a g á ry  J ó z s e f  mártonhelyi plébános ur a muraszombati kórház
alap fentartására 5 irtot adományozni szives volt: melyért hálás köszönetét 
j'denti Pollák Pongrdcz, vál. alelnök.

— I p a r i s k o l a i  k iá l l í tó * .  A muraszombati alsofoku ipariskola
in un kakiál 11 fása f. hó 20-án d. u. 4 órakor az áll. iskola épületében a kö
zönség érdeklődése mellett tartatott meg, mely alkalommal l l  tanoucz lett 
1 — 1 frttal, 15 pedig 50—50 krral megjutalmazva. Ennek végeztével Csorna 
Jenő szolgabiró u jelenlevőkhöz intézett lelkes beszéddel zárta be az 1888 89-iki 
tanévet. A jutalmazásra fordított összeg közadakozás utján folyt be, amely 
összeghez gróf Szápáry Géza ő nméltósága 10 frttal járult. Fogadják a nemes- 
lelkű adakozók úgy az iskolai bizottság, mint a megjutalmazottak hálás 
köszönetét. r. 1.

Vegyes rövid hirek.
— A m e g y é b ő l. Urai-Ujfalti község tűzoltó-egylet alakításán fára

dozik. Az alapszabályokat jóváhagyás végett már a minisztériumhoz felter
jesztették. — A vasúti őrök fegyverei adómentesek. — Veszprémben folyó 
hó 11-éii délelőtt 10 órától d. u. 6-ig a nap körül gyönyörű napgyürüt lát
tak, mely homályosabb sziliekben a szivárvány sziliéit mutatta fordított 
rendben. — Keiueuesaljáu f. hó 11 -én déltájban tűz ütött ki. amikor 21 
lakóház és melléképületei lettek a tűz martalékává. — Festetich Dénes gróf és 
grófnő ó méltóságaik az emberbaráti egylet kórháza részére 10 ezer forin
tos alapítványt tettek.

— A h a z á b ó l. A „Muraköz* szeriut a „Globoko4 hegyi szőlő szuk- 
értőleg megvizsgáltatván, filloxeramentesnek találtatott. — Mivel a magyar 
államvasutak vonalain behozandó uj zóna-tarifa érzékenyen sújtja a déli vasút 
budapest-tiumei vonalát, ezen a voualou a déli vasút is lényegesen redukálni 
fogja tarifáját. — Keszthelyről Tapolczán és Nagyvázsonyon át Veszprémig 
helyi érdekű vasutat szándékoznak építeni. — Hidassy Korúéi megyés püs
pök ur ő méltósága az alsó-lendvai szegényeknek 20 frtot adományozott. — 
Fjlaki László tapoiczai segédtelekkönyvezető ugyauily minőségben Alsó- 
Lendvára lett áthelyezve. — Az országgyűlés második ülésszaka véget ért s 
június 14-én az országgyűlés mindkét házában felolvasott királyi leirattal 
bezáratott; juuius 15-én a harmadik ülésszak nyittatott meg. A delegátió 
e hó 22-ik napjára Becsbe hivatott össze.

— A k ü l f ö ld r ő l .  A vizár által sújtott Peunsylváuia lakosai közt 
élő osztrák-magyarok segélyezésére Ő felsége a király 2000 frtot saját tár- 
czájából legkegyciniesebben ajándékozott. — Belgrádbaa a metropolíta le
mondott és helyette Mihály volt raetropolitát helyezték vissza. — Ugyanez 
a lemondott Milán király elválását semmisnek akarja uyilvánitan'. — Pa
risban Boulanger párthívei közül a szóvivőket elfogták, mert lazításaikat 
nem tűri a kormány.

A muraszombati gazd. egyesület
1889. évi juuius 15-én ta r to tt választmányi üléséllek jegyzőkönyve.

Elnöklő Batthyány Zsigmond gróf ó méltósága az ülést megnyitván, intézkedésre 
kéri a választmányt a hátralékok kimutatása és összeállítása, a hátralékosok felszólítása, 
s a tartozások esetleg perrel behajtása tekintetében.

Tekintve, hogy a pénztárnok által egyidejűleg adott felvilágositái szerint a tagdíj 
hátralékok rendezésének kérdése tetemes munkát igényel: a választmány felhatalmazza 
a pénztárnokot, hogy a hátralékosoknak a törzskónyv, pénztári napló és a rendelkezés 
alatti szelvény-ivek íigyelmes összeegyeztetése melletti kimutatását készíttesse el egy

Tekoucsi mejszecz julius 1-ga nouvu naprejplacsilo odprémo ino pro- 
szimo novin postene steuyáre, ka te dober czíl prepotácsavsi, naprejplacsilo 
vu sztálnom vrejmeni prenouviti dobri bodejo.

Te nazájosztányeni dug pa jáko proszim kak najpervlé notn poszlati.
GRÜNBAUM MARK.

„Muraszombat és vidéke* noviue vödávar.

Domácsi i zvünszki glászi.
— K rá le s x k e  tó b le .  Ka kelko obejcsajo za králeszke táble dánye 

szvedocsi ono: Arad váras 250 jezér vreidnoszti hram. Temesvár kvartöo. 
Szombathely hram ino notri szprávlanye. Veszprém hram. Nagy-Kauizsa 
hram. Kőszeg hram ino kürnye. Győr na tröszti lejt szkousz po lejtaj (i000 
rainski ali 100 jezero raicski pa fundus. .Sopron hram. Bogme koli steri 
váras dobi od tej ?

— S ae rcx n i p o p . Mikó György plébános od Szegszárd-Újvárosa, 
steri szó sze v-Kis-Kanizsi naroudili. szó za szermaske sztarise deczo sztráni 
v-szvojem hrámi május meiszecza 20-ga duéva letosnyo leituo ovodo odprli, 
de za malo deczo sztran szarni pázijo. Tákse cslovecsuo neinesko dugoványe 
je nancs nej szila hváliti. Bár daj tóga verloga plébánosa példo v-drüjgi 
veszniczaj tiidi doperneszii.

— N á g la  s z ín é r t .  Hemeczberger Ádám piszács pri törvényszéki vu
Szombathely szó etoga nieszecza 14-ga dr.éva vecsér náglo merli. — Ka je 
merteluoszti zrok, de gorrejzanye szvedocsilo. _v.

X ouvi fo r in t  ő s b e  zse julius meiszecza pervoga dnéva do prei 
daui za liftez. Tej szó z-dobrin méusi kak pervejsi ino szó szijvi. Litero iuo 
gorpiszalo je glih z-pervejsimi, szamo ka stamp nacsi lezsí gori. tak kak 
pri deszetkaj. Nouve banké na prisesztuo gledoucs do vszigdár méuse rédili.

— R éd  vö d á n  i h a lo t t  k c n in m . B ‘lügyiuiuiszto riuui k-szabály-
rendeleti eto reiideliivanye dali vö: Törvényhatósági morejo nyé gór pozvati 
vsze tak te doktoré kain öve kéme, ka ta czeszka baba je duzsna notri zglá- 
sziti, esi sze mertvo tejlo porodi pri lialottkémi, ki je pá tákse pripetjé du- 
zsen pri pervoj oblászti notri zglásziti. — k.

— O k o n li  s zó in  h a t hely s z k r  h n s z á r s z k e  k a s z á rn y e  kanális 
je zse od nisteriii dnévov gotov. Zdaj bliizik vármegyöszkoga líraina prejk 
po várasi kopajo, Té fart szó od rimszkoga czajta szlihseue szteué vöodko- 
pa!i. Tou kaj vreidno sztarijao szó dr. Burányi Gergely főgymu. vucsiteo, 
steri sze v-táksin trüdijo, szó netri v.muzeum djáli.

— O n im , k i  z s reh e z e  in á jo . Minisztérium kak vszáko lelő, teli-
kájse zdaj tiidi gór pozové vsze one vu országi, ki zsrebeze rnájo na odajo, 
ka sze do mésnyeke lö-ga duéva v-piszmi morejo pri minisztériumi notri 
zglásziti. _

— ö d  m á la  k o u l ie z a  za deczo vozsuyo sztran eden detecsni dok
tor tou právijo, ka uotri v-kouliczaj nigdár neszmimo dejte na herbet doj 
szpát djáti, záto da pouleg tóga sze ocsij kvarijo od szuucza, ino nancs le 
neszmimo tak djáti, esi rávno szuueze ue szíja, záto da szkousz oblákov 
szvekloszt tiidi kvarij. Na herbet dejvauye je nancs nej zdravo, záto deczo 
tiidi neszmimo tak vcsiti. V-koulicza bejli gvaut iuo ober koula bejlo ali 
pa erdécso pert, pouleg steroga szuueze tan szkouz bi slo neszmimo niiezati. 
Zeléuo, szijvo, sziirkaszte fárbe szó uáj bougse iuo zdravejse. Zönj gda v- 
toplon czajti málo deczo vö dámo voziti, máterje pa varvaofkinye dobro 
vcsinijo, esi té doktorszki tanács v-pazko zemejo. —v.

Rázlocsni krátki glászi.
— /-■ vái'inegyüva. Urai-Ujfalubi feierverkarov drüzstvo scséjo gór

posztaviti, prosnyo szó zse pred minisztérium notri dali. — Pri zselezuiczi 
sztojécsi bakterje od pükse neplácsajo porczie. — Veszprémi szó etoga mej- 
szecza 11. dnéva od 10 vöre popoklnévi do 6 vöre lejpi szu.icsevni persztan 
vidli, steri malo bole kmicsnati bio od szivárványa (Szt. Peter rongnasztvo) 
z-obernyenim rédom. — V-Kemenesalji je ete mejszecz 1 1-ga dnéva ogeny vö 
vdaro, 21 hizs i drüga hramba je zgorejla. — Gróf Festetich Dénes i nyi- 
hova tüvárisicza szó na emberbarát drüstva spitao deszét jezér frt fundatie 
uapravili. —k.

— Z -d o u io  v in e . Kak „Muraköz* pise „Globoko* vn-hi szó goricze 
preglejüvali, fám szó filloxoro nej najsli.— Gda vogrszki zseléznie/;, j doperue- 
8ene nouve zóna-tarifa jáko od poldnéva zselczniczo z-Budapeet-Fiume na 
toj zselezniczi od poldnéva zseleznicza tiidi redukálivala bode tarifo. — Z- 
Keszthelya uad Tapolczo i Nagyvázsony ,scséjo do Veszpréma zselezniczo 
napraviti.—Hidassy Kornél milosztiven püspek szó v-Lendavi 20 hraniski senka 
dali sziromákom. — Újlaki László ki szó do szega mao v-Tapolczi bili se- 
gédtelekköuyvezető, rávno v-táksem sztálisi v-Lendavo prejk djáni. —k.

— Z v ü u sx k o g a  k r á ja .  Pennsylvaniai onim vogroiu i osztrákom,
ki szó po povodni kvár terpeli, szó onim nas szvetli krao szvojga zseba 
2000 hrauiski senkali. V-Belgrádi je metropolíta te szvoje csészti dőli po- 
vedao, illesztő nyega szó Mihály metropolíta nazáj posztavili. — Rávno on 
je dőli zahválo Milán krála razpitauye tou uicsno scsé vöpovedati. — V-Pá- 
risi Boulanger liidi, ki szó gucsali, szó ji vecs zgrabili, razbojnike kormány 
nesc8e terpeti. —k.

Szerkesztői üzenetek.
— Bátya. Az nap én is el voltam foglalva, nem mehettem: majd máskor. — A. S. 

Rohitsch. A jövő héten ideig-óráig nyugdíjba vonul a tanító s akkor több lesz a ráérő 
idő. A lap ügyéb' a intézkedtem. --  K. F. barátomnak. A vers kedves, mint szerzője, do 
jöhet-e s mikor? ígéretet nem tehetek. — K. L. Perestó. Elkésett.

___ _______________ HIRDETÉSEK._______

1136889. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

teszi, hogy a szombathelyi kir. ügyészség végrehajtatónak, Matys György 
végrehajtást szenvedő elleni 530 frt 69 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. 
járásbíróság) területén lévő Vidorlak községben fekvő a 102, 104, 105, 111, 
113. sz. tjkvbeu felvett ingatlanokra az árverést 467 írtban ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fenuebb megjelölt ingatlan az 
1S 89 . év i a u g u s z tu s  h ó  1 1 -ik  n a p já n  délelőtt 10 órakor Vidorlakon 
a községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási árou alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsáráuak 10 százalé
kát vagyis 46 frt 70 krt készpénzben vagy az 1881. LX. te/.ikk 12. §-ábau 
jelzett árfolyam mai számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám 
alatt kelt igazságügymiuiszteri rendelet 8. §-&ban kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. évi LX. tezikk 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 
1889. évi ápril hó 12-én. KOVÁCS, kir. aljbiró.



tet.'zéití szerint választandó alkalmas egyéniség által, kinek az egyesület j>0 frt működési 
ti íjat biztosit s aki egyúttal az illetőknek a fizetési felhívásokat is kiküldeni tartozik. !

l ’ostadijakról és ezennel 500 példányban megállapított fizetési felhívás njumatúsá- 
ról az egyesület pénztára gondoskodik.

A választmány egyúttal köszönetének kijelentése mellett veszi tudomásul Horváth 
György ügyvéd azon előadott ajánlatát, hogy a tagsági dijak iránt netán folyamatba teen
dő perekben az egyesületet képviselni fogja s ezen képviselettel ezennel megbízza, — 
illetőleg arra felkéri.

Kinők előterjeszti, hogy a megyei gazdasági kiállitásbani részvétel mikéntje volna 
megállapítandó.

Az elnök e tárgybani előterjesztése helyesléssel találkozván, elhatározza a választ
mány, hogy a „muraszombati gazd. fiók-egylet" mint ilyen részt fog venni a Szombathelyen 
tőivé évi őszön tartandó gazdasági kiállításon. Szükségét látja annak, hogy e czélra a ki- 
. Ilit.is területén egy 35—40 négyszög méter nagyságú és 150 frt felallitási költséget meg 
ii ni haladó kiállítási pavillon készíttessék s evégból a közpouti intéző-bizottsággal érint
kezésbe lépésre az elnök nr ö méltóságát felkéri.

A kiállítási bizottságban a járásból már benn levő Gróf Batthyány Zsigmond, Gróf 
Apraxin Sergius, Rátkovich Vendel, Kirchlechner Győző, Kovács Károly, l ’ollák Pongrácz, 
Vuesák Sándor, Gróf Széchényi Tivadar és Bagáry József urakhoz még bizottsági tagokul 
< választja Völgyi Ferencz, liunyady Nándor, Kovách Mátyás, Háry I.ipót, dr. Ivanóczy 

Ferenc*, Metzker Mátyás, Koltay Pál, Kondor Ferencz, Kirbiscli Ferencz és Árvái Bernát 
iirakai. mindezeket felkéri, hogy a kiállításban részvétel eszméjének minél tágabb körben 
népszerű-éget szerezni igyekezzenek, s ugyanőket julius 6-án d u. 2 órakor egy e tárgy
ban tartandó bizottsági ülésre meghívni határozza

Kgyes kiállítási ágak sikerének biztosítása czéljából Vuesák Sándort a hegyvidék 
termékeinek összegyűjtése, — Kondor Fcrenczet a méhészeti gazdasági ág összeállítása 
— e- Kirbisch Ferenczet a szesztermelés produktumainak rendezésére kéri fel.

Különös súlyt fektet a választmány arra. hogy a járás figyelemre méltó lóállománya , 
egiil.íbh némi részben a kiállításon képviselve legyen, ennek előkészítéséül azonban szűk- j 
•g' r látja annak, hogy előzőleg itt Muraszombatban egy lókiállitás rendezessék s úgy j 

• zen tervnek, mint a vállalkozó lókiállitók pénzbeli segélyezésének tüzetes megbeszélését | 
a Juliit- 6-án tartandó bizottsági értekezletre hagyja fenn. I

Végül határozza a választmány, hogy a „Muraszombat és vidéke" czimü lapot, mely | 
az egyesületnek hivatalos közlönye, a folyó 1889. évre b u s z  forinttal subveniálja, utasítja I 
eg\úttal a pénztárnokot, hogy a fennti összeget a szerkesztő nyugtájára fizesse ki.

Kmf. KOVÁCS KÁROLY, tiók-egy. titkár. |

Irodalom.
(Az e rovat alatt ismertetett könyvek, folyóiratok stb. megrendelhetők i 

(iriinbauni Márk könyvkereskedése által Muraszombatban.)
-Budapesti Hírlap.** (Szerkesztők és laptulajdonosok: Csukásai József és Rá- - 

kosi Jenő.) A „Budapesti Hirlap"-nak a hazai müveit olvasóközönség vetette meg alap
ié  A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemét: minden pártérdek mel- 
■ > -ivei küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyetlen jelszóval: m agyarság! Viszont j 

az ország legkiválóbb iutelligencziája is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt oly i
• i d *n, mely páratlan a magyar újságírás történetében. A hazai sajtóban máig a legfénye- | 
seldi eredményt a „Budapesti Hírlap" érte e l; legnépszerűbb, legelterjedettebb lapja az j 
országnak A külső dolgozótársak egész seregén kívül a szerkesztőségnek annyi belső '
’ i ja van, a mennyivel egy magyar lap sem dolgozik. — Minden fontosabb bel- vagy kül- |

esemény felől rendes Icvelozőn kívül saját külön tudósító értesít közvetlenül; a távirati ! 
szolgálat immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmondhatjuk : nem történik a világon 
'.•mini jelentékeny dolog anélkül, hogy a „Budapesti Hírlap" arról rögtön ne adjon hű és ! 
i meri tó tudósítást. A ^Budapesti Hírlap** politikai czikkeit Kaas Ivor báró, Rákosi Jenő, |

'• rttnvald Béla, Balogh Pál Írják más kiváló hazai publiczistákkal, híven a lap független, i 
nagyar, pártérdekeket nem ismeró szelleméhez. P olitikai hírei széleskörű összeköttetések ! 

alapján a legmegbízhatóbb forrásokból szármáznák. Az országgyűlési tudósításokat a 1 
' <*r-irói jegyzetek alapján szerkesztik. Magyarország politikai és közélete felöl távirati ! 
i íe-ülésekkel látnak el rendes levelezők, minőkkel minden városban, sót nagyobb köz- | 

ségben is bir a lap. A -Budapesti Hírlap** távirati tudósításai uiniinp már teljesen  
egv fokon állanak a világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatával. Európa összes 1 
metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig saját tudósilók vannak, akik úgy az ott tör- [ 
lénö eseményeket, mint az elektromos dróton oda futó bicéket rögtön megtáviratozzák. A j 

iiifildi rendes tudósítókon kívül minden : -tilosabb esemény feléd a szerkesztóseg külön ! 
kikiildetésü tagjai adnak gyors és bő értesítést. A „Budapesti Hírlap" e czélokra havon- i 
kiüt oly ö-szeget fordít, mint amennyi ezelőtt 10 évvel még egy-egy hírlap egész költ- j 
-■'vetése volt; de sikerült is elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő or- | 
.' "in na a sajtónak. A „Budapesti H írlap- Tárczarovata a lapnak egyig erőssége s mindig 
go.ni t fordít rá, hogy megmaradjon előkelő színvonalán. A napi rovatokul kitűnő zsur
naliszták szerkesztik s a helyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra van bi/va. Iténd- 
órségi és törvényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét eseményeit is min- 

ig oly hangé i tárgyalják, hogy a „Budapesti Hírlap" helyet foglalhat minden család 
n eta lá n . A közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő meg'a- 
I Ija mindazt, a mi tájékozására szükséges. A regéiiycsarnokban csak kiváló irók leg
újabb müveit közli.— Az előfizetés feltételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre
* frt 50 kr , egy bóra 1 frt 20 kr Az előfizetések vidékről legczélszerübben postautal- 

ványnyal eszközölhetök következő czim alatt: A „Budapesti Hírlap** k iadóhivatalának, 
iY . kerület, kalap-utcza 16. szám.

Jókai Mór ujabh regényeiből Révai testvérek kiadóhivatala (Budapest, IV. kér. 
iezi utcza 1. sz.) eddigelé összesen már 97 füzetet bocsájtott ki, — valóságos kis könyv

tárt képoz máris ez a halmaz könyv, összesen alig 20 forint. — Önkénytelenül is anyagi 
••• lilát fogjuk a dolognak legelőször, mert drágának elhíresztelt könyvpiaczunkou valóban 
rendkívül csekélynek kell mondanunk, ha alig húsz forintért teljes tizenhat kötet birto- j 
Kilián vagyunk, kivált, ha ez a tizenhat kötet mind J ó k a i t ó l  való. — A lélek idomár, j 
'■ ! g 'iiy. melynek szépségei kifogyhatatlanok, mely Jókait ismét abban az utolérhetetlen
0 u\-ágban tünteti fel előttünk, melyben az ő geniusa a 70-es évek elején ragyogott, — j 
mely regényirodalmon1 ut is lét oly müvei szaporítja, milyent az utolsó évtizedben a kül- l
• old sem igen produkált, - ez a uagys; ibásii, hatalmas alkotás éj) a füzetes vállalatnak 
képezi legújabb részéi és most már ez a regény is a negyedik kötet vége felé jár. Nem ;
1 :Mink barátai a füzetes vállalatnak, meri sajnosait tapasztaljuk akárhányszor, hogy ■ 
i g) hangzású czimek alatt, jobbára a külföld silány termékei, még silányabb fordítások-

11 ' z,*r számban lepik el a szegény emberek hajlékait, 'hová azokat lelkiismeretlen, de i 
■‘Imos ügynökök sok rábeszélés árán, meg aztán jó pénzért b sempészték, de ha látjuk, I 

lé gy R* ai testvérek ép ezt akarják ellensúlyozni, — hogy pár krajezárért ők J ó k a i t
* l * a nemzet közkincsévé tenni, ezt a hazafias törekvést nemcsak nekünk kell tá- ’

•—11:unok, de lelkünk egész hevével buzdítjuk támogatására minden olvasónkat.— A lé- i
lei.-idomárnak eddigelé 19 füzetét bírjuk, a kiadóhivatal akár egyszerre, akar lassankint j 
megküldi az eddig megjelenteket és bizton hisszük, hogy akik Jókaival e füzetes vállalat ! 
o' jáo i-merkeduck meg, Jókainak csak ép oly lelkes tisztelőivé válnak, mint ahogy pártolóivá 
lesznek magának a vállalatnak is. — Az egyes füzetek ára csak 20 krajezár.

— A  . . l l o * v £ i i  K ié l" 4 cz im ü  lap, m in t az e g é sz sé g i szab á lyok , g y er
m ekápolás, isk o la -e g é sz sé g ü g y , tá p lá lk o zá s. é te l- ila ln e m ü e k , é lv e zeti cz ikk ek , 
ruház.it, lakás, háztartás, k ö ztiszta sá g  és  fe r tő tle n ítés  n épszerű  ism er te tésé -  
uek hazánkbuu eg y e d ü li é s  m indenki á lta l könnyen m egérthető  m odorban  
S zerkesztett k-'zlönye, a csa lád ok , o lv a só -k ö rö k , ca sin ó k , e g y le te k , isk o la i 
k önyvtárak , in téze tek  stb  részére legjob b an  a ján lh ató . M iuden elő fizetőn ek , 
kisebb  bajban, a íö n f o ig ó  k örü lm én yek hez k ép est, orvosi ta n á cs  d íjta la n u l 
u y u ;L iiik . E lő fizetési di j a:  e g é sz  évre 4 fr t, fé lév re  2 fr t. M e g r e n d e lh e tő :  a 
szerk esztő -tu la jd o n o s dr. Lörinczy Ferencz orvosnál,  B ud ap esten , zö ld  fa-n . 43 .

•1O4.O0- íi.j ! ! ! ítu iiin ly  intés* III
!!! mi ml izükhöz, a ki knek inéi; b i/to s itó -b -v e lö k  n in c se n !!!  

akar kölcsön felre vesére, akár családoknak hagyom ínyül (amennyiben egy biztosító  
levél egyenlő kész pénzzel); eladósodott híz- és I d Ibirtokosok pénzviszonyainak 
r-i. 1.* hozá-ára kiválóan alkalm as, tniiráu esetleg bekövetkezett rögtöni elhalálozás 
'■seté.i a biztosított töke kifizetésével a birtokot tehermentesen kapják meg; ,,j háza- 
sokna!. is fontos a uó és gyormjkek biztosítására, v.-gül pedig alkalmas kauozióként 
való d ; o:iálásra.

K?ry életb iztosító  levél miuden esetben a legbiztosabb, legtakarékosabb és 
legjobb tőpénz, ennélfogva mind mi takarekpmiztár előtt előnyt érdemlő'. Ilogvau és mily 

-z 'i'i-zhetó egy ily bizto itó levél a logjob^iu és legelőnyösebben, ez érdemben 
/**•.! és iri-b.dib-g titoktartva a legmegbízhatóbb felvilágosítással szolgál: B iztosi- 

fást főfelügyelő Klein, I ., Kolilniessergasse í .  IV. em elet. Található 2-tól > óráig.
Elfogadásuk eoesz a t>6. éves korig.

7s 1886. hs.. Árverési hirdetmény.
Vasmegye központi árvaszékének 21235 887 szám alatt k< It megbízása 

alapján Netuesden elhalt Podlejszek Iván hagyatékában tartott tárgyalás al
kalmával az örökösök között létrejött megállapodáshoz képest <z<nnel hiva
talos.m közhirié teszem, hogy néhai Podle.pzek Iván és első n*je Srednuyu 
Zsuzsanna hagyatékához tartozó és leltárikig 569 trl 7() krra becsült

■ i lo v a k , N zarvaM iiarliák, s e r té s e k , g azd aság i
exzliözöti nyilvános árverései, eladatuak, minek foganatosítására fo lyó  
é t i  a n g l i a i u l  hó  13-ili n a p já n a k  d. e . 8  érá já t a l ie ly s z in é ie  
Xenir*id k ö z sé g b e  örök litigyó  h ázáh oz  ezenm l k tüzöm oly meg
jegyzéssel, hogy vevők a vételárt k<s pénzben az árveréskor azonnal keze
imre letenni tart'r/USlK.

Kelt Muraszombatban, 1889. június hó 17.
Török Ernő, kir közjegyző.

! !  ! Mindenki ! ! !
!!! megtakarít 100 százalékot!!!

a következő tárgyak megrendelése által :
I Tökéletes posztó-nadrág (tetszés szerinti nagyság) előbb 4 frt, most csak 1 frt 55 kr.l 
lT ök életes posztő-uadrá . (tetszés szerinti nagyság) elsőrendű minőség előbb 4 fr t /  

80 kr., most csak 1 frt 95 kr
} Tökéletes posztó-nadrág (tetszés szerinti nagyság) legfinomabb minőség előbb 6 frt,f] 

most 2 frt 80 kr. t
f  Gyermek-Öl lön uik 2—10 éves gyermekeknek mosószövetből 1 frt 30 kr , 1 frt 50 kr.,’

1 frt 80 kr. egész 2 frt 29 ki ig. 
i ' lo s ó  és zeng-nadrág munkásoknak 9> kitol 1 Irt 80 krig. 
f  Gyermek ruha (6 éves) finoman kiállítva előbb 2 frt, most csak 90 
xGyerinekruha finoman kiállítva, a legfinomabb cretonból (6 éves) előbb 3 frt, most^ 

csak 1 frt 10 kr
f  Női Ing hímzéssel Kiesen vászonból előbb l frt 50 k r , most csak 80 kr 

f j s  Női ing hímzéssel, bőrvászonból, előbb 2 frt 20 kr., most 1 frt 10 kr.
ing Cliifi'ouból legfinomabb hímzéssel előbb 2 frt 10 kr., most csak 1 frt 20 kr.J 

W  Munkás ing legjobb minőség, minden sziliben 80 kr., 9J kr., 1 frt, 1 frt 10 krig.
Q  Egész férfi öltönynek szövet, minden színben 4 frt. 

ügy elegáns kalap legújabb minta 1 frt 50 kr.
Nadrág rendelésnél szükséges a fejbóséget, nadrágnál pedig a hosszúságot^

! centiméter szerint megjelölni, gyermeknél a kort, a szétküldés a legpontosabban J  
utánvét mellett eszközöltetik. — Nemtetsző visszavétetik, és a pénz visszaküldetik.T 
Érdemes, hogy mindenki kisérletképen rendeljen, hogy meggyőződjék a jutányos ár-* 

f i i r ó l  és az áruk jó minőségéről. Kéretik a czimre jól figyelni.

^ ■ 4 1 ,  K I  > "s  Internationales Export-Waarenhausjj
2 ^ (3 9 3 . 2 5 -7 .)  W ien , I ., K o h l Xr. 7.

[ T ű d o v e
Gázkigőzölgés

gyógy it tulierkulózistfaszkói
A leghihetetlenebb, a látszólag 

legelérhetetlenebb ideálja az or
vosoknak tüdő bajt gyógyíthatni : 
most egész teljességében el van 
érve. Világhírű tanárok és or 
vosok bizonyítványa, gyógyítot
tak száz meg száz levele, zárdák, 
papok, cs. k. tisztek stb. köszöuöira- 
tai, (melyeknek hitelesített másolatait 
bárki kívánatra eldónthetlen bizonyítói* 
bérmentve megkaphatja), orv isi szaklapok 
kedvező tudósításai, a legnagyobb kórli i- 
rasztóbb életmód ismét megkezdhető." — 
mánál a lélekzet hiánya azonnal csökken.

Dujardiu Béniimet/ tan ár: „Üdült lé

d ő v  é s z\
(Rectal-belövellés)

üdült légcső-hurut, tüdő-hurut stb,
zakban való alkalmazás — a 
legfényesebb bizonyítékát ad
ják a Rectal-belövellés általi 
kigózölgési gyógymódnak meg
lepő, nem is s jfett sikernek. 
— l ’élda gyanánt általánosság

ban nyilatkozik dr. Bergeon tanár  
és dr. Morei: „Köhögés, kihányás, 
láz, csórgólárma, vérköhögés három 
után enyhébb, végxép elenyészik — 

álom és étvágy visszatér. Testsúly nö- 
kvése 1 2 -1 kiló heteakéut. A legfá- 

C oniil tanár e> Verne ü l tan ár: „Aszth- 
Teljes gyógyít is gyatrán ni ír S n alatt."

' hurut teljesen gyógyittatott." --  t'ran
zel tanár, dr. S tatz osztálya.- „Láz, éjjeli iz/.tdís, köhögés, kiháuyas elenyészik 
nagy éhség következik hu — testsulyuövekvés j  kilóig." — Dr. M’L augbliu: „30 nagy
fokú tu.ierkulózis közül mindannyi gyökérsseu gyógyittatott." -  Ügyauigy nyilatkoz
nak a betegek is. (A gyógymód magába i m n  terhes, u • n liíbiritó és mind m bajkö
vetkezmény biztosítva.) — A cs. k. kiz. szab. gáz-kigá'.Ölgési készüléket (R ectál- 
belövcllö) használati utasítással orvoioc részire és .iM gáih isziiálatra, úgy a gáz 
előállításhoz szükséges kellékeket szét cilldi készpénz fizetés avagy postai utáuvét 
mellett 8 írtjával, gázmérővel 10 ír tjá v a l:

Med. dr. AUmana, Becs, VII. Mariahilferstrasse 70.
B ö h in . K ru m  au , 1883 márczius 5. Kollega ur! A tuberkulózis tüdőbefo- 

lyasztásnak egy ige i kényes esetében az Ö.i kigőzölgó-készülékével valóban kitűnő 
sikert értem el. Med. dr. b A N T R  U YU LA.

K e c s k e m é t ,  1833. szept t i .  Igen tiszteit orvo. ur I Az ön kitüuő gáz-kigőzöl- 
gési kószUléKét 1387. ó sz e li oly reiidícivüli sikerrel alkalmaztam, lngy teljesen felnpill- 
tem és ezmi áll.ipo o u tovább is feunili, úgy hogy egészen egészséges vn gyök.
(316.52—39.) Haladatból SZABÓ  JU H A .

Mána-czelli gyomorcseppek, 8
jeles hatású gyógszer a gyomor minden b á n -®  
talmai ellen, és felülmulhatlan az étvágyhiány ^  
gyomorgyengeség, rósz szaga lehellet, szelek, sa- ^  
vanyu felböfög s kolika, gyomorharut, gyom or-A  
égés, hugykö-képződés. túlságos uyálka-képzödés. a  
sárgaság, undor és háuyás, főfájás (ha az a gyo-^? 
mórból ered), gyomorgörcs, széksaorulat, a g y o -.w  
mórnak tulturbeltsége étel és ital által, giliszta 88  
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres bán- d l  

tat mák elleu. S
Egy üvegcse ára használati u ta -£  

sitással együtt 40 kr. ^
s/étkiildési raktár nagyban és k csíny ben :

BRADY KAROLY •
o i -a n g j  a l l i o » ‘ * c/ámzett gyógyszert írábau l 4 r e m z ie r lM * n ,  ^

b Morvaországban.
k Kapható Miiraszoiubatbaii: BÖLCS BÉLA gyógytárnban a „Magyar Koronához,"
3 valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—6)

Nyomatott Grüubaum Márk gyorssajtóján Muraszombatban,
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