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Egyes szám ára 10 kr.
Előfizetési pénzek és reclamuliők a kiadóhivatalhoz 

(tirünhaum Márk) intézendők.

Felelős szerkesztő: KOVÁCS KAROLV. 

Kiadó-tulajdonos: GRÍ X BU  M MARK.

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények a 
szerkesztőséghez intézendők.

Hirdetési dij : I hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkint 0 kr. Bélyegdij 30 kr. 

Jíyilttér petitsora 25 kr.

Milyen a mi iparos ifjúságunk?
Társadalmunk minden rétegében oly sok erkölcsi "nyomor ural

kodik. hogy azok közül egynémelyet rajzolni akarván, könnyen zavarba 
jöhetnénk, hogy melyiknek adjuk a szomorú elsőséget. E  becses la
pokban már többször szellőztetve volt a cselédügy, szóba került né
pünk elsatnyulása is. —  ajánlva az illetékes köröknek figyelmébe, begy 
e bajon segítsenek. Csakhogy nehéz a rósz ellen küzdeni. A r ó s z  
s e m m i n k b e s e m k e r ü l ,  s h o g y  a z t  e l k ö v e s s  ü k, c s a k 
m a g u n k r a  k e l l  h a g y a t n u n k .  A rósz nem szorul ápolásra, és 
anélkül, hogy vetné az ember, úgy nő a lélekben, mint a bogács a 
műveletlen talajon. A jó azonban azon gondos ápolás folytán jó létre, 
melyet nevelésnek nevezünk. Es e nevelésnek nemcsak az iskola szűk 
falai közé kellene szorittatnia, nemcsak a gyermekkorra, hanem azon 
kívül és azon túl is az ifjúkorra. Ez a kor az. mely leginkább ki 
van téve a félrelépés ezer veszélyének, —  és ebben a korban kény
telen ifjúságunk legnagyobb része az anya őrködő szellemét nélkü
lözni. Nem szólok itt azon ifjúságról, mely a felsőbb tanintézeteket 
járja . —  hol a szülőket tanárok, kell hogy pótolják, hanem szólok 
azokról, kik az iparra adják magukat.

Hogy pedig az erkölcsi nyomor, melyben iparos tanouezaiuk és 
segédek nagy rés/e szenved, es az iparban való járatlanságuk, annál 
feltűnőbb legyen, vessünk egy rövidke visszapillantást ősszehusonli- 
tásképen a múltba, midőn még a ezéhek, vagyis önálló ipLrtestületek 
kezében volt letéve a mesterember sorsa.

A ezéhek hármas feladatot tűztek ki maguknak: a mesterember 
ügyességét kifejteni; és a mesteremberek erkölcsi és szellemi életének 
emeléséről gondoskodni. A ezéhek már most gondoskodtak a mester
emberek kellő kikép '/tetőséről; s mintegy biztosítani akarák a kö
zönséget, hogy ügyes és jó munkásra bizaudják szükségleteik kielégí
tését. E  tekintetből elrendelek, hogy a mesterember valamely czélibeli 
mesternél bizonyos ideig mint inas a mesterséget tanulja, az idő le
folyása után az inas felszabadult, s most ismét bizonyos ideig, mint 
legény működött; a legény látkörének szélesbitése s további kiképez- 
telese tekintetéből kivándorolni ment; ezen vándorlása alatt a ezéhek 
által mindenütt a legnagyobb előzékenységgel fogadtatott, a ezéh gon
doskodott, hogy lakást és élelmei kapjon, hogy munkával elláttassék. 
Midőn igy elvégre gyakorlatilag minden tekintetben kiképeztetett, 
még mesterművet kellett készítenie s igy a ezéh előtt tényleg kimu
tatni, hogy a mesterséghez ért; csak ha mindezen phazisokon ke
resztül haladt az iparos, csak akkor gyakorolhatta saját neve alatt 
önállóan mesterségét.

A szellemi és erkölcsi művelődés fejlesztése végett a ezéhek 
közös tanácskozmányokat, rendes összejöveteleket, ezéhüléseket tar
tottak, itt nézeteiket megvitatták, s a felmerült tapasztalások alap
ján újításokat foganasitottak, ez ülések rendesen a közös isteni tisz
telet után tartattak, közös pénztáruk segítségével az egyes szerencsétlen 
mesterlegényt vagy inast gyámolitó karjukba felvevék, betegségükben 
ápolták, haláluk eseten temetéséről gondoskodtak; a l e g é n y e k  és 
i n a s o k  i l l e t ő  m e s t e r e i k n é l  c s a l á d t a g o k  g y a n á n t  t e 
k i n t e t t e k ;  minden erkölcsi kihágás a legszigorúbban, gyakran a 
czéliből való kizárással bilntettetett, s igy az erkölcsiség fentartásá- 
ról gondoskodtak. Voltak is akkor megbízható iparosaink, minek bi
zonyítéka számtalan műremek.

Korunkban általános a panasz, hogy az ipar pang, hogy a kö
zönség nem pártolja a honi ipart. De kérdeni ki az oka? M;igok a>. 
iparosok, minthogy szakmájukban való járatlanságukkal, s nem ritkán 
gorombáskodásukkal a vevő illetve megrendelő közönséget magoktól 
eliiasztják. Nézzünk be csak egy iparos műhelyébe, milyen nevelésben 
részesül egy újonnan felvett 14— 15 éves még romlatlan fiú? Lesz-e 
belőle ember? Gyümölcséről Ítéljük meg a fát.

A sz gény ott ahova került, minden inkább, mint tagja a csa
ládnak, szolgakép használják a mester, asszony, legények egyaránt. 
Befogva görnyed, a műhelyben dolgozik későn, korán, rósz táplálékot 
kap, fekvő helye még ruszabb. szabad levegőt nem élvez, űtik-verik, 
semmiért. Ez a testi nevelés. Es a lelki? —  De erről nem szólok, 
mert könnyen rám foghatj a amaiszter, hogy én vagyok az oka hogy 
inasa a „Mi Atyánkat" sem tudja. (Vége köv)

Ka kai szó nasi mládi iparosje?
Yu szakom sztáni cslovecsánsztva tak vnogo jákosztna nevola 

kralüje, da ined onimi edno-drügo dolipopiszati zselácsi sze z-lehka 
zinejsamo, da steroj bi méh zsalosztuo prvoszt dati. Yu éti preczimbni 
lisztaj je  zse vecskrát rejcs bi la od drzsine, —  rejcs je  bíla od po- 
velinyaiiya nasega lüsztva. vu pazlivoszt dosztojuim vlasztnikom po- 
rácsajoucs, naj na tej nevolaj pomágajo. Szamo da je  zsmetno prouti 
liüdomi bojüvati. H ü d o  n á s z  ni  k a  ne  k o s t a ,  i n a j  o n o  c s i -  
n i m o, s z a m o  n á s z  na  s z é b e t r b e j  z a n i h á t i. Ilüdo ne po- 
trebüje otávlanya, i brezi tóga, ka bi je  cslovek szejjao, tak hraszté 
vu düsi, kak scsetálje na nej obdelauoj nyívi To dobro pa po unom 
szkrblívom otávlanyi lir.iszté, stero za gorihranyanyá iuieuűjemo. 1 eto 
gorihraryauye bi nej szmelo szamo med vouszke sztené soulszke za- 
prejto bidti. nej szamo na mlájzse gledoucs drzsati, nego i zvüna 
soule i nadále na rnladéncze gledoucs. Mladoszt je  ona vrszt, stera 
je  uáj Imié vö djána jezero pogübeli, i vu tóin vrszti morejo mladén- 
czi z-nájvéksega tála pazlíve materszke öcsi sztradüvati. Negucsim 
éti oil oni mladénczov, ki vu vékse sóié hodijo, gde roditele, potrejbno 
je, naj profeszarje zadoinescsávajo, nego guesim od oni, ki sze na 
mestrijo dájo.

Naj pa jákosztna nevola, vu steroj sze iuasje pa legénye nahá- 
jao, i naj nyihova vucsenoszt vu mestrijo, od tóga bole sze odkrije, 
preglednimo edno malo uazáj na ono preminoucse vrejmen, da szó 
mesterszki lidjé escse od ezéha viszi li.

Czéhi szó troujo duzsnoszt posztavili pred szébe: mesterszkoga 
csloveka vu mestriji dobro navesiti; mesterszki lüdih jákosztni i dü- 
hovni Ibitek naprej pomágali. Czelii szó sze tak szkrbeli mesterszkoga 
csloveka vu mestriji dosztojno vö navesiti; i liki szó zagvüsiti scseli 
lüdi, da na vucsene i dobro delavcze sze zavüpao, esi zsnyimi kaj de- 
lati dájo —  Sztoga zroka szó zrendelüvali, naj mesterszki cslovik 
pri sterom czehszkom mestri do gvíisnoga czaita kak inas sze int- 
strie vcsi, —  zatém sze je inas gori oszloubodo, i zdaj páli do gvüs- 
noga czaita kak legény delao; legény, naj kaj szküsáva i naj sze 
bole vözavesi, je vandrat sou, vu tóm vandrauyi je  od czehov pov- 
szédi priaznivo prijéti, czeh je szkerb meo. naj vándrar szálás pa 
hráno dobi dokecs dela ali bole ineszto nedobi. Da je zse etak vu
vszem vucseni bio, na szlednye je  escse inesterszko delo mogo napra-
viti i tak pred czeliom pokázati, da mestrijo razini; esi je  povszem 
tóm prejk prisao, szamo je  teda szraeo zacsnoti pod szvojem iméuom 
mestrijo.

Na naprejidejnye vu dülii i jákoszti gledoucs szó czehi obcsin- 
szko dopoguesanye, rédno vküppridejnye, czehszke gyülejse derzsali, 
éti szó szvoja dela dopogucsali, i vszigdár kaj bougse dokoncsajoucsi 
szó ono zderzsávat.i zapoveli; gyülejs szó z rédom po Bozsoj szlüzsbi, 
pri steroj szu vszi nazoucsi bili, derzsali; —  z-pomocsjov czehszke 
kaszsze szó ednoga-drügoga neszrecsnoga legéna ali inasa pomágali, 
vu betégi livrácsiti dali, esi je pa vmro, za pokop szó poszkerbeli;
legénye pa inasje szó pri szvoji mestraj liki kotrige rodovine bili;
szaki nejákosztm sztopáj je szigurno kastigani, vnogokrát escse z-czeha 
vözaprejnye z-szebom prineszo, — etak szó sze szkrbeli jákosztnoszt 
gori zderzsati. Bili szó i teda iparosje, na stere sze je  cslovik za- 
vüpati znao, tou nam szvedocsio vnoge mesíerszko delo.

Yu nasem vrejmeni sze p iprejk touzsijo, da mestrije nejde, da 
lidjé ne küpüje domácso blágo. Ali pitam : sto je  kriv? Szarni ipa
rosje, da z-szvojov nevucsenosztjov vu mestriji, i nej na rejezi zgro- 
biansztvom küpüvajoucse ali szi bojdi zapovécsi lidí od szébe odtirao. 
Poglednimo szamo notri k-eduomi iparosi, ka sze vcsi eden z-nouva 
gori vzeti 14 — 15 le jt sztár escse nepokvárjeui dicsák? Je li bode 
zsnyega cslovik ? Z-száda prestimávajmo drejvo.

Sziromák tani kama je priso, je vsze bole drügo, kak kotrige 
rodovine; liki h'.ápcze ga nüczao mester, zsena, legéuye v-ednáko.—  
Notii prézseni delo keszno-rano, lagojo hráno dobi, posztela nyerni 
je  pa escse hüjsa, friskoga zráka nevzsíva, bijeo ga za volo nikoj. 
Na tou ga vcsio na tejlo gledoucs. —  Na düso gledoucs pa? Ali od 
tóga nika nebom pravo, nej kabi maiszter na méné pravili, da szejm 

i jász kriv, ka nyim iuas niti „Ocsa nas“ nevej. (Kouecz pride.) ,



Vasvármegye tűzrendészet! szabályrendelet 
tervezete.

É p í t k e z é s i  r e n d s z a b á l y o k .
1. S. Vasvármegye területén minden uj épület építése és régi épület 

lénvegesebb átalakítása a község belterületén esek hatósági engedelylyel kead- 
hetu me». E czélb.íl minden építtető által helysriurajz és terv készítendő. A 
helyszín rajzban a telek hossza, szélessége valamint térfogata iiegysz.ogn.ete- 
rekben vagy ölekben és a szoiuszédépületektóli távolsága futümeterekbeu 
vagy ölekben kilűntetendö, a tervhez pedig építési leírás csatolandó, melyben 
kitüntetendő, hogy a falak és tetőzet minő anyagból készült melléklendő 
továbbá mindkét szomszéd beleegyező nyilatkozata és a község elöljáróságának 
hozzájárulásáról szóló nyilatkozata is s ezen adatokkal felszerelt kérvény a 
járás szolgabirói hivatalához adandó be. A mennyiben ezen adatok az. utóbb 
felsorolandó leltételeknek megfelelnek, az építkezés helyszíni tárgyalás nélkül 
engedélyezhető, oly hozzáadással, hogy a/ adatok valóságáért a özstgi e •> 
járóság és a szomszédok — utóbbiak azonban csak saját hazuk s telkükre 
vonatkozó adatokért — az építtetővel együtt felelősek. Az elöljáróság a 
hamis adatokért legyeimileg, az építtető és szomszédok ezen szabályrendelet 
10. §-a értelmében kihágási eljárás utján büntettetuek.

2. §. A mennyiben az adatok kielégítők nem volnának, vagy bark; ki
fogást tenne az építés elleu. ha azt közegészségi, közreadón és tiizrendori 
követelmények igényein -k. helyszíni tárgyalás tartandó, éŝ  a teufoigo ügy 
hatósági határozattal oldandó meg. A költségek az építtetőt, esetleg a vesz
tes felet terhelik. . . . .  , . . . .

3. §. A/ engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő építkezések ható
sági rendelettel hetilthatók, illetőleg eltavolithatók és egyúttal kihágást ké
peznek s a 10. §. szerint büntetendők. Az építkezés betiltása Hanti határozat 
ellen fellebezésnek csak birtokon kivii> vau helye.

4. § Az épületek lehetőleg szilárd anyagból (tégla, kő. vályog, kémény 
tömés vagy fecskerakás) s lehetőleg tüzraentes tetőre építendők.

5. §. Lakházak és gazdasági épületek községek belterületén csak az 
esetre építhetők, ha ezen beltelek 2000 négyszög méter vagy 571 négyszög 
öl térfogattal bir.

6. §. Házsorban épült községekben egyik háznak a másik háztól leg
alább 12 futó meter távolságban kell lennie, ettől s az előző szakasz, ren
delkezésétől eltérésnek csak akkor van helye, ha az újonnan emelendő épület 
tüzmentes anyaggal és tűzfalakkal láttatik el. — Épületek a szomszéd épü
letekkel csak úgy építhetők össze, ha válaszfalul lüztal készíttetik. Ily közsé
gekben uj épületek és alapjaiból újra építendő vagy lényegesen átalakítandó 
épületek csak tégla- és kőkeményre és kő-konyhaboltozatra építhetők, ha 
azonban a tüzelés takaréktüzhelyen eszközöltetik, ez esetben kókéméuy mel
lett vakolt mennyezet készítése is megengedtetik.

Ha lakóházzal kapcsolatosan gazdasági épület emeltetik, p z  a lakóház
tól tűzfallal külüuiteudú el. Az ezen szakaszban foglalt rendelkezések a szét
szórt házakkal bíró községekre vagy a házsorban épült községeknél oly épü
letekre, melyek a legközelebbi községi háztól 200 méterre szándékoltatuak 
emeltetni, ki nem terjednek, itt az építkezések engedélyezése iránti kérvények 
közbiztonsági és közrendészeti tekintetek szerint biralaudók el.

7. §. Minden községben a helyi szokás irányadó arra nézve, hogy az 
épülettulajdouos a kerítést melyik oldalon tartja fenn. Egyes esetekben efe
lett a hatóság határoz, a kerítések azonban lehetőleg tüzmeutes anyagból 
állitandők fel.

8. Minden újonnan épült háznál kút készítendő. E felett a helyi- és 
talaj-viszonyok figyelembe vételével az engedélyező hatóság határoz.

9. § Ezen rendszabály intézkedései az egészen uj építkezésekre vonat
koznak, azonban oly esetekben, midőn a tulajdonos akár önként házát át- 
épitteti, vagy annak felépítésére tűzvész vagy valamely baleset következtében 
kényszerül, egész terjedelmükben alkalmazandók. Ily esetekben az eljáró ha
tóság azonnal, — legkésőbb 8 nap alatt tartozik a helyszínén szakértővel 
megjelenni s az újraépítés módozatait együttesen az egész területre meg
állapítani.

10. §. A ki ezen rendelkezések ellen vét, kihágást követ el s mint ilyen
az 1887. VIII. t. ez. 2. §-ában megjelölt czélokra 2 írttól 50 trtig terjed
hető pénzbüntetéssel büntettetik. (Folyt, köv.)

Helyi és vidéki hírek.
— A S z o m b a th e ly e n  d e ez e m b e r lO -én megtartott megyei köz- 1 

gyűlés ismét lelkesült tüntetés színhelye volt. Említettük már, hogy szent- 
mártoni ltadó Kálmán m. főispán ö méltósága, ó felsége a király által érdemei 
elismeréséül a Lipót-rend lovagkeresztjével lelt kitüntetve. A közgyűlésen 
Reiszig Ede alispán üdvözölte az ünnepeltet, akinek b< szedje után elhatározta
a közgyűlés, hogy szeretett főispánja kitüntetése feletti örömét jegyzőkönyvileg 
megörökíti ; felemlítjük ezzel egyidejűleg, hogy a kitüntetés alkalmából e 
járásból is egy számos aláírassál ellátott üdvözlő irattal lön megtisztelve 
Vaeruegyénk főispánja.

— A Lis<lc<l6vo<la k a rá c s o n y  Tikja. A kisdedóvoda választmánya 
az idén is mint az előbbi évekbeu örömben kívánja a kicsikéket részesíteni 
az által, hogy szamukra karácsonyfát állil. Miután többen vannak a kis gyer
mekek között, kiknek sorsuk uiostohasága megtagadta azt. hogy ilyesmiben 
szegény szüleik körében részesülhessenek, bizalommal fordulunk lajiuuk olvasó 
közönségének jószívűségéhez, kérvén, hogy a választmány által kibocsájtaudó 
ivén tehetségükhöz mérten adakozni szíveskedjenek

— S z o m b a th e ly  város ebtaitási szabályrendeletéből a főbb pontok 
ezek: Ebtartási dijat mindeu 4 hónapon telül levő kutya után kell fizetni, 
kutya szerzés esetén az azonnal bejelentendő, s ha a kutya az év második 
felében szereztetik, félévi dij fizetendő. A mérges. bara|>ós kutyák láuczou 
tartaudók, ellenkező esetben a rendőrség által azok kiirtana elrendelendő. A 
kutyáért gazdája felelős, mert arra felügyelnie, azt jól táplálnia, s kínzásától, 
ingerlésétől őrizkednie kell. A kutya egészségi állapotát is folyton éber figye
lemmel kell kísérni, s baj esetén, de gyanú esetén is, a rendőrségnél jelentést 
kell tenni A hatóság, veszett kutya kóborlása esetén, a kutyák 40 napra 
való lezárását rendelheti el. s határozottan veszett kutya által megmart állatok 
azonnal kiirtandók. E« alól kivétetnek szarvasmarhák, lovak, juhok és kecskék, 
melyek 3 hóuapig megfigyelés alatt tártainak : ezen idő alatt eladni és levágni 
nem szabad s az ily állatok teje megsemmisítendő, hói ük hasznavehetb-nné 
teendő, s fertőzteMenités után 2 méter mélyre elásaudn Kívánatos volna, hogy 
a harapós kutyák lánczon tartására vonatkozólag feiiálló rendeletét fal vauikban 
is nagyobb figyelemben részesítenék !

— A jö v ő  njone/.o/.ásnal négy korosztály lesz előállítva; miután 
az uj törvény értelmében ezután az ujouez nem 2l) éves hanem 21 éves korában 
ion először az állításhoz, euuéifog\ a 1865. évben születtek most ötödször 
lesznek megvizsgálva.

— A m eg y . i k i * 4l«‘<l6vó-«‘gy kisdedóvodánk részére 200 frt.
.Mgélyt szavazott meg a jövő évre, 2(J0 Írtért pedig felírást intézett a minisz
tériumhoz s onnan kívánja részünkre kieszközölni.

Vasvármegy óva ognyeuoga réda szabály rende- 
letov naminyávanye.

// r  a  m o v p o u v a n y a  r  é  d  <1 e r  z s d n y  a.
1 . §. Ki vu vasvármegvőva okrogliui nouve hrame, ali esi bár sztári 

hratuov na nouvi scsé pouvati, ouo szamo visesnye oblászti dopüsesenyom 
leliko zacsne. Zatoga czila volo od fundusa i kak de hram sztao more ua- 
prej plau uaprávleui biti. V-plaui fundusa duzsiua, Stirina telikájse kolko 
meri v-kvadrat-klaítri ali ovaksem hlaftri. kak dalecs foga náj blrzsónyega 
szouszida hrami sztojijo, po meteri ali klaftri more vöpnkázano biti. pláni 
pa dőli szpisíivaoya hrama terbej kc/uj, vu sterom more vöpokázauo biti. ka 
te 8ztiné í rn«t szkoj bode uaprávleni, telikájse s-'koj i kak szó ti nájblizsá- 
nyi szouszidov privoijenyé i telikájse veski uaprejbodecsi poglavárov nyilat
kozat, tou vsze z-ednov jirnsnyov szolgabirovii more uotri dati. Na kolko do 
tá gordána k-tem poszlednyim gordáuyom pripravua pouvanye sze brez tóga 
ka bi sz<* na illeszti tárgyalás obd*rzsati mogao. sze lehko dopüszti. sz-tem 
kezuj di.nyem, ka za ti notri dáni veski naprejhodécsi, telikájse szouszidje 
ali ti poszlednyi szamo za szvoj bizsi tundusov volo dáni piszkov z-tiin po- 
vajoucsim uavküp szó duzsni odgnvárjati. Ti naprejhodécsi do za bamicsni 
naprejdani fegyel mi lég. ali te pouvajoucsi i ti szouszidje bodo pouleg éti 
szabályrendtdetov 10. § kastigani.

2. § Na koliko bi ta notri dália szvedousztva nej zadoszta dobra bila, 
ali bi sze sto najso ka bi prouti pouvanyi ali rejenyej braiua káksi zrok 
meo, esi bi oua zdravitelsztva, poglavársztva i za oguya volo kákse z.sel- 
uos/.ti sze naprej szkazsüvala, teda sze meszti gde de rejeuyé more tárgyalás 
obderz*:iti, i ka sze naprejdá z-visesuyo oblászti dokoncsanyem ndvézse. — 
Sztroske te on more nosziti. ki de lírámé dao delati, ali ki zgübi.

3. Ki brezi szloboscsiue. ali nej tak ka je szlobo-csin i vödáua 
hrame pulivá. táksemi sze dalé delanye dőli prepovej, ali szi dole more zno- 
sziti i z-tem pod kastigo pride pouleg 10. §. de kastigau. Prouti rejenyej 
notri dána ap>-liáczia szamo zvüua ládanye ma ineszlo.

4. 5; Kami sze szamo kak je mogoucsiio z-terde inaterie (czigla, kam
un, zenité ali z-blata) naj rédijo. i esi je mogoucse, z-cziglom pokrijejo.

5. Hizse i k-véisztvi szlisajouc.se hram be sze szamo na tákse meszta 
lehko rédijo, gde te fundus vu szebi 2000 kiiklé metrov ali 571 küklé klafte 
derzsi vu szebi.

6. V-steroj vészi sze porédi hizse dájo delati. tani edna hizsa od te 
drüge 12 metrov dabcs more biti, od tóga i pred étim bodoucstga paragra
fusa szamo te lehko odsztoupi. esi de te nouvi hram z-terde materié i od 
oguya mentüvaiiH sztené rejeue. Kami szouszide ranii sze szamo tak lehko 
vkiip prikapcsijo, esi zeloesenyé sze z-czigla sztejna gór naprávi. — V-táksi 
veszniczaj nouvi hrami i z-fuudamentoma növi hramov gór posztávlanye 
sze szamo z-czigla, na rour í ktinya z-baotena lehko dájo gór napraviti, esi 
pa sto sparherd má tani ogeny ualága, tani naj bode rour z-czigla, z-ten z- 
blatom n mázuuye sze tüdi dopüszti.

Csi sze pouleg hizse k-vérsztvi szlisajoucsa hrumba dá delati, ona 
bramba sze z-czigla naprávbnov sztenov more loucsiti. V-tom paragrafusi 
sztojécsa rendelővauya na one vesztreze gledoucs, gde szó hizse razlücsau**, 
ali vu oni veszniczaj. gde szó po rédi hizse gór posztávleue, na tákse hrame 
st'-re szó od te náj blizsánye hizse na 200 metrov dalecsine sze dájo gorpo- 
sztaviti. sze vö nera/presy.téjo, vu etaksem illeszti sze na gór cziiuprauye 
glodoucs na te prosuye szlohoscsine vödájo.

7. §. Vszákoj vészi kak je tani sega, sze pred ocsini more derzsati, ka 
te mesztancsar na sterom kráji bode plout meo i gór derzsao. — V-poszebui 
niesztaj ober tóga ta visesnya ob!á«zt dá szoud. i plotovje sze morejo /.tákse 
materié napraviti dati. stera od oguya nientiivana.

8. £. Pri vszákoj nonvnj hizsi sze more sztüdenecz napraviti. Ober tóga 
ta visesnya obiászt szoudi.

0. §. Oui rendszabályov d*lavnoszti na ta szploj nouva rejenya vu 
vu táksi niesztaj, gde te ládajoucsi ali presz*ávi z-nouvics redí ali ovi gor- 
naprávlanya ali za Oguya ali kakse drüge nevoule vu c/ej túli sze morejo 
nüczati. Pri táksi dugoványaj ta visesnya obiászt more to nájnn uye za 8 dni 
z-eduim kc/uj nevesenim pallérom na meszto iti i hrámov x-nniiva gór re- 
jeuye vö pokázati.

Jj. Ki prouti tem rendelő van vem pregresi, kastigo za szebom priue- 
szé i jM uleg tóga poul**g 1887. U ta V ili. t ez. od 2 frt do 50 frt Sze po- 
kastigati dá. (Nadalivanye pride.)

Domácsi i zvünszki glászi.
l l á l c  (lecz í1 (ovoda) s / ié llto v . Od ovode sztráni ravnitelsztvo

kak 1 áll i tak l.-to-z tüdi ma lőj deczi ve*/elje scsé szpraviti. iák ka za nyuv 
sztrali drejvo gi r pos/.távi. Da vecs jeszte med ináliiiii, steril; prijliku ue do
püszti tis/to. ka hí s/tariske uyiu veszélje szpravili, z-viipanyou sze oberiiémo 
nasi nov iii steiiyáron, nyuviu dobroutos/.ti. ka na vö dáuon podpiszki kak je 
kuli mogoucse szkáksin seukou náj poulek bodejo.

-  N/.oinl>;il liH ys/.ltoga v áráv á  na pészko porczio vö dáno ren- 
delüvanye kaj vreidui punktum) szó ete: Pészko porczio od s/.aksega ob^r 4 
tnejszecza sztaroga psza terbej plácsati. sto psza szprávi, vcsaszi more notri 
Zglásziti, ino esi psza v-drügon pou leti sto} szprávi od nyaga na pou leto 
more porczio plácsati. Csemerni pa navarni pszi na lanczi morejo biti, sto 
tou ne vc'iuí. sze lejko p>‘sz vkraj vzenie. Za psza vért je duzsen odgovár- 
jüti. záto da na nyega pu’/.iti, bráuiti ga vért more, ml mautráuya pa obvar- 
vati. Pszovo zdl'avje tüdi vért duzsen szkerb illeti, iuo csi káksi beteg ali 
driigo kaj naprej pride, pr»ny**n more notri zglásziti. Birovija csi zvej. ka 
steri pesz bej'zen grátao, lejko zrendeliije, ka ovi pszi sze na 40 dili ua 
lanez lejko denejo. Csi kákso s/.tvar bejs/.en pesz vgyej. tou sze taki more 
vö szkoucsati ud táksega je szamo roglena mára, konyi, birke ino köze vö
z.éte, steri do 3 niejsz*-c/.aj szó pod paszkov; pod tón c/.ajti odati. doj szí kati 
ii'‘Mzmi márc, inlejko pa nes/,mi nüczati, kouz>0 tüdi tá more vercsti. pa po 
teli ua 2 metra pokopati. Zselno bi bilou. csi na uavurne p<ze sztráni vö 
dáuo rendelüvanye bi sze veszniczaj tüdi véksoj pas/.ki obd<izsalo.

— I* ii  |)i'isevzliiiij s tc l in g i  de stiri klá>/.ov gór z.váno. da polek 
nouve právde zdaj regrutki nej v-dvajsz.-toii bti, liki v->.d>-ndvajszton leti 
prijdejo jiod stelmgo operviu, poulek tóga 1865-ga let.a rodjeui decski pri- 
dejo zdaj obpétim pod stelingo.

V áriiit‘K(v ö a k o  m á lc  ( I m é  i l r í a l i  u ravnitelsztvo je za naso
, ovodo 20U rainski poinoucsi dalon ua prisesztno leto za 200 rainski pa mi- 
1 niszteriuini prosuyo szó gór poszlali, de od t.isztecz ovo pomoucs oákajo.

I*«*láiis/.Us liiu iu l (Szécbéuykut) je pá pod tozsbo priso pri po- 
Iitiskoj biroviji, da Vogler József vretiue vért szó zavézati steli dati petáin- 
c-are UH tií-zlo, ka pri broudi bi duzsni bilij vnocsi tiidi nazoucsi biti. Bi- 

j rovija, pa na tiszte gledoucs, ka s/0 tej vértovje od blOiula sztáni t scse 1887. 
i let.a ua obranejnye gledoucs vö dánon miinszterszkon rendelüvanyi escse de- 
I nésuye déli itak nej zadoszta vcsijnili. je to czejlo delo za visesnye szkoucsá- 
■ vauye ali pa ravnauye gledoucs vármegyöszkomi alispáui gori poszlála.



— H irs o lil  lA|>ót. kőlii.lai kereskedő, h kőhidai állami iskola sze
gény tanulóinak 2 Irt 50 kr. értékű iró- és rajzszereket ajándékozni szíves
kedett. Fogadja e téren is tanítványaim uevében halás kövzöu etemet.

H u n y a d i  N a n d o r, áll néptanító.
—  .4 b é r t  lio l« l» t«»in i K a sté ly b ó l kirabolt tárgyak közöl két óra 

és két aranylaucz még csak a lefolyt héten került elő. — Ezeket Wolf 
György a rablás után következő napokon Kalchon és Lib; 
a gyanafalvai csendőrség azonban nyomára jö 't a dolognak, és az elzálogo
sított tárgyakat a járásb rósághoz bekiildötte. Az egyik óra drága kövekkel | 
van kirakva, a másik pedig akként vau készítve, hogy a külső lapnak uieg- j 
tapintása után, vakok is felismerhetik abból hány óra van. — Ezeken kívül j 
Wolf György ugyanazon kastélyból meg a kocsisok kárára ruhalopást, is kö- j 
vetett el. — Az erélyes nyomozásunk most már sikerült minden ellopott 
tárgyat beszerezni. — Wolf a szombathelyi törvényszék által lesz cselek
ménye miatt elitélve.

— H ii r.'is/.omItat hun a Furiakovich Zsigmond távozása által üre
sedésbe jött megye bizottsági tagsági állásra, a folyó hó 14-éu történt választás 
alkalmával Fóliák Pongácz főszolgabíró választatott meg.

— I v á l l f á i i i hun a v örliéiiy  (himlő) járványosán lépett fel. már 
több gyermek megbetegedett — A szolgabiróság megtette a legerélyesebb 
intézkedéseket, hogy a járvány terjedése meggátoltassák.

— 4  M zééliéii'Vknii m u r a i koni|i ismét panasz tárgyává tétetett 
a szolgabiróság előtt, ani-nnyiben Vogler József savauyuvizforrás tulajdonos 
kötelezni kérte a kompiulajdonosokat arra, hogy azok a kompnál éji szolgá
latot is tartozzanak teljesíteni. A szolgabiróság. tekintettel arra, hogy a komp- 
t'ilajdonosok még a komp újjáalakítására vonatkozólag 1887. évben a köz
biztonság tekintetéből kibocsájtott miniszteri rendeletnek máig sem tettek 
teljesen eleget, s az érdemleges intézkedés — esetleg végrehajtás — az alispán 
hatásköréhez tartozik, a panaszos kérelmet oda felterjesztette.

— M e g ü rü li. Mácsek Anna vas-korpadi nő megőrült, s az országos 
tébolydába való szállítása vált szükségessé.

— A k u k o r ie z u  mi n i  lü a h r a k . A zab a legjobb lóabrak s a 
meddig a zab rendes, mérsékelt áron kapható): a gazda ne is gondoljon 
egyéb abrakra. Ha azonban megdrágul, úgy semmivel seiu pótolhatjuk az 
abrak-zab egy részét jobban, mint kukoriczával, föltéve, hogy a kukoricza
könnven és olcsón vásárolható. A kukoriczát föletetése előtt meg kell zúzni, i r',Ka* u<* u !' í ‘,ra,‘ |« zauoszta \ i» 
„gyrészt azért, mart Így könnyebben emészti meg a gyomor, másrészt azért | (koojszke zsel«m:cre) peldo gór pe 
is, hogy zúzottan könnyebben elkeverhető a többi takarmány nyal. A zúzott 
kukoricza a lovak fogait is kevésbbé koptatja, mint a zúzatlan. azért a ku- 
koric'.a-szemeket egészben sohase etessük. Ne zúzzunk meg sok kukoriczát 
egvszerre, hanem mindig csak néhány napra valót. A kukoricza abrakolásá
nál óvatosaknak kell lennünk ; a sok belőle megárt, mert a lovak — külö
nösen melegebb időben — erősen izzadnak tőle ; az olyan igáslovaknál, rae 
lyek naponta 5 —6 kilogramm abrakot kapnak, e porczió felét bátran pótol
hatjuk kukoriczával, anélkül, hogy ennek valami rósz hatása volna. Hogy 
mennyire gazdaságos a lovakat- részijén kukoriczával abrakoltatni, erre elég 
a bécsi lóvasut-táraság példáját felhozni, mely társaság azóta, hogy 1500 —
1800 darabot számláló lóállományát kukoriczával vegyitett keverék-abrakkal 
eteti, évente 5 0  ezer forintot takarít meg. — Ezen előnyén kiviil tekintetbe 
veendő még. hogy a zúzott kukoriczával vegyített abrak az emésztést előse
gíti. az etetést gyorsítja, továbbá mert könnyen felismerhető, nem ad alkat 
mát az abrakolásnál elkövettetni szokott visszaélésekre.

— A agy éi’ilem ii kü/,üiiM‘g !  Most 10 éve nyillott meg Vasvármegye 
árvaháza, melynek köztudomásúlag nemes ezélja az, hogy vármegyénk bár
mely osztályának szülötten, elhagyott év a legszükségesebbet is nélkülöző 
G —12 év éleikor közötti gyermekeit ápolás alá vegye, oktassa és nevelje, 
hogy a gyakorlati élethez szükséges ismereteket megszerezvén, képesítve 
legyenek magukat önerejük és tanulmányaik által is fenntarthatni s hogy 
majdan belőlük a társadalom hasznos, munkás tagjai legyenek és szeretett 
hazánk lelkes hontiaivá és honleányaivá váljanak.

T íz év alatt száznál több árvát mentett meg az árvaház az ínség, nyomor 
elhagyatottság és bűn örvényétől! Az az utczán köuyöradományért esdeklő 
6 éves halvány arczu. beesett szemű kis tiucska, kinek szülei becsülettel 
haltak meg, okvetlenül vagy a halál vagy a bűn martalékává válnék, ha az 
á r v a h á z  védpaizsa menholyt nem adna neki. Az a rongyos foszlányokba 
bnrkolódzntt inezitlábos kis leány, ki reggeltől estig hóban, esőben ott koldul 
az utcza sarkán: elöbb-utóbb áldozatává lenne nyomorult sorsának, ha az 
á r vall  áz a végső Ínség küszöbén fel nem keresné ót. . . . Sokszor a szegény 
árvagyermek kérlelhetleu lélekgyilkos k-zeibe kerül, ki azután ingja, veri,
kínozza szegéuykét, ha nem koldul ö>sze eb-get...................Az ilyen vampyr
karjaiból is kiszabadítja az árvaház a szerencsétlen kis áldozatot. Legtöbbször 
az emberiség salakjai, iszákos uaplnpók. gaz gonosztevők közé kerülnek a 
társadalom e kis ártatlan páriái, s elöbb-utóbb a börtön vasajtai csukódnának 
be reájuk, ba ideje korán az árvabáz ajtai ki uem nyílnának előttük. Az

— H irM clil l . ip ó l .  kőbidaszki sfacv-unár, szó Kobidaszke orsz. soule
sziruiaskim vucsenikom 2 írt 50 krov vreiduih piszuih i málanszki dugovány 
senkuli, siera nyim éti vu i ni én i mojib vucseuikov zahváhm.

Hu n y a d i  Ná n d o r ,  orsz. skolnik.
— Od k e r t r i i i K z k o g a  grú<Iu vkrádjenoga blága dvej zlá- 

, tivi vöri pa l-'iczi szó e.scse zdaj naprej prisli. Té je Wolf György po krád-
lzalogo.sito ta, | nveni únévaj na Kalchi pa na Libi, v-zálogo dao, zsenávszki zsandárje szó 

az e za m?n- (je|0 yv<}(|jj luo jüu vkrádjeno blágo szó pi>jk biroviji poszlali. Edua vöra 
je z-drágimi máliuii kaméuyi vö zdejvana, óva je pa tak naprávlena. ka esi 
jo stoj od zvüjna szamo príjmle, zvej kelko vöra jeszte, Zviin tej je Wolf 
György sztisztoga gráda escse pri derzsinaj tüdi gvaut vküper szpokradno. 
Zdaj je zse vsze vkrádjeno blágo vküper szprávleno. poulek steroga de Wolf 
pri szombat hely szkon pravdenun sztouezi odgovár|ao.

— V-S/.ol>oti za Furiakovich Zsigmonda prázno meszto za bizottsági 
taga (kotrijg) szó ete mejszecz 14-ga duéva Pollákr Pougrácz főbirouv odeb- 
ráui grátali.

— Iv n iifa lv i je bubinszki beteg vö vdaro, poulek steroga je Z9e veca 
deczé obetezsalo. Politiska birovija je na té sztran obranejnye naprej zéla, ka 
té navarni beteg bi sze nej dalé odvlejko.

— O r iu o re jla  je .  Mácsek Anna z-Vas-Korpáda je odnorejla, poulek 
steroga szó jo v-orszacsko uouro liizso szpravili.

l iu k o r c z a  k u k  koiiys/.Ui o b ro k . Ovesz je te uáj bougsi
kony^zki obrok, dokecs ovszá za fal pejueze dobijmo: tecsasz szi nancs vért 
na drüjgi obrok ne unjszli. Csi de pa dragsi, te z-uikin drügin nemremo tak 
pomocsti, kak z-kukorezov, esi je kukorcza escse fái tüdi poulek tóga, ku- 
korczo pervle kak bi polagati dáli, moremo szkucsti, záto ka tak sze lezsej 
znücza, pa tak na drouvnoma lezsej ni ed ovo kermo zmejsamo. Szkucsena 
kukorcza konyán zobé tüdi ne pokvarij tak, kak pa czejlo zernye, záto czejlo 
kukorczo ne dajrno uigdár polagati. Doszta kukorcze ne szkucsmo na ednouk 
szamo za nisterue duéve nücz. Pri kukorszkou obroki paszko moremo meti; 
záto da doszta sztoga skoudi, konyi do pa od tega náiiure v-toplejsen czajti 
mokri, táksi vozsnyeni konyi. st.-r i po d né vaj 5 —G kilogrammá obroka dó- 
bijo, sztoga lejko polnjno szkukorezov zmejsamo. brezi tisztoga. ka bi toU 
kaj skoudilo. Kak je nücziio konye z-kukorezov polagati meszto ovoga ob
roka, na té sztran je zadoszta v-B:csi tak zvánoga „ ló vasút társaság*-a —- 

rneszti, de od tiszti mao ka löOü—1800 
falátov szvoji konyouv szkukorezov zmejsaniii ubrokou polágajo, po leitaj 
pi'ejk 5(J jezero rainski sze prespara. Zvün tóga escse moremo notri szpoz- 
nati, ka szkucsenon kutorezov zmejsaui obrok zsaloudecz tüdi ne sztijne, pa 
sze lezsej tákse pojej, uadale pa lejko gór szpoznamo pa nedá telko neprí- 
like kak pri obroki sega /a szkrijvauye.

4  . . l lá / i  B iözlöiiy -m -k  28. füzetes száma beküldetvén, követ
kezőkben mutatjuk be ezen miudeii háztartásban es házi gazdálkodásban 
valóban eiéggé nem ajánlható piaci ikus lap jelen számának tartalmát: Tár
sadalmi ügy: A nők szerepe a közegészségügyb«*n. A biztosítás ti/. parancso
lata. — Egészségügy: Az ágyban fekvésről. A sós borszesz. — Háztartás: 
Miért szegényedik el sok ember? — Gazdálkodás: A lovak vakságának ué- 
moly okairól. — Házi ijiar: A szalmatakarók készítése. — Ismertető közle- 
nények : Egyszerű levélmérleg (képpel). — Tapaszt, és találni.: Milyen le
gyen a jó tej? A belélegzett szagok hatása a tejre. — Hasznos tudnivalók: 

a) Az egészségügy köréből: A ragályos betegség terjedése. Az orr- és gé
ge bán tál inak ellen, b) A háztartás köréből: A hagyma eltevése télire. Kitűnő 
soukapácz. Poiueráiiiai ludzsir. c) A gazdálkodás köréből: A hidak és kacsák 
hízása. A paprika hatása a tyúkok tojására. A rózsamagvak gyors csirázta- 
tása. A bornak penészes mellékize. A szalma súlyának kiszámítása, d) Háíi 
ipar köréből: Atlasz szalagok mosása. Egyszerű és olcsó hordótapasz. — 
Közgazdaság : A táviratok és postaküldemények lefoglalása. Milyen erős a 
hadseregünk? Kézbesitethm postaküldemény. Közlevelezés: Lóbab és luezerna 
tárgyában. — Egyveleg: Egyes népek köszöntésmódja. A nők az orvosi tu
dományban. Intő tábla: Óvakodjunk a zöldre festett tárgyaktól. A hamis 
mérték. — Szerkesztői közlemények közhasznú dolgokról. A ,llázi Közlöny 
nek eddig megjelent összes számai egész halmazát hozták a társadalmi és 
családi nevelés, az egészség, táplálkozás, háztartás, gazdálkodás, a practicus 

I háztartási czikkek ismertetése s számos egyéb közhasznú tudnivalóknak. E 
kitűnő lapot jó lélekkel ajánlhatjuk. A .Házi Közlöny* megjelenik Aradon 
minden bő 5-ikén és 20-ikán Z á r a v  Ödön szerkesztése alatt 8 előfizetési 
ára egy évre 2 frt, félévre 1 frt 50 kr. Mutatványszámmal szívesen szolgál 
a lapkiadóság.

4  % es/.jn-t-ni m egyei ga/.rl. eg y e sü le t — pályázatot hirdetett
egy oly takaréktüzhely szerkesztésére, a mely szobában is alkalmazva, szénnel 
tüzelhető s melynek a széngöz káros hatásának observatioja egyik főkelléke 
és legalább 4 kenyérnek egyszerre sütésére is alkalmazható legyen.

DalOK-egyeNiilet alakításán fáradoznak Szt.-Gotthárdon. Az álta-

I

I

kiéhezett nyomom vázalak, ki szüleinek halála óta egy pruczeodu sarkában I Kínosan tapasztalható érdeklődés után remélhető, hogy az létesülni is fog. 
penészes szalmán fekszik, menthetetlenül elvész, ba az á r v a b á z  ápoló
"karjai le nem hajolnának érte! A végső n y o m o r  küszöbeit keresi tel 
á r v a b á z ,  és e nemes missióját már 10 év óta teljesíti; s hogy sikerrel 
teljesíti, az kitűnik a már legközelebbi héten megjelenő értesítőből Nemes- 
lelkii közönség! ezen sokat szenvedett szegény teremtmények, kik tulajdou-

— I l i n e k  s e r d ü li  gyermekei vaunak s azoknak igazi nemes örömöt 
akar szerezni, annak nem adhatunk jobb tanácsot, mint hogy karácsonyra 
lepje meg őket azzal, hogy megrendeli részükre a legszebb magyar ifjúsági 
folyóiratot, dr. llad ií Antal . M a g y a r  I f j ús ág* - át .  E lap valóban csak 
a legjobbat nyújtja fiatal olvasóinak; minden száma valóságos kiucsesbányája 
az ép oly becses, mint érdekes közleményeknek. Kéthetenként egyszer, va
sárun p köszönt be az előfizetőkhöz, nagyalakú, díszes füzetben, melyet a leg
szebb kepék tarkítanak. Van benne két gyönyörű ifjúsági elbtszélés, vers, 
czikkek a természettudományok, a történelem és földrajz köréből, utasítás 
kézi ügyességek elsajátítására, természettudományi kísérletezésre, talány, szám
tani feladvány st!>.. sőt a szerkesztőség a gyermekek nuiukakedvének élesz
tősére meg nagy pályadijakat szokott kitűzni. A .Magyar Ifjúság* egy év
folyamának ára G frt, egy évkarmadé (4 hó) 2 frt. A pénzek legczélszerübben 
a kiadóhivatalba (Budapest, VII. Károly-körut 15.) küldendők.

— 4  m a g y a r  n y u g a ti  v a s u l  á l l a m o s í t á s a .  A nevezett vasút 
igazgatóságával közölve lett már azon jegyzőkönyvi megegyezés is, mely a 
a magyar és az osztrák kormány között jö tt létre a társaság vasuti hálóza
tának megosztásából származó elvi kérdések szabályozása tárgyában. A tár
saság közlekedési eszközei akként osztatnak meg, hogy a magyar hálózatnak 
fogunk jutni a magyar vonalak számára beszerzett közlekedési eszközök, az 
Osztrák hálózatnak pedig az osztrák vonalak számára beszerzettek. A mi a 
vasúti Személyzetet illeti, erre nézve általáuossághan azon megjegyzés történt, 
hogy a magyar-nyugati vasút személyzetét a magy. kir. államvasutak fogják 
átvenni. Mindazonáltal a magyar nyugati vasút tisztviselői közül tíz az oszt
rák államvasutak kötelékébe átvehető lesz. A magyar uyugati vasút nyug
díj-alapját a magyar állam fogja átvenni.

Á th e ly e z és . Szathiuáry Rezső m. kir. honvéd-százados Körmendről 
Nagy-Kanizsára. Rákosy Fereucz cseudőr-haduagy szakaszparancsnok pedig 
ugyan Körmendről Temesvárra helyeztettek át, ennek helyébe pedig Molnoa 
Kálmán es- ndőr-badnagy helyeztetett át Miskolczról.

— X é p l ’e l k e lo k  a k ó r h á z u k b a n . A vörös kereszt-egyesület buda
pesti közpouti választmánya a honvédelmi minisztériummal tanácskozásokat 
indított meg aziránt, miképeu lehetne a népfelkelőket az önkéntes betegápo
lásba legczélszerübben bevonni. A honvédelmi miniszter szabályrendeletileg 
kimondta, hogy mindazok a 38 — 42 éves népfelkelőket, kik katonailag ki 
vaunak képezve és a 3 5 —37 éves katonailag ki nem képzetteket, háború 
esetére felmenti a tettleges szolgálat alól, ba írásbeli kötelezettséget vállal
nak arra, hogy a vöröskereszt-egyesület tarlalékkórházaiban és betegszálló 
állomásain miut sebesültvivők és ápolók fognak szolgálatot teuui. A jelent
kezettek a katonai kórházakban nyernek 6 heti tanfolyamban oktatást, mely 
idő alatt az egyesület által részesittelnek ellátásban. Egyelőre évenként 168 
embert kápeztet ki az egyesület.

1 4 íil« lo ll* é g  a fo l« lm iv e lé * i  m iiiiM z te riié l. A pécsi phyl-
loxeraügyi kongresszus megbízásából gróf Audrássy Aladár, pécskai G a a l  
Jenő és Ordódy Lajos tisztelegtek a földmivelési miniszternél, azon kérést 
terjesztve elő. hogy a/, állami gyárban készülő széukéneg az eddiginél olcsóbb 
áron bocsáttassák a szőlőgazdák rendelkezésére. Széchenyi miniszter kijelenti, 
begy be sem várva a küldöttség jelentkezését, már is megtette a lépéseket, 
hogy a széukéneg ezentúl jobb minőségben és 19 frt helyett 15 frtért méter- 
mázsánkiut (körülbelül annyi kell egy magyar holdra) bocsáttassák a közönség 
rendelkezésére s hogy a szállítási dijak csökkenése iránt a közlekedési mi
niszternél a kellő lépéseket megtette. Minthogy azouhau a zalathuai gyár ft 
mutatkozó szükségletet fedezni nem képes, intézkedett a kormány, hogy egy 
ui gyár alkalmasabb helyen felállittassék. A küldöttség nevében Andrássy 
Aladár gróf köszönetét fejezte ki a miniszter megelőző gondoskodásáért, mely 
a széukéneg alkalmazását most már szélesebb körök számára teszi lehetőt*



képfcO a társadalomnak őreikbe fogadott gyermekei, epedre várják a közelgő 
karácsony szent ünnepeket, remélve a kis Jézus ajándékát, a kedves kris/.t- 
kindlit, melynek sok növendékünk életében talán először örülhet. Már 10 év 
óta van alkalmunk a felebaráti szeretet melegét érezhetői az Üdvözítő szüle
tésének ünnepéu, azért a legmélyebb bizalom érzetétől áthatottam fordulok 
ma ismételten a nagy közönség szív jóságához, kérve: kegyeskedjék az arva- 
házi növendékek karácsonyfájához tehetsége szerint becses adományával hozzá
járulni. Az árvaházi növendékek részére a gondnokság a legkisebb adományt 
is hálás szívvel veendi és hirlapilag nyugtázza — neraeslelkü adakozókat, 
pedig az árvaház növendékei napi imájukba fugialandják. Szombathely, 1888. 
deczember 6-án. G e r l i t s  S á ndo r ,  árvaházi gondnok.

—  A jm'mvsi p iis la  é s  l á v i r d a  i g a z g a t ó s á g tó l .  1081088. szára. 
Tekintetes szerkesztőség! A karácsonyi időszak közeledvén, szükségesnek 
láttam a közönség tájékozása végett, a tek. szerkesztőséget illő tisztelettel föl
kérni, szíveskedjék olvasó közönségét becses lapjábau arra figyelmeztetni, 
hogy az ünnepek idején és azt megelőzőleg oly nagy a postai küldemények 
forgalma, hogy ennek következtében nem lehet eléggé ajánlani, hogy főleg 
az az idő alatt postára adandó küldeményeiket a lehető leggondosabban és 
tartósan csomagolják, pecsételjék és czimezzék, mert ha ezek figyelembe nem 
vétetnek, a kitelhető legnagyobb gondosság daczára a küldemények sok ezrei 
között egyesek vagy nem jutnak el rendeltetési helyeikre, vagy ha eljutnak, 
tartalmukbau esik valami kár, mint ezt tapasztalni évek óta ozeu igazgató
ságra is a legnagyobb kellemetlenség. — Szükséges, hogy a csomagok vagy 
tartósan készített faládákba erős vászonba, vagy viaszos vászonba csoinagol- 
tassanak, vagy ha a tárgy könnyebb, erős papírba többszörösen gyöngyöltessenek, 
és egv darabból álló jó erős zsineggel tartósan körülkötöztessenek és mindig 
jóminöségü pecsétviaszszal pecsételtesseuek le. A czimet papírral a csomag 
göngyöletére ragasztani nem czélszerü, mert az rendesen el szokott veszni, 
vagy leszakadozik, és akkor azok továbbításában oly akadály áll be, mely 
miatt csak a legritkább esetben juthat rendeltetés helyére; ezért a czimet 
mindig a ládára, vagy magára a gsngyölelre kell tisztán és olvashatóan irui ; 

.a czimet is, de főleg a rendeltetési helyet s ha ez nem nagyobb város, a 
: tnegyét is, melyben az fekszik és az utolsó postát tisztán minél nagyobb 
betűkkel és feltüuőeu kell kiírni. — Ha viaszos vászon használtaik a külde
mény becsomagolására, akkor a viaszos vászon fonákját kell kifelé fordítani 
és a czimet arra irui. Ha valamely törékeny tárgy küldetik, azt a lehető leg
gondosabban kell csomagolni, hogy ütödés vagy nyomás a tartalomban kárt 
ne okozzon; ilyen küldemények külső oldalára czélszerü palaczk-alakot fekete 
téntával vagy festékkel festeni, hogy ez áltál a küldemény útközben óvato
sabban kezeltessék. Az összes posta és távírdái szabályokat magában foglaló, 
minden posta hivatalnál 2 krt megszerezhető igen hasznos füzetkét a közönség 
figyelmébe ajánlom. Miután a most felhozottakra a közönséget jó eleve figyel
meztetni a közérdek előmozdítására czéljából igen kiváuatos, úgy vélem a 
tek. szerkesztőség becses lapjának legközelebbi számában ezekre a lap olvasóit 
figyelmeztetni szives lesz. Pécs, 1888. deczember hó 1-én.

0 p r i 8, kir. posta- és távirda-igazgató.
— A „Budapesti Hirlap**-nak a hazai müveit olvasóközönség vetette meg alapját 

A lap eleitől fogva megértette a magyar közönség szellemét; minden pártérdek mellőzé
sével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyetlen jelszóval: magyarság ! Viszont az or
szág legkiválóbb intelligencziája is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt oly módon, 
mely páratlan a magyar újságírás történetében. A hazai sajtóban ináig a legfényesebb ered
ményt a „Dudapesti Hírlap" érte el; legnépszerűbb, legeltetjedettebb lapja az országnak. 
A külső dolgozótársak egész seregén kívül a szerkesztőségnek anuyi belső tagja van, a 
mennyivel egy magyar lap sem dolgozik. Minden fontosabb bel- vagy külföldi esemény 
felől rendes levelezőn kívül saját külön tudósító értesít közvetlenül ; a távirati szolgálát 
immár oly tökéletesen van berendezve, hogy elmondhatjuk : nem történik a világon semmi- 
jelentékeny dolog a nélkül, hogy a „Budapesti Hírlap" arról rögtön ne adjon bü és kime
rítő tudósítást. A „Budapesti ílirliip— politikai czikkcit K a a s  I v o r  báró, R á k o s i  
J e n ő ,  Gr i i n v a l d  Bé l a .  B a l o g h  Bá l  írják más kiváló hazai publicistákkal, híven 
a lap független, magyar, pártérdekeket nem ismerő szelleméhez. Politikai hírei széles
körű összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak. Az országgyűlési 
tudósításokat a gyorsírói jegyzetek alapján szerkesztik. Magyarország politikai és közélete 
felól távirati értesülésekkel látnak el rendes levelezők, minőkkel minden városban, sőt 
nagiobh községben is bir a lap: a „Budapesti Hirlap** távirati tudósításai maiiap már 
teljesen egy fokon állanak a világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatával. Európa 
összes metropolisaiban Londontól Konstantinápoiyig saját tudósítók vannak, a kik agy az 
ött történő eseményeket, mint az elektromos dróton oda futó híreket rögtön megtávira
tozzák. A külföldi rendes tudósítókon kiviil minden fontosabb esemény felöl a szerkesz
tőség külön kiküldésit tagjai adnak gyors és bő értesítést .A „Budapesti Hírlap" e czélokra 
havonkint oly összeget fordít, mint a mennyi ezelőtt 10 évvel még egy-egy hírlap egész 
•költségvetése volt: de sikerült is elérnie, hogy ma a legjobban, leggyorsabban értesülő 
orgánuma a sajtónak. A „Budape>ti llirlap** Tárezarovata a lapnak egyik erőssége s 
mindig gondot fordít rá. hogy megmaradjon előkelő színvonalán. A n ipirovatokát kiriiuö 
zsurnaliszták szerkesztik s a helyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra van bízva. 
Rendőrségi és törvényszéki rovatai kUlón-külön szerkesztői a főváros sötét eseményeit is 
mindig oly hangon tárgyalják, hogy a „Budapesti Hirlap" helyet foglalhat minden család 
asztalán. A közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparos, kereskedő megta
lálja mindazt, a mi tájékozásra szükséges. A regénycsarnokban csak kiváló irók legújabb 

‘iriüveit közöljük. De ezúttal még egy kedves meglepetéssel i» szolgálunk olvasóinknak. 
1881*. január első napján Jókai Mór-tói kezdünk egy uj regényt, melyet koszorús írónk 
kizárólag a „Budapesti Hírlap" számára irt. J ó k a i  Mór uj regényének^ czime: „Aki a 
szivét homlokán viseli**, s mint a költő maga mondja „egy modern egyezeréli mese". A 
regény egyike Jókai ama genialis, ragyogó alkotásainak, melyek inár oly régóta az ü bű
vös körebe vonták az olvasó közönséget, s Jókait oly népszerűvé, bálványozottá tették, a 
minő soha még magyar iró nem volt. A regény eleje Magyarországon, a vége Mekkában 
játszik. Hőse egy no. Jókai Mór uj regényének közlését 1SSÜ. január 1-sejéli kezdjük 
meg. Az előfizetési feltételei: Egész évre 11 fi t, félévre 7 frt, negyedévre 3 frr. 50 kr., 
egy bóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések vidékről legczélszerübben postautalványéval eszkö- 
zülhetók következő czim alatt: A „Budapesti Hirlap** kiadó-hivatalának, IV. kerület, 
kalap-iiteza Ili. szám.

HIRDETÉSEK.

n k. E a y b ti:®  m íg  m agas 
korú fcereg-?*:.-. :3. A i.»i

lábak i- . lol'-aeudok
?. V.'eidb9'i3 h"/. R-::83ig?r3*.:aJ-

M E L L B A JO K
aaiat. t,Hrrr.=:; *..-*.*. k:3í:-l2*.c-k nysm&r. 
gyökereim gvogyittatik, amit bi/uiiy iunak a 
mindig az.iporodo, :'3 r .y r3 , -
m e g v iz s g á lt  sikereim. A baj leira-a a meg-

T i*  ló riu l ii»|io n k én li m cllé k -
SJflT k eresel

tőke koczkáztatása nélkül, sorsjegyeknek részletfizetésre való eladása által 
(az 1883. évi XXXI. t. ez értelmében).

Ajánlatok R e d lic h  D á v id  338, 5- 3.
bank- és váltó-üzletéhez. Budapest, Kecskeméti ule/a l l .  intézendnk.

■ titka a lk a lo m  • • •
B é c s i  P a r t i é -  és  a l k a l m i  á r u k  cso p o rtb a n  

C S Ő D T Ö M E G E K B Ő L
nagyban és kicsinyben, tuczatonként vagy darabokban.

U e r c k h e i l ű k i i c k  a  l e g o l e ó i h b  iM -vásá r iás i  f o r r á s ,
I. Csoport, it 5 0  kr.

áTTThömx ívüst nagy kanál 
örökösen fő-ér marad.
3 db ugyanolyan villa. 

t> db uiívaiiolyan kávékanál.
2 db káté

ból, f.-
s vizitáleza ércz

és lak t<.irnzva 
gros 288 darab nagy fehér 

g y öiiffy házffo in b. 
gros 111 db még nagyobb 

ffyöiitryliázffoiuh. 
pár in. mi házi papucs urak 

és hölgyek részére.
1 pár tiffvauily eonunód-czipö. 

db clei.tr acz-’dilrót. hajkefe.

i 1 db tinóm tranczia szál in- 
* db “ • f*» ‘ * f* csontuyéll.l.
3 darab jó szarvfésü vagy 2 Wb egy ti nőm dobozban 

zsebfésii. tajték- és borostyán zi-
1 db különös finom női pénz- és szivarka részére.

táreza. i ,||, Kiikóezy magyar pipa
. , .  . . .  .meggyfa-szárral és sehetn3 db amerikai Ibin,moll... | m,-,u jtékb01,'

3 db tinóm porczellán (szinesp i (||, Mikádó, elégbetetleu,
ffyiimiilcskes avagy____ Ikellemes, faragott zsebpipa

3 dl) villa politorozott arany-' különös vízlefolyással.
bronz pengével. i db Uj tnlálmányu Nargileli

2 drb meliényzseb dohány- dohányszivarka, papír nél- 
készülék tinóin külföldi fából kiili használatra, szab. nikotin

faragva, dobozban. dugóval, felette egészséges.

1b nagy gombolyag kütö- 
pamiit. egy dobozban 500 gr . 
királypiros és minden sziliben 
(egvetlen a maga -nemében.) 
S db ni".' nagyobb gombolyag 
Viffouja téli kötópainut min- 
lenféle színben, nagyszerű 
irős és jó meleg, egy dobozi). 
Ö pár Kiv. lin. valódi selyem- 
ffiiinmi liari-nyakötó minden 

sziliben nők részére, 
ár ug\ anily liarisnyakötő 
yok és gyermekek részére 

! pár kötött harisnya minden 
színben, erős, jó es meleg.

2 pár kötött harisnya ugyan 
így még finomabb.

I pár patent gyerinekhuris- 
nya minden nagyságban.

(387, 13—3.)

3 pár nagyon jól kötött úri 48 db női hroelie (eddig meg 
íiariHiiyn. nem létezett) fehér, lax s vörös

pár kötö-t egy darabból álló színben, mindenféle minták.
méter mindenféle selyem- 

szaliiff.
2 darab tűzoltó derékszíj 
finom bőrből nők r> szere (szám 

szerint).
ti dli nagyon finom mindenféle 
tajték és borostváu külföldi 

48 Pár gyapjugummi haris- fából faragott szivar- és szí- 
jsaere, varkaiartó vagy Jux-karri- 

katura stb. stb.

II. csoport ;t 1 fi t..

úri vagy női téli keztyü.
4 méter igen tinóm selyem- 
ffuiiiini széles, urak. nők 

gyermekek részére.
1 db extrafinom legyező s 

Ivemből, műfestéssel.

nvakütő
csattal.

:>t> ]iár ugyani Iv barisnyakötó 72 db jó iró ezeruza. 
hölgyek részére, csattal. .. , -”* ii db vagyis •> tinóin hrosebe

1 dl) extrafinom pénztáreza ,,:S 3 tinóin karpereez. 
vagyis szivartárcza, dohány- I db nagyon finom uiüvirá- 
tartó, virginiatartó, visitier. gok, nagy csokrok minden- 
I’ortetresor és portén.... naie. féle szinl)en.

Figyelmeztetni bátorkodom az igen tisztelt vevöközönséget az alkalom felhasználá
sára és arra, hogy a megrendelt tárgyak ö kilós csomót tegyenek, mert igy legolcsóbb 
a postai szétküldés.

Megrendelések pontosan teljesiti- tuek cs. kir. utánvét vagy az összeg 
előleg, s beküldése mellett.

K é r e t ik  a  c z im re  k ü lö n ö sen  f ig y e ln i.

E. BIIAUX. Becs. II., Lili(*iibi*iiiiiis»-assc (i.
Partié és alkalmi áru raktár

M 9 n M S M 8 M " '
® Maria-czelli gyomorcseppek, 8

jeles hatású gyógyszer a gyom or minden bán- 
(alm ai ellen, es feliilmulhatlan az étvágy hiány 
gyoniorgyengeség. rósz s/.agu lehellet, szelek, sh- 
vanyu telböföges, kólika, gyom orhunit, gyomot 
égés. hogykö-képződes. túlságos uyálka-képződés 
sárg aság , undor és hányas, főfájás (ha az a gyo’ 
mórból ered), gyom orgörcs, székszorulaf. a gyo
mornak tűi terheltsége étel és ital á ltál, giliszta  
lép- és inájbetegség, úgyszintén a ra . y -eres bán- 

^  tál inak ellen. ^
^  E g y  ü v e g c se  á r a  h a s z n á la t i  u t a - q
^  s i t á s s a l  e g y ü t t  4:0 k r .  Q
A  Központi széikiildesi rak tár nagyban és kicsin yben:

•  BRADY KAROLY •
^  „ a *  ú r a n g j a i h o z " 6 ezimzett gyigyszertárábau B ii* t * i i iz ie i ’ l»«*ii. ^  
áBk Morvaországban. A
2  Kapható Muraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához,"
V  valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. >2—31)

®9®m.&%®999999''9*99999999999
f f ü d  ő v é s z .'L|g|T ü d ő v é s"z1
I Gázkigőzölgés . —ií^íRectal-belövellés)

^  üdült légcső-hurut, tüdő-hurut stb

:

gyógyít i»bcrkub./.isi(aszkór. aszthina) I
A legliiln teib-nebb, a látszólag 

legelérlieli lleiH-bb ideálja az or
vosoknak tüdőbajt g'ógyitliatni 
most eg.->z tel jessi gében el Vau 
érve. Világhírű talárok és or 
vosok bizonyitváeya. gyógyitot- 
lak száz meg száz levele, zárdák, 
papok, cs. k. tisztek stb. kószöuöiia- 
tai, (melyeknek hitelesített másolatait 
bárki kívánatra eldönthetleu bizonyítékul 
bérmentve megkaphatja), orvosi szaklapok 
kedvező tudósításai, i legnagyobb kórhá- 
rasztóbb életmód ismét megkezdhető." — ('

■ zukhan való alkalmazás a 
I legfényesebb bizonyítékát ad
nák a Rectal-bclövellés általi 
kigózülgési gyógymódnak meg- 

I lepő, nem is sejtett sikernek. 
Bélda gyanánt általánosság- 

I lián nyilatkozik dr. Itergeou tanár 
és dr. Morei: „Köhögés, kihányás, 
láz, csórgólárma, vérköbögés bárom 

nap utáu enyhébb, végkép elenyészik — 
álom és étvágy visszatér. Testsúly nö
vekvése 1 .  -1  kilo h tenként. A legfá- 

truil tanár cs Veriieuil ta n á r: „Aszth-
inánál a lélekzet hiánya azonnal csökken. Teljes gyógyítás gyakran in ír 8 uap alatt 
-  IHijurdin Beaumetz ta n á r: „Üdült légcső-hurut teljesen gyógyittatott." - -  Frau- 

zel tanár, dr. Stntz osztálya; „Láz, éjjeli izzadás, köhögés, kihányás elenyészik -- 
nagy éhség következik be -  testsulynövekvés 5 kilóig." — Br. M’ L iiigiilin : „3 1 nagy
fokú tuberkulózis közül mindannyi gyökeresen gyógyittat»:.i.." - lígyiiigy nyilatkoz
nak a betegek is. (A gyógymód magában nem terhű, nem b ib intő és mind mi bajkö
vetkezmény biztosítva.) — A cs. k. ki/,  szab. gáz-kigözülgesi készüléket (lte:-tál- 
belövello) használati utasítással orvosol r-*szírn és .nagáuliisználatra, úgy a gáz 
előállitáslioz szil/séges kellékeket szétküldi készpénz fizetés avagy postai utánvét 
mellett 8 írtjával, gázmérővel 10 frtjávul:
M ei. dr. A ltm a u n , B é c s , V I I .  M a r ia h i l f e r s t r a s s e  7 0 .

Böhm.  Kr  u mán,  1883 márczius 3. Kollega ttr! A tuberkulózis lüdóbefo- 
lyasztásuak egy igen kéuyes esetében az Ön kigózölgö-készülékével valóban kitűnő 
sikert értem el. Med. dr. t'A STE G YULA.

K e c s k e mé t ,  1883. szept 11. Igen tisztelt orvos u r! Az ön kitűnő gáz-kigőzöl- 
gési készülékét 1887. őszén oly rendkívüli sikerrel alkalmaztam, hogy teljesen felépül
tem és ezen állapotom tovább is fennáll, agy hogy egészen egészséges vagvok.
(3H>. 5 2 - 3 )  Haladatból “ SZABÓ JU LI A.

Nyomatott UrOubaum Márk gyorssajtójáu ivluraszombatbau.
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