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B ú c s ú z ó u l .
Midőn két évi fáradozás után e lap szerkesztésétől visszalépek, 

mért tagadnám? fáj a válás a vállalattól, melynek kezdettől fogva 
szerény, de űgybuzgó munkása, támogatója valék.

De a sajátos viszonyok kényszere —  a két utolsó éven szerzett 
tapasztalatokból levonható okszerű következtetés nem enged máskép 
tennem; nem engedi elhallgatnom azt az egyéni meggyőződésemet, 
hogy e járás érdekeinek képviselete czéljából lapot szerkeszteni még 
nálunk korai vállalat, mert a legtöbbek szemében az, ami abban a 
lapban megjelenhetik: üres szóbeszéd, a szerkesztőre nem tartozó ok 
nélküli okoskodás, mitsem érő czéltalan ábránd és több eféle.

Majd talán eljő az idő, midőn tisztába jőnek minálunk is azzal 
az alapigazsággal, miszerint a közélet terén seuki sem állhat oly 
magasan, hogy minden kritikán felül érezze magát, —  és senkit sem 
szabad annyira csekélynek tekintenünk, hogy bírálatot mondani a leg
nagyobb fölött is joga ne legyen; —  idő múltán nem csupán a most 
gyér számban található egyesek, de a nagy közönség is tudatára fog 
ébredni annak, hogy a vidék érdekeinek szolgálatában állő sajtó egy 
messziről kimagasló világitó torony lehet, amely felé mindenki —  
ha bármi tekintetben szolgálja is a közügyet —  tevékenységének 
útjait bizton irányi thatja, és akkor majd az arra hivatottak nem fog
ják  attól az erkölcsi támogatást megvonni, mint azt eddig —  kevés 
kivétellel —  tevék; én hiszem, hogy el fog jöni; s addig észszerűbb
nek tartom részemről, hiúknak bizonyult eddigi törekvéseimet tovább 
nem erőszakolni. Vigasztalóm a remény, miszerint megadja még az 
Ég, hogy erősebbek lépnek a pályára, ahol én mint egyszerű munkás 
szerény helyet foglalók el s szebb jövendő feledtet el engem és tár
saimat !

Köszönöm ama nehánynak —  az ezrek közül —  akik törekvé
seimet méltányolva, nehéz munkámban támogattak. Utolsó kijelenté
sein: hogy meggyőződésem ellenére, hogy személyek ellen soha tollat 
nem fogtam; ostoroztam tényeket, a melyek hitem szerint kárára 
váltak a közügynek, de soha sem személyeket; bármily irányban fel- 
szóllaltam, egyedüli czélom  v o lt  a  k ö z m ű v elő d ésn ek  szo l
g á la to t  te n n i. KOVÁCS KÁROLY, kir. aljbiró.

Milyen a mi iparos ifjúságunk?
(Vége.)

Mondják, hogy az ily eset csak kivétel, igen szívesen hiszem, 
mert kétségbeejtő volna, ha nem úgy volna. Hanem azért mégis hány 
gyermek szerencsétlauségéuek veti meg alapját némely műhely lelki- 
ismeretlen nevelése. A legények körme közé kerül, ezek aztán a szó 
szoros értelmében rajta vásárolják ki azt a szenvedést, melyet nekik 
kellett eltürniök inas korukban. Tapasztalásból beszélek. A gyermek 
pedig tanul mindent, vallástalanságot, az erkölcstelenség minden faját 
szóban és cselekedetben, káromkodást, hazugságot, lelkiismeretlen mun
kát. dologtalanságot, durvaságot; boldog, kit jobb sorsa nem vitt e 
fertőbe. És legtöbbször mindez a mester tudtával történik. De mit 
törődik azzal a mester. Csak keljen fel az inas minél korábban, egyek 
minél kevesebbet, dolgozzék minél többet, feküdjék le minél későbben, 
akkor aztán fejlődhetik amint akar, egyéb hajlandóságai, korán fel
lobbant szenvedélyének még re jte tt tüze a gazdát mit érdeklik ?

Pedig a szeretetnek néhány szava mennyi roszat tarthatna távol 
a gyermek szivétől!

Es ez az inas végre is felszabadul. S mi leszakkor? Folytatása 
következik a szellemi nyomornak, melynek alapja jól van lerakva. 
A mesternek sok keserű tapasztalata lehet már, mert legényeivel, 
kiket legtöbbször „fizetett ellenségnek" tart, csak a munka ügyében 
érintkezik. Nincsen többé köztük azon szoros viszony, mely hajdan 
a legényt, a mester családjához fűzte. A legénynek a tanuló évein át 
elnyomott indulatai most féktelen lángokban lobbanak fel, —  ő már 
szabad, ő már egészen magára vau hagyatva, magán szállásra jár, 
(Márkusházáról Muraszombatba), gyakorlott tivornyatársakkal együtt 
tölti az időt, s igy haladván a gonosz pályáján, tiporja a szemérme- 
tességet, az isteni tiszteletet elhanyagolja, vagy csak a „légyott" 
végett megy oda délután, —  hitbecsmérlő, káromkodó és részese ama 
büunek, melyet sz. Pál megneveznem tilt. — Pedig a liáuy legéuy,

Kaksi szó nasi mládi iparosje?
(líonecz.)

Tou právijo, da je  tou z-rédomi nej tak ; rád verjem, ár bi zsa- 
losztno bilou esi bi nej tak bilou. Ali záto denok keliko jih posztáne 
neszrecsni. Med skrampe legénov pride, steri zatém vu popoluom 
r;./.umi rejcsi na nyom szpunijo vö tiplejnye, stero szó pretrpeti mogli, 
da szó inasje bili Szám szám szküsao tou. Dicsák sze pa vcsi vsze, 
nevernoszt, uepobozsnoszti szako delo vu rejcsi i csinejnyi, vcsi sze 
pszüvati, lagati, neveruo delati, nej delati, grobiau bidti; blájzseni, 
koga je  bougsi réd nej v-tou blato szűnő. I vsze tou sze na vékse 
znányom mestra gödi. Ali ka inára sztém mester. Naj szatno gori 
Si.táne inas szkém ranej, naj je j szkéin menye, naj dela szkéut vecs, 
naj szpát ide szkém keszuej, teda zná hrászti kak scsé; z-drügim 
nyegoviin nagnejnyom, nyagovoga hotejnya escse szkritom oguyom, 
ka mára vért?

Pa nisterna rejcs lübéznoszti, kak od doszta liüdoga bi znáia 
nyega nazáj zdrzsati!

1 ete inas sze naszlednye gori oszlobodi. I ka bode teda? Na 
d Ue de sze povéksávala diihovna nevole, stere fundament je dobro 
dili djáni. Mester je  zse doszta mogo zsalcsztno szküsati, ár z-legé- 
n mii, stere na vékse za plácsene protivníke derzsi, szamo vu deli, esi 
g icsi nejga med uyiui vecs one práve lübézni, stera je nigda legéua 
k rodovini prikapcsila. Natura legéna, stera je  v-kladi bila, dokecs 
je inas bio, zuaj na éüiiuuk sze szoiasiiiin p! :'u \uzsgó, —  on
je  zse szloboden, on je zse szám na szébe niháni, na poszebni szálás 
hódi (z-Márkisivecz v-Szoboto), z-vucsenimi, szprevádniczkrai navküpe 
szprevája vrejmen, i tak uaprej idoucsi po pouti hüdoube, zuogámi 
kiácsi szramezslivoszt. Bozxo szlüzsbo zavrzse, ali szamo za volo 
„tam bojdi" tá ide zadvecsara, je  vere-zavezsecz, pszüvecz, i tálnik 
onoga grelia, steroga mi sz. Paveo imenüvati prepovej.

Pa keliko legénov, teliko mestrov i ocsév vu prisesztnoszti. 
Yárasi szó nam puni z-mesterszkimi legénami i med éti mi szó vnogi 
táksi, káksega szám éti dőli szpiszao. I sztej bodo ednouk pörgarje 
pa ocsevje? Pitam, ka nam prineszé jeszéu, da je  lisztje zse vu 
szprotolejtji zsuto?

Na tou gledoucs lejpo pise Pázmány Peler, nadájajoucsa dojka 
je nasemi zsitki mladoszt. Ka vu mladoszti czéczamo, ono raszfé ino 
sze rasirjávp. na czejli nas zsitek. Záto, esi je  nezavüzdano i szpre- 
vodlivo mlajsé; esi je  dreveni i krive jákoszti mladénecz: znati valón 
da sztaroszt greisna bode; ki sze pa vu mladoszti, k-krotkim i k-prá- 
vim jákosztam navádi, dobra sztaroszt sze dozori v-nyem, ár je  rejcs 
sz, Düha: da na stero pout sztoupi cslovik vu mladoszti, nesztoupi 
dőli zsnyi vu sztaroszti; ár je  isztiua, da z-sztároga konya zsmetno 
bisztroga napraviti, z-sztároga leszá zsmetno gouzsevko szüjkati, krivi 
trsz zsmetno zravnati, bejlo vuno, esi jo  ednouk vu csaruo fárbo ua- 
mocsis, jo vö neszcsisztis; z-nouvoga piszkra je  zsmetno dolizaprati 
prvo szago; móra nemogoucse tak zpozsájfati, ka bi bejli bio: etak 
zsinetuo hejnya gori zgrehom, ki sze je k-nyemi navado i vnyem gori 
z- rászo; ár mladoszti greh nej vu méhko meszou, nego vu trde csonté 
posztara i v-grob ide z cslovekom. r. r.

Vasvármegyőva ognyenoga róda szabályrende- 
letov naminyávanye. (Nadalivanye.)

Naprejhodécsa o g ny e n a p a s z k a.
11. §. Vszákoj vészi, gde sze nouve vilicze zaesnejo, vilieze to uajmenye 

24 meter naj sttrke bodejo, gde de voda dőli tekla sauezi more na pomoucs biti, 
pred hizsami pa naj zadoszta preszt.ora bode za pesáke pout i ka naj z-kouli 
tam nemore hódi ti, more zsivo drevje tani zaszaditi. Te sztáré vilicze, gde 
escse taksa siirina prebiva, pouleg etoga paragrafa sze more ponouviti; esi 
pa vilicze t.é siirine uejmajo, vu vszem táli na tóm more biti, naj sze ta kol- 
uo pout od peske pouti razloucő, po szejauyaj drevja.

12. §. V-táksi veszuiczaj, gde je doszta liizs i sztüdencza nejga, — na 
vszaki 150 düjs edeu veski s/.tiidenecz ali tan, gde bi ednoga sztüdencza 
gorposztávlanye prevecs doszta kóstáló, ali esi sze vretina ue najde, more 
sze edua keruicza napraviti, gde de sze voda vkliper szprávlala, ali stere sze 
vszáko leto esi vecskrát nej eduok dobro more vö zpuczati.

13. §. Szeno, szlamo ino drügo tákse sze okouli ramov nasemi na küpe 
szkládati, vesznicze tam na küpe vküp szkládauye, na kolko je mogoucse 
zvüua vészi eduo pripravno meszto, naj poiscse i mladidev telikájse szilja vöklá- 
csenvé tüdi tam dá doprneszti, na .tou paszko uoseuyé inorejo ti veski uaprej-



ánbyi mester és családatya a jövőben. —  Városaink tel vek mester- 
legényekkel, s ezek között igen sok olyan van, a minőt itt említettem. 
Ezek legyenek hát egykor polgárok és családapák? Kérdem, mivel 
ajándékozhat meg az ősz, midőn a levelek már tavaszszal ineg- 
sárgulnak?

Erre vonatkozólag igen szépen ir Pázmány Péter: „Szoptató daj
kája életünknek az ifjúság. Amit ifjúságunkban szopunk, az növekedik 
és terjed egész életünkre. Azért ha szabados és csélcsap a gyermek ; 
ha fás és görcsös erkölcsű az ifjú : tudnivaló, hogy a vénség vétkes 
leszen; aki pedig gyermekségében szelíd és törvényes erkölcsökhöz 
szokik, jó  vénség növekedik belőle, mert sz. Lélek szava, hogy a 
mely útra indul az ember ifjúságában, el nem távozik attól vénsé- 
gében ; mert igaz mondás, hogy agg lóból nehéz poroszkát csinálni, 
agg fából nehéz gúzst tekerni, horgas tőkét nehéz egyenesíteni; a 
fehér gyapjat ha egyszer feketébe mártod, ki nem tisztu l; az uj 
fazékról nehez lemosni az először belevett szagot; a szerecsent úgy 
nem szappauozhatni, hogy fehéredjék: igy nehezen hagyja vétket, 
aki ahoz szokott és abban nevekedett; mert az ifjúság vétke nem a 
lágy húsba, hanem a kemény csontba avik és a koporsóba megyen 
emberrel.* r- r>

Vasvármegye tüzrendészeti szabályrendelet 
tervezete.

Épí t kezési  rendszabályok.  (folytatás.^
11. §. Minden községben, hol uj utczák nyittatnak, az utczák legalább 

24 méter széles legyenek, a kocsiút vízlevezető árokkal segélyezendő, a házak 
előtt pedig megfelelő járda hagyandó, a járda széle a kocsiút hosszában 
élőfákkal beültetendő. A régi utczák, amennyiben ezen szabályokban kitünte
tett szélességgel birnak, az ezen szakaszban meghatározott módou rendezeu- 
dők be. Amenuyiben ezek ezen mérettel nem birnának, mindenesetre akkép 
rendezendők, hogy a kocsiút a járdától fasorral választandó el.

12. §. Oly községekben, ahol a háztelkek túlnyomó részében kút nincs, 
minden 150 telekre egy közkút, vagy ott hol a kút elkészítése túlságos nagy 
költséggel járna, vagy ha vizhiány miatt lehetetlen, vízgyűjtő medencze 
készítendő, mely utóbbi azonban minden évben gyökeresen kitisztítandó.

13. §. A takarmány és termesztmények összehalmozása a házak között 
lehetőleg korlátozandó s a községek ezek összerakására, amennyiben kivihető, 
inkább a községen kívül jeleljenek ki alkalmas helyeket s a cséplés és nyom
tatás lehetőleg szintén künn eszközöltesék, az erre való felügyelet a községi 
elöljáróság kötelességét képezi, amennyiben intézkedése hatálytalannak bizo
nyulna, vagy panasz merülne fel, a közigazgatási hatóság intézkedik. Ez irány
ban a község szabályren'deletileg is intézkedhetik.

14. §. A takarmány és élelem bchordásánál csűrökben, csürkertekben, 
szerükön, istállókban, padlásokon, s általában könnyen gyuló anyagok köze
lében a dohányzás, nyílt világgal való járás, lövöldözés, tüzelés és bármely 
tüzelő szerek használata szigorúan tiltatik, a gyufák és más tüzelő szerek a 
gyermekek elől gondosan őrizendők és a tűzveszélyes gyermeki játékszerek 
használata általában meg nem engedtetik. Gyufát zsebben szabadon vagy 
papirtartóban hordani tilos.

15. §. Minden legalább 50 házból álló község köteles következő tüzoltó'- 
szereket beszerezni, azokat biztos, e czélra készült helyen jó karban fen- 
tartani:

1. Egy szivó-fecskendőt, legalább 10 czm. átmérőjű széles henger és 60 
méter tömlővel.

2. Egy vizhordó kocsit 3 hl. hordó és 1 hl. káddal.
3. Két tüzlétrát.
4. Két csákányt.
5. Két tüzhorgot.
6. Két fejszét.
7. Két vasvillát és két vaslapátot.
8. Két lámpást.
Még kisebb községek, valamint nagyobb építmények birtokosai targoncza 

vagy pnttonyfecskendők tartására köteleztetnek. Amennyiben a községek egy 
év alatt a tüzoltószereket be nem szerzik, ezek költségükön a hatóság által 
fog beszereztetni. A beszerzési költségek a földadó felére és a többi egye
nes adókra a bányaadó kivételével vettetnek ki. A beszerzési költségek lehe
tőleg több évre felosztandók.

16. §. Minden háztulajdonos köteles viztartó és hordozható edényt ud
varában a fagyos időszak kivételével vízzel megtöltve kéznél tartani, továbbá 
egy csáklát s háza magasságának megfelelő, tasiudelyes háznál pedig tető
létrát és pemetet, a tűzoltás czéljaira készen tartani. Ezen eszközök a tulaj
donos básszámaival megjelelendők.

17. §. A községek részéről beszerzendő szivó-fecskenkők a magyaror- 
szágos egységes csavarral látaudók el. A létező fecskendő ezen rendelet élet- I 
beléptétől számítandó egy év alatt, ha hengerüregük 10 vagy több centiméter ' 
a magyarországos egységes csavarra idomitandók át.

13. §. A tiizrendorséget az elöljáróság gyakorolja. Éjjel a tüzérséget a , 
kirendelt éjjeli tüzörök látják el. Minden község tartozik ezen felül egy vagy 
több községi tagot megbízni, a ki a tüzrendörségi viszonyokat figyelemmel 
kíséri s a tapasztaltakat az elöljáróságnak bejelenti.

19. §. Sütőkemeuc/.éket és fülésre szánt helyiségeket más háza mellé 
vagy eresze alá építeni vagy saját eresze alá helyezni, valamint pléh-kürtö- j 
két utczára úgy szabadba vagy padláson át vezetni tiltatik.

20- §. Nyílt tűzhelyeken a tűz estéukint eloltandó s a parázs alkalmas * 
edéuynyel betakarandó.

21. §. Oly kovácsiuiihelyekben, melyeknek kéményein a sziporkák ki- 
repdesnek é* közvetlen közelükben szalma vagy nádfedelü házak vannak, j 
Szikrafogó alkalmazása nélkül u mesterség gyakorlása tiltatik.

22. A községekhez 200 méternél közelebb sertést perzselni, kendert ' 
és lent tűz áltál szárítani tiltatik.

23. §. Pörnyét és hamut csak tűzbiztos helyen szabad tartani.
24- §. íSzalmás gabnát, kendert, lent és bármely gyúlékony tárgyat tor- • 

náczon és konyhaajtóhoz közel, valamint tüzelőfát a napi szükségleten felöl : 
konyhában vagy tűzhelyek szomszédságában és padláson összerakni tiltatik. :

25. §. Tűznek vagy gyertyának zárt lámpás nélkül padlásra, pajtába, ' 
szabadba való vitele, valamint az istállókban gyertyának vagy mécsnek zárt 
lámpa nélkül való égetése és használása tilos.

26. §. Aki ezen szabályok ellen vét, kihágást követ el és az l8ö7. évi 
V ili. t. ez. 2. §-ábau megjelelt czélokra 300 frtig terjedhető pénzbüntetésre 
esetleg megfelelő elzárással büntettetik.

A községi tüzörség szervezése.
27. §■ A tűzvészek által okozható károk lehelő elhárítása s ezzel kap*

hodécsí szkerb Illeti, na kalko bi sze nyuvo ravnanye nej gov vzelo, „eda ta 
pontiak* obiászt szeme ravnanye vu roké. Vtora tali ta vész pouleg szaljaiy- 
reudeletov tüdi lehko baj doperneszé.

14. §. Oda sze szi no, szilje notri vozi. teda je tam kaditi nej szlobodno 
telikájse tam i vu stalaj szposzvetom hoditi, nadale nej je szlobodno tara 
okouli sztrejlati, tara okouli ogeuy nalagati, telikájse tákse kaj táksega no- 
sziti, stero sze na leczi vuzsgé, sze trdno prepovej, — szpicze 1 kakse driigo 
vuzs’gecse szpráva, sze uaj pred deczov szkerbuo szkrije, detecsa táksa szprava, 
stera sze lehko vuzsgé, stero na spilanye májo, tam ueszmi raeti. Szpicze v- 
zsépi ali nvak, ali v-papéri nosziti je prepovedauo.

15. Vszáka vész, vu steroj 50 hizs jeszte, more na Oguye gaszenyé 
szí eto skér szpraviti, i oua vu gvüsnom na té czio uaprávlenom meszti v- 
dobrom rédi drzsati:

1. Eduo vlácsno spriczkanczo, ona to najmenye 10 czm. more prek me
ríti, sürkine hvalékom 160 meter tömlőm.

2. Edua koula, na steri de voda vozseua 3 lagve i edna kad.
3. Dvej leszviczi.
4. Dvá csákánya.
5. Dvá krampa.
6 Dvej szekeri.
7. Dvoja zselezna raszoja, i 2 zselézni lopati.
8. Dvá lampasa.
Te raénse veszuicze i veliki grüntni beziczarj-* tak imenüvane turgancze 

ali szí pütue spriczkancze szi morejo szpraviti. Csi veszniczo na ogeny ga- 
senyé gledoncs szi té skéri za eduo leto ne szprávijo, tak na nyihove sztroske 
tá visesnya obiászt dá oue szpraviti, ka do one skéri kostale, z-one sumrae 
sze polovicza more na grűntno porczio vö uavercsti. Oui szttoski sze naj na 
vecs lejt. raztálajo.

16. §. Edén vszáki bizsui goszpodár more eduo vodou derzsécso i no- 
szécso poszoudo meti na dvouri, vö vzévsi raraz oua poszouda more vszig- 
dár z-vodouv nalejána biti, zvüca tóga eduo csáklo, zvüna tóga edno dugó 
leszviczo, edno pepeluiczo, na oguya brauenyé vszigdár krédi meti. Na toj 
skéri morejo hizsne numere gór biti.

17. § Ka szi veszniczo szprávijo, one morejo orszacski poszebni czep 
meti Te bodoucse spriczkancze kak eto rendelüvauye vu zsitek sztoupi za 
eduo leto, esi bengerüregük 10 ali vecs czentimetrov Vogerszkoga országa 
poszebnira czepon sze morejo prek napraviti.

18. §. Gaszitelsztva persorn* ti naprej bodécsi vcsijo. Vnocsi paszko no
sziti oni feierverksi sztrázsarje, Vszáka vész je duzsna zvüua oui ednoga ali 
vecs vescsarov zavüpati, ka naj na uyé szkerb májo i ka uaj na pamet vze- 
mejo, tou tini naprejhodécsim morejo notri zglásziti.

19. § Na krüha pecsenvé szlisajoucse pécsi ali na kürjeuyé szlisajoucs 
pécsi drügoga hizsi keznj ali pod nyuvo hizso je prak uej szlobodno, ravno 
z-pleha roure na horke. na szlobodno meszto ali na pod pelati je nej szlo- 
bodui.

20. § Na odnyiscsi sze vszákvecsér ogeny more polejáti i te pepélni 
ogeny pokriti.

21. §. V-táksi kovacsniczaj. gde na rour perin ve vö leti, i tam koli ali 
szlama ali igricze jeszto, tou je tou bizse zsnyimi pokriti, brez tóga ka bi 
perinya lovécsa nej raeo, mestrio delati ueszmi.

22. §, Vu vészi od 200 metrov bi/.se je szviuyé szmoditi uej szlobodno 
telikájse léu ali konople szüsiti.

23. $5. Prahiczo i pepéo szamo v giisoom meszti szlobodno derzsati.
24. §. Szilje szláiuov, kouopltí, len i vsze tákse, ka sze na leczi vuzsgé, 

na ternáczi ali pouleg künyszki dvér, telikájse derva vecs kak je na eden 
dén potrejbuo, teükájse na poudi vküp szkládati je uej szlobodno.

25. §. l’oszvet brez lampasa na pod, v-klejt i kam vö, telikájse v-sta- 
laj tákse nüczati je uej szlobodno.

2ü. §. Ki prouti tömi reudelűvauyi pregresi, on je kastige vrejdeu i 
pouleg 1887. leta V ili. t. ez. 2. §. popiszaue ezile do 300 frí birsága ali 
temniczo oszoudi.

Gmajnszka ognya-branitelsztva szpráviscse.
27. §. Po oguyi terpécsi kvárov odrivanye i sztem vküpprikapcseni 

közbiztonság gorderzsánya volo Vasvármegyövi vu vszej veszniczaj tüzórséga 
gór posztávlauye sze /.rendelője.

28. §. Tüzőrségi je eden vszáki gazda duzsen ednoga moskoga delav- 
cza. steri je od 20 — 50 sztaroszti, notri povedati, za steroga je odgovárjati 
tüdi duzsen.

29. §. Od oguya pazitelsztva duzsnoszt sze za nikaksega zroka volo 
niscse uemor<* gór os/.loboditi uacsi, ku more na eduo leto 5 frt vu tűzoltó 
kasso notri plácsati. Takse gór oszlobodjenyé sze czejle familie racsunajoucs 
ua eden trétyi tao szamo dá.

30. § Na tüzórséga vküp prihájajoucse meszto je naj prilicsnejse pouleg 
one hrambe, gde je skér notri eduo hizso gór vzéti. Vu toj hizsi uaj bode 
1 kuiga napló, ténta. péra, papérje, eden szto, 1 kálhe, 2 kloupi, 1 lámpás,
1 foringás, i tolko kloupi, ka de ti tüzórségov polovieze lehko lezsalo i
2 — 2 pokroveza.

31. §. Ober tüzörség szkerb morejo meti, ti veski naprej hodécsi pri 
duzsnoszt oprávlányi pá ti odebráui zapovedniczi parancsnokság.

32. § Ki szó vu te veski oguya pazitelsztva vezalo valou — oni sze 
vszáko lelő naprej novembra inejszecza vküper szpisejo i tou vküpszpiszanye 
na vesko hizso vö dene. Ti ognya pazitelsztva mouzsi. gda s/.o vu szlüzsbi 
v« czejlom vármegyövi gór v/.óto edueféle fárbe pántlik nos/ijo, — steroga 
vszigdár priszebi morejo meti, stero eto zuaménye iná; Dvá falaté beliva 
,T . ().“ literami.

33. §. Oguya pazitels/.tvo pri konc/.i derzsi szvoj gyülejs, na sterora 
tara, gde önkénteskoga drüstva uejga. ti véksi csesztniczi sze odeberéjo: 1 
•/apovednik (parancsnok), trijé officzerje i 1 szertáros, (ki na skér szkrb má). 
Za csesztuika sze táksi tüdi lehko odeberéjo, kim uej terbej na ogen paziti.

34. §. Tam, gde isztinszkim zselejnyom kastig i tóga dela zavesenya 
rédeu önkéntes oguya gaszitelsztva drüstvo sztoji gór, stero je vármegyösz- 
komi oguya gaszitelsztva rédne kotrige, i tak po dokoncsaui szlüzsbeui sza- 
bályzatov je dela'ia, — veski tüzörség sze k-tem öukéuteskim driistvam 
prikapcsi. Vu tóm táli te tüzörség szi csesztuika ne odeberé. nego pod tiui 
önkénteskim driistvoiu sztoji. stera czejlo na s/.trázsi sztojécse pelauye prek 
v/.r e, i onoga delavne kotrige z-tüzőrskoga lajstroma sze vö nihájo.

(Nadalivanye pride.)

Assecurátie deszétera zapouvid.
liádenszko vérsztvo-drüzstvo na aszekurálivanye eta na vszákoga duzs- 

noszti znajoucs dobro razmefe ete deszétere zapovedi vküpszklenolo — i ua 
szvojoj okroglini med vérti i med gazdi razsürjávaí

1 . L*erva zapoved; Vrejduoszt i vérsztvo, hrám, marov i vsze z-keni lá- 
das, na Ogeny i tocso gledoucs dáj asszekurálivati, ár te na tou vcsí pamet, 
nioucs i vola.

2. Drüga zapoved: Ne asszekurálivaj vecs kak más, ár je ass/.ekurátia 
nej terstvo, tam je uej sega odáblati dobicsek, uego je duzsnoszt, ka vaza



Csolatban a közbiztonság fenntartása végett a vármegye összes községeiben i 
községi tüzörség szervezése elrendeltetik.

28. §. A tSzőrség)íez tartozik mindéin önreiid-lkezéss.ó bir.i kö/.s<égbeli
család1 egy-fiiv 20—5Ö éves inunkaló l ó tértiut bt 1 • itcni, kiért a esiiládfő
felelőséggel tartozik.

29. A tfizörköt*de/.ettseg alini bánni okmil fogva magát fölmeutetni
kivanií községi lakos é.•enkiut 5 irtot, fi/a•t tüzol tói ezélokva a község péuz-
tárái)-. . I l y főimelitesek azonbau csa,k az ö:iszes csaladok száimának egy liarma-
dáig adhatók ki

30. g. A tüzőrség Kyiileke/ési helyé ül 1.íhf.tőleg a tűzoltói szerházzal
kapcsólat bán egy megft

•O!2 szoba aliita ndó. E szoba felszerelése 1 napló,
Írók’-•/.let, I kállyhi. 1 asztal. 2 pa 1 1 hiimpa, 1. fogas és a napi őrség te-
lének megfelelő fekvő pa.l 2- 2 p,ikróczczal.

;;i. §. A tii/.őrség felett közrendészeti tekintetben a községi elöljáróság, 
belszolgálat tekintetében a választott parancsnokság rendelkezik.

32. ij. A községi tüzörség kötelékébe tartozó egyének minden évre a 
megelőző november hóban összeiratnak s a felvett egyének névjegyzéke a 
községházon kifüggesztetik. A tüzörök szolgálatban az egész Vármegye térti* 
letére elfogadott minta szerint megállapított karszalagot viselnek, melyet 
mindenkor maguknál tartani kötelesek; mely jelvény a következő: Kék karöv 
fehér T. Ö. betűkkel.

33. §. A tüzörség deczember végén tartja alakuló gyűlését, melyeu ott, 
hol önkéntes tűzoltó-egyesület uiucs. a főbb tisztviselők megválasztatnak és 
pedig 1 parancsnok, 2 segédtiszt, és 1 szertáros. — Tisztviselőkké nem tüz- 
őrköteles egyének is megválaszthatok.

34. §. Ott, hol a méltányos követelményeknek fegyelem és műszaki ki
képzés tekintetében megfelelő oly önkéntes tűzoltó egyesület áll tenn, mely 
a vármegyei tűzoltó szövetségnek rendes tagja, s így az az által megállapí
tott szolgálati szabályzat szerint működik, — a községi tüzörség ezen öu- 
kéntes egylethez csatoltatik. Ezen esetben a tüzörség tisztviselőket nem vá
laszt, hanem az önkéntes tűzoltó-egyesület vezénylete alatt áll, mely az 
egész őrszolgálat vezetését átveszi s annak működő tagjai a tüzérségi lajst
romból kihagyandók. (Folytatása következik.)

A biztosítás tiz parancsolata.
A badeni gazdasági egyesület a biztosításra, ezen mindenkire nézve 

elmellözhetetlen kötelességre vonatkozó szükséges tudni valókat igen elmésen 
a következő tiz paranosolatba foglalta össze s tömegesen terjeszti a területén 
lakó kis gazdák és általában a községi lakosok közt:

Első parancsolat: Vagyonodat és birtokodat, házadat, majorodat és min
denedet, a mid vau, tűz-, villám- és jégkár ellen biztosítsad, mert: „A bajok
tól eleve óvd magadat; erre tanit ész, erő és akarat."

Második parancsolat: Ne biztoóts többet, mint a mennyid van, mert a 
biztosítás nem üzlet, azon nem szokás nyerészkedni, hanem kötelesség, hogy 
mindazt, arait szereztél, megőrizd, mert: „A becsületes szerzeményt tisztes
séges atoii kell megőrizni."

Harmadik parancsolat: Ne biztosíts azonban kevesebbet sem, mint a 
mennyivel bírsz, mert akkor, ha elért a csapás, nem kapsz teljes kárpótlást; 
pedig -A kevésből sok, ha kevés pusztul is el.“

Negyedik parancsolat: Ne tégy könnyelmű bevallásokat a biztosításnál, 
hanem mindazt, ami a tied, becsültteseu és határozottan valld be, hogy a 
baleset után ne pereskedjél, vagy le ne szólhassanak; mert: „Csak a becsü
letes uhui kán vau Isten áldása."

Ötödik parancsolat: Szomszédaidat, barátaidat és rokonaidat, sőt minden
kit, aki iránt jól érzés/., beszéld rá a biztosításra, nehogy kár és szerencsét
lenség által elszegényedve, terhedre váljanak.

Hatodik parancsolat: Biztosítsd különösen a vetésedet a jég ellen, hogy 
kamrácskádban nyugodtan alhass, ha Isten szántóföldedre zivatart küld; mert 
gondold meg, hogy: -Egy elveszett aratás koldussá tehet."

Hetedik parancsolat: Ne felejts élet- és baleset ellen is biztosítani, 
mert az Ur téged minden órában elszólithat e világból akár betegség, akár 
oly baleset következtében, a minő a járás, lovaglás és utazás közben köuy- 
nyebben utolérhet, semmint gondolnád. A te életed pedig bizonyára drágább 
jószág, mint akár házad, udvarod, vagy termésed; de ez a drága jószág siró 
nőd és gyermekeid számára el van veszve, ha nem gondolkoztál bölcsen arról, 
hogy kereseted halál vagy baleset alkalmával a kifizetendő biztosítási összeg 
által kárpótoltassék.

Nvoiczadik parancsolat: Ne használj kifogásokat a biztosítás ellen és 
másokat se akadályozz biztosítási szándékunkban, sem le ne beszéld őket, 
mert akik oly könnyelműek és nem biztosítanak, azokat éri legelőbb a szeren
csétlenség és az ilyeneket soha senki még csak meg sem szánja.

Kilenczedik parancsolat: A biztosítási dijakért ne csinálj magadnak 
szemrehányást, sem másoknak kifogást, mert ez a viszonyokhoz képest elég 
kevés. Csak annyit tégy mindig félre, amennyit egy-egy ital borra vagy szi
varra naponta kiadsz; abból kikerül a dij minden biztosításodhoz. Már pedig 
kötelességedet pontosan teljesíteni fontosabb, mint szoinjadat oltaui, vagy 
fölösleges dologra költekezni.

Tizedik parancsolat : Vizsgáld meg jól a biztosításra tett kiadásokat s 
úgy tekintsd azokat, mint a miket evésre és ivásra adtál ki. Mert amint ez 
utóbbit nem halasztód el, mikor éhes és szomjas vagy, úgy ne halászd a 
biztosítást sem, inért az neked lelki nyugalmat, biztonságot, vigaszt és 
segélyt szerez.

Helyi és vidéki hirek.
— L a p u n k  s z e r k e s z té s é t  újévtől fogva V o g l e r  J ó z s e f  

petánczi birtokos és savauyuviz-forrás-tulajdonos veszi át, aki mint 
volt reál-iskolai tanár már több paedagogiai lapot szerkesztett. A 
sikerről biztosíthat bennünket Vogler ur ismert erélye és iigybuzgó- 
sága, aki —  mint több irányban tapasztalhattuk —  az ügyet, mely
nek szolgálatába állott, s/.ivvel és lélekkel szolgálja.

— L a p u n k a t  a k á r  s z e lle m i- , a k á r  a n y a g i la g  é r 
d e k lő  b á r m ily  k ü ld e m é n y e k e t  — h a c s a k  azok  n e m  
k iz á r ó la g  a  sz e rk e sz tő  s a já t  s z e m é ly é t i l l e t i k  — 
e g y s z e rű s é g  t e k in te té b ő l  k ia d ó h iv a ta lu n k h o z  k é r jü k  
cz im e z n i. K ia d ó .

A m u r a s z o m h n i i  i i i s d c d á v o d u  U a r á e s o i i j f ű  ja  — mint 
bennünket értesítenek — jólelkü közönségünk adakozásaiból az idén szintén 
fel b-sz állítva és igy a Karácsony estén, hétfőn délután 4 órakor a gond
nokság intézkedése folytán ismét lesz alkalmunk az apró gyermeksereg örö
mében gyönyörködhetni. Felhívjuk e körülményre t. olvasóink figyelmét.

— l i á r p á i l i y  < *y u la  kir. járásbirósági írnok a dalegyesület elnök
ségéhez intézett levelében az egyesületből törtéut végleges kilépését beje- 
lelentette.

ona, stera szi szi szpravo, obarvati, ár: ,.to z-postenim tálom szprávleno po 
postenoj ponti terbej obarvati."

3. Trétja zapouved: Ne asszekurálivaj menye liki más ali szkem ládas,
ár teda esi te szpadáj . 
esi malo preide."

iloszégne, ne iilobís c/.ejle Kuiniii , pa , z-máloga doszta

4. Steria zapoved: Ne vcsiui z. obs/.tons/.ka vadltivauya pri asszék urá-
tii. nego vsze ono, kia je lasztivnu' tvoje z-postenim i z-is:zt.inszkiiu tálom
notri povej, ka sze po neszrecsi nebeis právdivao ali ti uaj iuedo mogli dőli
povedati. ár „szamo to posteuo delo iná bozsi blagoszlov."

5. Péta zapnved: Szouszide, priátele, rodbino, telikájse vszákoga /-kim 
szi dober na guesu na assekurálivanye, nej ka bi kvár vadlüvajoucs n i szi- 
romastro pridoucs tebi na bremen szpadnoli.

6. tészta zapoved: Assecurálivaj naimre szejádev na tocso gledoucs, ka 
uaj v-kámri mirovno lehko sztojis; esi ti U. Boug na uyiva lagoji vihér 
posle; ár szi premiszli, ka „edna zgüblena zsétva te lehko na koudistvo 
szprávi."

7. Szedma zapoved: Ne pozábi zsitek szvoj assecurálivati, ár te gosz- 
poud vszáko vöro lehko szvejta vö pozové ali po betégi, ali po káksoj drügo 
nevonli, kaksa je hódba, jejzdjenyé i raed potüvanyem te lezsi dojde, kak 
prestimas. Tvoj zsitek je pa dragsi od kakse.sté vrejdnoszti. dragsi od tvoje 
kizse, dvora i puuva; ali té drági kincs je od tvoje joukajoucse zsené i de- 
ezé vkraj vzéti, esi szi szi nej premislávao csedno od tóga, ka tvoj szlüzs 
pri nedovednoj szmrti po vö plácsanyi assekurátie uiki mijein zadobi.

8. Ouszmi zapoved: Ne nüczaj vö jemáiiye prouti assecuratii, i drügirn 
prouti tüdi ne nasztanyüj v-nyibovoin nakanejnyi, ni nyé dőli ne guesi, ár 
ki szó táksi, ka ne dájo assecurálivati, one nájde uaj pervle ta neszrecsa, i 
takse uiscse nigdár nemilüje.

9. Devéta zapoved: Za ouo, ka tá plácsás, szaiu szebi na oucsi meta- 
nye ne csítii, ui drügirn vöjemáuye. Szamo tolko deni vs/.igdár ua sztran, ka 
vszákdén na edon uapitek viua, ali ua eden c/.igár vö dús, vem tak vszigdár 
zide, ka bős mogao na assecuratio vö plácsati. zdaj pa duzsnoszt szvojo verno 
szpunyávati je znameuitejsi, liki szvoj zsio gasziti. i na nikoj nej vrejdna 
pene/.e vö dávati.

10. Deszétera zapovid: Preszámnaj dobro ono vödávanye, stero more* 
na assekurátio, i tak gledaj ono vö dávanye, liki stero vö dús ua jesztvino 
i pitrino, ár kak to poszlednye nezainüdis, gda szi lacsen i zséden, tak ne 
zaniUdi assekurálivanye, ár ti tou dá düsni mór, zagvüsanye, veszélnoszt i 
pomoucs ti szprávi.

A j i t  u r a s  s.o in h a l i d a l -  és  z e iie > e g y le t Sylvester estén a 
I Most vendéglő éttermében ének és zeneelöadást rendez, amelyről az egyesület 
I pártoló tagjai külön programm által fognak értesittetui. Meghívók nem bo- 
j csájtatuak ki, az előadáson az eddigi szokáshoz híven részt vehetnek az egyej 

sülét tagjai s azok által vidékről bevezetett vendégek.
~  C s e b e r b ő l  a v e d e r b e . A korong-muraszentesi felekezeti iskola 

felállitásának kérdése már annyira haladt, hogy a főszolgabíró az egyházi 
hatóság úgy a közigazgatási bizottság már ez ügyben hozott határozatainak 
szem ni el tartása mellett kötelezte Korong, Mura-Csermely és Mura-Szentes 
községek lakosságát, hogy a már elkészített terv alapján egy-két tanterem
mel ellátott iskolát a mura-szentesi határban állítsanak fel. — Ezen határo
zat ellen mind három község felebbezett az alispáni hivatalhoz, ahol pana
sz ók vizsgálat alá vétetvén, meghallgatást talált és kimondatott, hogy miután 
Korongon magában közel 90 tanköteles gyermek van, ennélfogva nem a 
három község tartozik együttesen egy iskolát felállítani — mint a szolga- 
birói határozat reudelé — hanem Korong egyet, és a másik két község egyet.

— I 5 o r* a s / .lo  I ti/.vész  dühöngött folyó hó 13-áu hajnalban Tibor- 
fán. Küzmics Mátyás ottani küzségbiró házát gyújtotta fel eddig ismeretlen 
gazember (azaz ismeretes, csak bizonyítani nem lehet ellene) s a ház gaz
dasági épületeivel, 5 drb marhával, sertésekkel, 165 frt készpénzzel együtt 
porrá égett. A gazda háznépével együtt az égőház ablakán keresztül mene
kült meg a tüzhaláltól A folyó évben tudtiiukkal a második eset, ahol a 
küzségbiró minden vagyona boszuállásnak esik áldozatul, miután biztosítva 
semmi sem volt. Nagyon kiváuatos volna, hogy a főszolgabíró terjessze ki 
figyelmét e körülményre, és a községi törvény azon intézkedésére tekintettel, 
hogy a vármegye egyes esetekben megengedheti, miszerint a kö/.ségbirák in
gatlan vagyona tűz ellen a község pénztárából biztosittassék. működjék és 
működtessen körjegyzői által oda, hegy minden küzségbiró épületei a köz
ség pénztára terhére legyenek biztosítva — A község a pár forintot nem 
érzi meg, a vármegye a körülmények által indokolt előterjesztést jóváhagyja, 
s eleje vétetik annak, hogy a községbiró kötelességének teljesítése miatt 
koldusbosra juttattassék.

— D rá g a  ló . Festetics Tassiló gróf fenéki Uires méneséből, — mint 
halljuk — e napokbau egy csikó 12,000, azaz tizenkétezer frtért adatott el. 
Szép ár, de az eladott csikónak sem lehetne ám hozzá illő párt találni máshol!

— T iiz r e iid é s z e ti  s z a b á ly o k  k özi k ö n y v e, összeállította Dr. 
Szokolay István. Ezen a legújabb törvények és rendeletiek alapján összeállított 
és magyarázatokkal, gyakorlati példákkal, utasításokkal ellátott könyvecske 
rendkívül fontos dolgokat tartalmaz. A f. é. augusztus hóban kiadott Tűz
rendészed kormányrendelet a legszükségesebb intézkedések közé sorolandó; 
sürgőssége rég éreztetik, kevéssé kifejlődött s nem igen szerencsés társadalmi 
állapotainkban. Az tletni csapások körül semmi sem pusztít uáluuk annyira 
mint a tűzvész; ennek csapásai minduntalan előfordulnak az országnak hol 
egy, hol más vidékén; úgyszólván mindennapiak, folytonosak. Maga a gonosz
ság. mely a gyújtogatásokat előidézi, népünknél nagyon meggyökerezett s 
elterjedt bűnös tulajdonság, melynek nagyon sok vagyoni áldozatai vannak. 
Még több szerencsétlenség keletkezik vigyázatlanságból, hanyagság- s gondat
lanságból, melynek forrásait bőven feltalálhatjuk a nép különféle rossz szo
kásaiban, hátrainaradt életmódjában, hibás és káros lakási és munkálati eljá
rásában. Mindezekre lényeges befolyással vau népünknek közműveltségi nagy 
bátraraaradottsága — melyen az újabb evekben uagy lendületet nyert elemi 
oktatás sem volt képes érezhetőiig segiteni. Jelen tüzrendészesi rendeletnek 
kétségtelenül megleend üdvös hatása, midőn a minden műveltebb országiján 
rég alkalmazásban levő szabályokat állít fel, melyek úgy a tűzvész keletke
zése előtt, mint uunak bekövetkezésével létesítendők; és a műtőn a közsé
geket s hatóságokat tezreudóri szabályrendeletek mielőbbi alkotásara utasítja, 
melyek közt az építészeti szabályrendelet kiváló tentossággal bir, — Ezen 
intézkedések a véletlennel párosult vigyázatlanság s hanyagság káros kinövé
seit tetemesen csökkenthetni fogják, inig a gonoszságból eredj gyuttógatások 
ellenében szükséges, hogy a büntető törvény szigora legnagyobb mértékben 
érvényesíttessék. — Ezek mellett azonban, nézetüuk szerint, nagy szükség 
lenne arra, hogy a néptanítók s különösen a lelkészek főhivatásúknak ismer
nék a népet oktatni s felvilágosítani azok lránt, miket tüzrendészeti tekintetben 
részint tenuiök, részint óvatosan elhagyniuk kellouék s igy a nép balitéleteit 
s elavult szokásait javítani, Nem bírjak eléggé ajáulani ezeu hasznos könyvet, 
különösen községek, községi elöljárók, közjegyzők, városi s megyei tisztviselők, 
rendőrségi hivatalnokok, ház- és földbirtokosok számára. Ára 50 kr. Megje
lent és kapható Lampel R. (Wodiauer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyv- 
kereskedésében Budapesten, Andrássy-ut 21- szám.



Az id e i b ő rte rm é k  az egész Balaton-ridékett az Utóbbi két év
ii z ed alatt úgy mennyiség mint minőségre nézve a legrosszabbak közé so
rolható. Ama helyeken, hol elemi csapások nem fordultak elő, és jó termésre 
kilátás volt, az akkori esőzés, mely épen a szőlő éréskor beállt, a termést 
felére redukálta, úgy, hogy 1200 négyszög holilnyi területen átlag alig 20 
akó termett. És a silány termés folytán az uj borok — daczára, hogy rosz- 
szabbak — sokkal magasabb áron kelnek el. mint a múlt éviek. Középszerű 
fehér borok literje 10—12 kr., jobbak, mint b.-szt.-györgyi és badacsonyi 
13— 18 kr., 1887-iki borok 12 krig. Eladások nagy mérvben eszközöltetnek, 
olyannyira, hogy kivévén azon bortermelőt, ki egész kedvteléssel — ugy- 
szólván neveli borait és pénzre nincs szüksége, legtöbben eladták boraikat.

— T é l k ez d ele . Deczeraber hónapnak az a legnevezetesebb csillagá
szati tüneménye, hogy 24-én, délelőtt 10 óra 10 perczkor a nap a Bak je 
gyébe lép 8 ez a tél hivatalos kezdete. A nap deczember közepéig még fogj, 
de ezután végéig nehány perczczel nő, és pedig reggel 7 óra 40 perczkor 
kel és d. n. 4 óra 16 perczkor nyugszik. — A hold első negyede 10-én. d. e. 
8 óra 2 perczkor, holdtölte 18-án, d. e. 11 óra 57 perczkor, utolsó negyede 
26-án reggel 7 óra 16 perczkor lesz. — A bolygók rendesen végzik pálya
futásukat. — Falb Rudolf jóslata szerint egveilen kritikus Dap lett volna 
deczember 4-ike, mely azonban minden baj nélkül múlt el, bizonyságául an
nak, hogy a viharpróféta csak modern próféta.

—  A  sz e c sk a  m in t  ló t a k a r n iá u y . Némely gazda nagyon sok 
szecskát etet lovaival, némelyik pedig nem ad semmit, csak zabba! tartja 
lovait, mert a szecskát — legyen az rozs-, búza- vagy más szalmából — nem 
tekinti másnak, mint gyomortölteléknek, mely az állatnak erőt nem ad, csupán 
gyomrát terheli. Pedig ez nem úgy van. A szecska magában igaz, erőt nem 
ad a lovaknak; az olyan ló. melyet gazdája zab helyett csak szecskával tartana, 
nem hajtana sok hasznot. Hanem ha a szecskát mérsékelten a zabhoz kever
jük, ngy az igen jó szolgálatot tesz. Ha a lónak csak tisztán adjuk a zabot, 
ezt nem rágja jól meg. és nem is nyála/.za be eléggé s innét van, hogy a 
tiszta zabbal etetett, különösen öregebb lovak ganajában nagyon gyakran 
egész zabszemeket látni. Ezek az egész zabszemek veszendőbe mentek, mert 
erőt csak az ad az állatnak, ami vérébe megy át. De ba a zabot szecskával 
keverjük, akkor a lovak kénytelenek az egész abrakot, jól megrágni és be- 
nyálazni, mert máskülönben nem tudják lenyelni s igy a zabból nem megy 
Semmi veszendőbe. A ki a szecskát, abrakot még meg is nedvesiti s egy ideig 
állni hagyja, az ily kezelés mellett nagyon előnyös takarmányt nyújt lovainak.

Isten veled . . .
Isten veled, te bérez, s völgyek homálya, 
Hol reményim biztató sugára —
Ábrándképe semmivé leve,
S hol az élet összes boldogsága 
Tört virágként hullt a sírba le ; 
flol én annyi könnyet hullaték, —
Isten veled megszokott vidék.

Sírba szállt ez élet minden álma 
S hasztalan reményiek uj tavaszt, 
Vágyaimnak elhervadt virága 
Itt e helyen nem találja azt,
Oh a hol én annyit szenvedék,
Isten veled megszokott vidék.

Szerelmem s reményem sírja vonz feléd, de 
Bánátim távozni intenek,
Tenger-árként száll itt rám a bánat.
Fáradt szivem már nem bírja meg.
Oh a hol én mindent elvesziték 
Isten veled megszokott vidék.

Bár örömmel kél a fecske útra 
Az elhagyott határra vissza néz.
Nem kisért a múltból semmi átok,
Hogyha elmém erre vissza néz;
Ámde nem int áldást u] ntamra 
A szerető — hü baráti kéz —
Hol egy hű szivet sem nyerheték 
Boldogságot reményt s mindent elvesziték 
Isten veled — hozzád — megszokott vidék.

G y--------------y -

____________HIRDETÉSEK.
T íz  fo rin t n a p o n k é n ti in cllé k -  

QflT k e re s e t
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~ 4-

bank- és váltó-üzletéhez, Budapest, Kecskeméti utcza l l .  intézendők.

■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  

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

K e r e s k e d ő k n e k  a  leg«le«6l»l»  b e v á s á r l á s i  f o r r á s .
I. Csoport a 5 0  kr-____________________

1 db Phöni ezüst nagy kanál 
örökösen feliér marad.
3 dl) ugyanolyan villa.

6 db ugyanolyan kávéknnál.
2 db kávé* és vizitúleza érez-, 

bői, festve és lakkirozva 
gros 288 darab nagy fehér

gyöngy hásgomb.
1 gros 144 db még nagyobb 

gyöngy házgomb.
2 pár tinóin házi papucs urak 

és hölgyek részére.
1 párugvanih ,'onimód-ezipö. 
1 db elektr m-zdldrót hajkefe.

3 db Hu. fogkefe csontnyéllel.

3 darab jó szarvfésü vagy 
zsebfésii.

1 db különös Hnom női pénz-
tárcán.

3 db amerikai látupaolló.

3 db Hnom porezelláu (színes) 
gyiimötcskés avagy 

3 db villa politorozott arany
bronz pengével.

2 dili mellényzseb dohány- 
készülék Hnom külföldi fából

faragva, dobozban.

1 db tinómtrauezia szatin- 
legye/.ö eazdagon festve.

2 db egy tinóm dobozban val 
tajlék- és borostyán szivar-

és szivarka részére.
1 dl) Rákóczy magyar pipa 
meggyfa-szárra! és selyem 

bojttal, műtajtékból.
1 db Mikádó, eléghetetlen, 
kellemes, faragott zsebpipa 

különös vízlefolyással.
1 db Uj találiuányu Nargileh 
doliányszivarka, papír nél
küli használatra, szab. nikotin 
dugóval, felette egészséges.

db nagy gombolyag kötő- 
pamut. egy dobozban 500 gr., 
királypiros és minden színben 
(egyetlen a maga nemében.)

) még nagyobb gombolyag 
Vigonya téli kötőpamut min- 
lenféle színben, nagyszerű 
erős és jó meleg, egy dobozb. 
6 pár kiv. fin. valódi selyem- 

iimini harisnyakötő minden 
színben nők részére.

2 párugyanily hnrisnyakötö 
•ányok és gyermekek részére. 
; ár kötött harisnya minden 
színben, erős, jó és meleg.

2 pár kötött harisnya ugyan 
igy még finomabb, 

pár patent gyermekkarig- 
nya minden nagyságban.

II. csoport á 1 fit.
:i pár nagyon jói kötött íiri 

harisnya.
2 pár kötö't egy darabból álló 

úri vagy női téli keztyii.
4 méter igen finom selyein- 
guinmi széles, urak, nők és 

gyermekek részére.
1 db extratíiiom legyező se

lyemből, műfestéssel.
48 pár gyapjugummi haris- 
nyakötü gyermekek részére, 

csattal.

(337, 1 3 -

48 db női broclie (eddig meg 
nem létezett) fehér, lax s vörös 
színben, mindenféle minták. 
10 méter mindenféle selyem- 

szálát;.
2 darab tűzoltó derékszíj 
finom bőrből nők részére (szám 

szerint).
6 db nagyon finom mindenfél' 
tajték és borostyán külföldi 
fából faragott szivar- és 
varka tartó  vagy Juv-karri- 

katura stb. stb.
36 pár ugyanily harisnyakötö 72 db jó iró czeruza.

hölgyek részére, csattal. .— r—’ 6 db vagyis .5 hnom lirosche
l db extratinom pénztáreza e‘s 3 finom karperec/, 
vagyis szivartárcza, dohány-4 db nagyon finom iniivirá- 
tartó, virginiatarto, visitier, gok, nagy csokrok minden 
l’ortetresor és portemonnaie. féle színben.

1' igyelmeztetni bátorkodom az igen tisztelt vevő közönséget az alkalom felhasználá
sara és arra, hogy a megrendelt tárgyak ö kilós csomót tegyenek, mert igy legolcsóbb 
a postai szétküldés.

Megrendelések pontosan teljesittetnek cs. kir. utánvét vagy az összeg
előleg«-s beküldése mellett.

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

E. BRAUN, Becs, II., Liliciihnmngassc 0.
Partié és alkalmi áru raktár.

Mária-czelli gyomorcseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán-^F 
talmai ellen, és felülmulkatlan az étvágyhiáuy 
gyomorgyengeség, rósz szagu lehellet, szelek, sa- 
vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, g yom or-^  
égés, h úgy kő-képződés, túlságos nyalka-képződés.^ 

„  sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha az a gyo- Z  
mórból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo- J  

ffi mórnak túlterheltsége étel és ital által, giliszta. W  
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres báu -^) 

túlinak 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 - £  

s i t á s s a l  e g y ü t t  éO k r .  Q
Központi szétküldési raktár nagyban és kicsinyben:

Bit ADY KAROLY •
^  „ tu  ő ran g y a lh o z**  czimzett gy<ígyszertárábau K m u z i e r h e n .©  

I Morvaországban. ^
-s. Kapható Muraszombatban : BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához,‘ 

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—32)

[f"ü ( l ö v é s  ü d ő v é s"zl
ógvit tnbi-rkul"/i--l(;isy

Gázkigőzölgés
asztlima

A leghihetetlenebb, a látszólag 
legelérhetetlenebb ideálja az or
vosoknak tiidóbaji gyógyíthatni 
most egész telje-M gében el vau 
érve. Yilághiiü tanárok és or 
vosok bizonyítványa, gyógyítot
tak száz meg száz levele, zárdák, 
papok, cs. k tisztek stb. köszönóira- 
tai, (melyeknek biteiesitett másolatait 
bárki kívánatra eldöntbetlen bizonyít) 
bérmentve megkaphatja), orvosi szaklapok 
kedvező tudósításai, a legnagyobb kórha- 
rasztóbb életmód ismét megkezdhető.“ — Coritil tanár 
inánál a lélekzet hiánya azonnal r.sökkeu. Teljes gyógyi

(Rectal-belövellés)
üdült légcső-hurut, tüdő-hurut stb.

zakbau való alkalmazás — a 
legfényesebb bizonyítékát ad
ják a Rectal-belövellés általi 
kigózölgési gyógymódnak meg
lepő. nem is sejtett sikernek. 
— Példa gyanánt általánosság- 

i nyilatkozik Űr. Itergeoii tanár 
dr. .''őrei:  „Köhögés, kihányás, 

láz, csórgólárma, vérköhögés három 
után enyhébb, végkép elenyészik — 

álom és étvágy visszatér. Testsúly nö- 
ekvése ■/.—I kiló hetenként. A legfá- 

Verneiiil ta n á r : „Aszth- 
itran in ír 8 uap alatt

— llujardiu Beauiiietz ta n á r: „Üdült légcső-hurut teljesen gyógyittatott." Frán- 
zcl tanár, dr. Siatz osztálya; „Láz, éjjeli izzadás, köhögés, ki hányás elenyészik — 
nagy éhség következik be -  testsulynövekvés 5 kilóig." — l)r. M’Liughlin: „3J nagy
fokú tuberkulózis közül mindannyi gyökeresen gyógyittatou.-4 - Ugyanígy nyilatkoz
nak a betegek is. (A gyógymód magában nein terhes, nem háborító és minden bajkö
vetkezmény biztosítva.) — A cs. k. kiz. szab. gát-kigö/ölgési készüléket (Itectál- 
belövellö) használati utasítással orvosok részére és magánhasználatra, úgy a gáz 
előállításhoz szükséges kellékeket szétküldi készpénz fizetés avagy postai utánvét 
mellett 8 írtjával, gázmérővel 10 írtjá v a l:
Med. d r. A itm a n 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 .

Böli m. K r urna u, 1888 márczius 3. Kollega ur! A tuberkulózis tüdóbefo- 
lyasztásnak egy igen kényes esetében az Ön kigózölgö-készülékével valóban kitűnő 
sikert értem el. Med. dr. FAXTE GYULA.

K e c s k e mé t ,  1888. szept 11. Igen tisztelt orvos u r ! Az öu kitűnő gáz-kigőzöl- 
gési készülékét 18s7. őszén oly rendkívüli sikerrel alkalmaztam, hogy teljesen felépül
tem és ezen állapotom tovább is fennáll, agy hogy egészen egészséges vagyok*!
(316. 5 2 -4 .)  Haladatból SZABÓ JÚLIA.

Nyomatott Grüubaum Márk gyortssajtóján Muraszombatban,
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