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MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

Nem igaz!
Lássuk az ügyet, mely miatt a fenti ki

fejezés illetéktelen helyen koczkáztatott és csak-] í 
ninr összezörrenés történt. Mi más lehetne 1 
az, mint az a circillus vitiosus, mely mindany-1 i 
iiv’iszor előkerül, hogy mindannyiszor elintézet
lenül félredobassék. vagy olykép elintéztessék,! i 
hogy nincsen benne köszönet. 1i

Hiszen csak emlékezzünk vissza a köz- , 
igazgatási bizottságok életbeléptetésére. Milyen 
sok remény fűződött ez intézményhez.

És a fáéit. ?
A farit az lett, hogy először is Budapesten 

mondták ki az intézmény czélszertitlensógét. s ] 
hogy e nyilatkozathoz több numicipinm csat
lakozott.

S kezdjük hinni, hogy a kik pálezát tör
tek az intézmény fölölt. azoknak igazuk van. 
Némileg Csitáry ügye és sajtópöre is szól mel-] 
leltük, mely pör azzal végződött, hogy vádlottat 
11 szavazattal I ellenében felmentették. Igaz’ 
ugyan, hogy az adófelügyelő nem tartozik szo
rosan a közigazgatási közegek sorába, a ineny-l 
nyiben kinevezett, királyi ember, — de azon] 
körülmény, lmgy a közig, bizottságban referál 
stl). n közigazgatás keretébe tartozónak mondja. I

Úgy látszik nekünk, mintha az egész vita, : 
mely ez ügyről folyt, inkáid) egyes személyek, minti 
a fennálló rendszer ellen intéztetett volna. Azért] 
valami döntő eredménye sem lehetett. De tanul-, 
liattimk valamit belőle. Tanultunk gondolkodni] 
arról, lmgy juhi) közigazgatással többre mehet-j 
nőnk; meggyőződtünk arról, lmgy o téren reform j 
mielőbb szükséges.

A vita is tanulságos volt. I
Csakhogy hát egyelőre mégis csak a régi-] 

uél maradtunk. De csakis egyelőre. Mert ezen]

f á K_g 1 ® 
xxői Ixiuiság'.

Dr. Síkor József, n „Nők előnyei- oziinll munkájából.

Hiányos lenne a női jellemrajz, lm ezen, az egész 
szépivarnnk természetében fészkelő sajátságról meg- 
fclojttanénk. Mi az, mit a nőknek annyiszor sze
mére vetnek a férfiak ezen czint alatt, és a mit 
leggyakrabban összetévesztenek egy más, nem leg
szebb lolkitulajdonnal a kaczérsággal. Pedig e kettő 
között a válaszvonal egy egész chinai fal, oly messze ] 
állanak egymástól, mint a szorgalmas és iparkodó i 
ember, a csalótól, bár mindkettőnek ezélja a szerzés, 
de az eszközök egyike szép és nemes, a második 
csúf és alávaló.

A hiúság semmi egyéb, mint azon törekvés, hogy 
mindenkinek fessünk. - Tetszeni vágy a nő a leg
ártatlanabb gyermekkortól, egész a legkésőbb örog- 
Sl‘gig. — Tetszeni vágy ismerősnek és ismeretlennek, 
barátnak és ellenségnek, férfinak és nőnek egyaránt, 
s»t, ha senki sem látja őt, tetszeni kíván önmagá
nak, és megelégszik azon dicsérő kritikával, mit neki 
a tükör nyújt.

Tetszeni akarni soha sem téliét más, mint di
cséretes törekvés, ha az ember azon korlátok közt 
teszi ezt, melyeket az erkölcs és illem megenged. 
Ha kárlmzatos volna e törekvés, úgy legelőször a 
teremtő volna vétkes, mert ő adta a szép idomokat 
és szint, ágy a többi szépségeket, is; a nő nem tesz 
mást, csak a meglevő szépet ápolja, azt feltüntetni

állapot tarthatatlan. Utalhatunk szóló példákra, j mely annak a seprőnek nyelét a hátukhoz ütné..... 1 ‘ ................................. . —v.j ....... .. ...... 
melyeket a közelebb lefolyt napokban látni s azoknak, kik az adminisztrátió taligáját egyik 
hallani alkalmunk volt. Lesznek talán, kik azt!,,'i,'’"i'Ai « ,nae;vu,. uon.»;i- 

1 mondják, hogy ezek az esetek csak kivételek.
Megengedjük, de ezen kivételek mégis csak 
igenis napirendben levőknek látszanak nekünk.

A megyei közigazgatás körül tapasztalt 
corruptiókért. első sorban a rendszert, és csak 
azután az egyéneket Ítéljük el.

„Gelogenheit maciit Diebe,“ mondja egy 
régi német közmondás. Igny.a van.

Aztán pedig nemde e gyönyörűséges „Wirth-. megteremtése, a jogvédőimül szolgáló közigaz- 
srhaft‘- miatt lettünk a külföld gúnytárgyává. gatási bíráskodás behozatala, a közigazgatási 

Hát ezt tűrnünk kell! f
Bizony kár itt előbb szakférfiútól kérdezni. ;

[hogy van-e baj, s lm van, hol van az? ]’
A bajt a nom-szakférli is láthatja, s ugyané 

laikus talán hathatós gyógyszert is tudna ajánlani.
Ajánlották is már o lapokban, ismétlésekbe 

{nem akarunk bocsátkozni.
Vessenek véget a megyei aligarchiának 11 
Tegyék lehetetlenné a káros nepotismiist! 
Nevezzenek ki tisztviselőket 1 úgy akkor az 

] érdem fog győzni a hivatalok occupálásával, [ 
| így akkor a tisztviselők nem lesznek kénytelenek ] 
erre is arra is kurizálni, úgy akkor a megyei 

I közigazgatási hivatalok, valóban hivatalok lesz
nek a. szó szoros ért" hűében, a miknek most 

i — kevés kivétellel — komolyan, a legjobb aka- ] 
] rat mellett sem lehet tekinteni.-------------

Egyelőre azonban — mint 
í Írja — a megyében uralomra t 
] családok csemetéi, mitől se remegjenek, — a 
| kiket pedig a városokban egyes rokon- és sógor
klikkek segítettek oda. ahol vannak, soha se 
féljenek. Angiás istálóját egyelőre még nem söp- 
rik. nem pedig azért, mert a söprő még nincs 

] megkötve, az a kar pedig még nincs előkerítve
I 

lint egy laptársunk ' 
vergődött olygarcha

és fokozni iparkodik, és ez oly ártatlan indulat ered- ] 

in ényo, oly szép célú törekvés, amely igen szépen 
illik a gyengéd és nemes női kedélyhez.

Van hibája az embernek, da az miiül oly ál
talános, hogy az egész nőivaron sőt a férfin is nagy 
mértékben észrevehető ez emberi természettől elvá
laszthatta lelki tulajdonság, azt hibának nevezni 
már maga nagy hiba, mert ez által nagy zavart 
hozunk be az erkölcsi fogalmak közé. Sem hibának, 
sem gyengeségnek, nem szabad nevezni a nőkben 
a hiúságot mindaddig, inig célja csak a csupa ter
mészeti ösztönben rejlő vágy csinosan, ízlésesen 
megjelenni, és a természet szép idomait emelni. Van
nak ugyan kiknél túlzásba megy út e hajlam; kik 
első tekintetre a fő és szív ürességét elötllntetik, és 
a külső piperével a belső rendetlenséget és szennyet 

[akarják takarni, akiknek nagy örömet okoz saját 
semmiségük és nagyon megclégesznek avval, hogy 

' legalább külsejükre nézve az emberhez hasonlítsanak, 
ezeket is hiúknak nevezhetjük a nyelv gyarlósága 
miatt, di' nem a nemesebb értelemben.

Vannak, kik uz idomok szépségét, az ifjúság 
bájait és annak mesterséges emelését arra használ- 

[ ják, lmgy azzal mint eladó portékával üzletet csinál
janak. kik nem annyira a külsővel, mint a lélek 
álarezávál űzik a nemtelen hiúságot, ezeket lehet 

I nevezni kaczéroknak. E fogalmakat öszszezavarni és 
a nők tetszvágyút, a nők hiúságát ezekkel egy név 
alatt említeni vétek.

A nők hiúságának egyik nagy emeltyűié a di- 
] vat. II szeszélyes lény úgy jelenik meg a társada- 
] lomban, hogy még csak származását is ritkán tud

kátyúból a másikba segítik.
ennek is megjő az ideje, mert 
( a közigazgatási reform kér- 

......... ........ljön a napirendről, míg meg 
oldják. Annyi tény, hogy a lefolyt vitának

Lehet, hogy ei 
alig biszszilk, hogy 
dósé előbb lekerltljö 
nem <’ . ’ ,' . ..... . . . „..............
szellemi értéke sokra becsülhető.

Meggyőződtünk arról, hogy a közigazgatás 
a tudomány, ma már sokak által előszeretettel 
művelt, ága s hogy az anyagi közigazgatási jog 

fórumok helyes megalkotása, a tisztviselőknek 
a politikai áramlatoktól való filggetlenítése, szó
val a patriarclmlis közigazgatási eljárásnak tőr

reformul is- 
kii'sinylendő

vényes formákba öntése, szükséges 
mertetett el, a mi bizonyára nem 
eredmény.

Hogy mindez nálunk, hol a czentralisták 
és miiniczipalisták között még nagy és merev 
ellentétek észlelhetők, az eszmék nagy forron
gását idézné elő, az természetes, de époly bi
zonyos az is, hogy e forrongás által az eszmék 
tisztulni fognak és így meg fogjuk érni azt, 
hogy a közigazgatási reform valaliára meg fog 

: oldatni.
Jól, és a nemzet igényeinek megfelelvén-e? 

1 azt a jövő fogja megmutatni.
Csak aztán igaza ne legyen a németnek, 

(hogy „Es komnit sülten vas Besseres nach!“

juk meg, mindig uj és nj alakban, örökké ifjan, és 
mindig tele szeszélylyel, a józan észt és célszerűsé
get teljesen megvető negéddel uralg, és szegényt 
úgy mint gazdagot magával ragad, meghordozza a 
világot egy kis ideig, azután eltűnik úgy, hogy többé 
viszsza se térjen és helyébe uj alak lép, époly ész- 
szerütlen, époly nagy hatalmú mint elődje volt, ki 
uj törvényeket diktál, és elődjének szokásait mindig 
megveti: amit az szépnek hirdetett, ez elvetendőnek 
tartja. — Nincs a világon törvény, akár az Önkény 
állította fel, akár a szabad nemzet a népfenség 
alapján teremtette, akár isteni legyen is annak ere
dete, nincs mondom oly törvény, a melynek ereje 
oly kötelező legyen, mint a divat törvénye. — Az, 
ki ez ellen vét, a legrettenotesebb büntetést vonja 
azonnal magára, mert vau-e nagyobb büntetés an
nál, lm nevetségesek leszünk?

E jobbágyi hódolat a divat dlimonjának annál 
nagyobb,' minél szabadabbak a népek politikai tekin

tetben, és ami logcsndásabb, annak uralmától meg 
nem menokszüuk még szellemünk műveltsége által 
seni. Pedig kétszeresen nehéz dolog az értelmes 
erabornek ezen engedelmesség épen azért, mert az 
okos eszével átlátja, hogy a divat és a nőhiúság 
közötti mély barátság nem igaz, hogy’azon baráti 
hűséget, rael'ylyel a hiúság a divatot tüskön bokron 

követi, a divat avval szokta meghálálni, hogy a 
szegény nőt szép helyett csúffá teszi, gyönyörű 
idomait nyomorékká alakítja, .mindent, ami csak 
szép elrabol tőle, adván neki természeti helyett 
művészetit, összhang helyett zavart, szépség helyett 

| rútságot.



köznépünk értelmét felvilágosítani, morális hibáit 
ostorozni s igy az erkölcsös műveltséget megte
remtve a haza boldogságát és felvirágzását elő
mozdítani ; ezen eszme a n é p k ö n y v t á r a k 
f e 1 á 11 í t á s a.

Hála a nemzet geuiusának, népnevelési ügyünk 
léledhetlen b. Eötvösünk lSGb-iki epochalis intéz
ményei és az azóta történt reformok folytán oly 
lendületet nyert, melynél fogva - ha nem is áll 
még országszerte kifogustaliui állapotban s bár az 
életre kihatólng kevés még a viviiuiiiy. de ezen 
irány- és nyomban haladva már a legközelebbi jövő
ben' szemlélhetjük, észlelhetjük boldogító eredmé
nyét és hatását. De az iskolából kikerilltekről, a 
felnőtt korról a lognjabbi időig gondoskodva nem 
volt, annál inkább gondoskodtak egyes - magokat 
„nóplioldogítóknak" nevező lelketlenek arról, hogy 
n ponyvairodalom erkölesrontó, elmet bénító ter
mékeivel a népet bőven elárasszák, a nép szivet az 
igazi műveltség, szépérzet és nemes Ízlés helyett 
halhittel, rémképekkel, babonával megmételyezzék.

Jeles, ihletett férfiak népkönyvtárak utján e 
lejön segíteni akarván összeállottak, hogy egyesü
lés által olv könyveket állítsanak össze, melynek 
egyrészt valódi béesesel l.irnak és a kritikát bár
minő szempontból intézve kiállják, másrészt olvsó- 
síiguknál fogva bárki által a jelen sanyarú körül
mények között is megszerezhetők legyenek. Ily 
hasznos vállalat péld. a -Falusi könyvtár' -Magyar 
könyvesház/ -Történelmi könyvtár' -Olcsó könyv
tár' -Hasznos Mulattató' -Kis nemzeti múzeum'*)  
itálili .1. által szerkesztett -Ifjúság és népkönyvtár' 
;-th. stb. fáradalmaikat azonban nem koronázta si
ker, vagy legalább nem oly mértékben, mint a minőt 
eme önzetlen, hazafias, népboldogító törekvés mél
tán megérdemelt volna, minek oka abban keresendő 
és található fid, hogy n é p ü n k be u a z o 1 v a- 
s á s v á g y nincs felkeltve, nincs m é g 
kifejtve; továbbá pedig abban, hogy a föntebb 
emlitott férezmilvek és egyes rimkováesok által a jó 
régi lllosvai szerinti kailencziákba ütött agyrémes, 
híres rablók és zsiványok életét tárgyaké .históriák' 
annyira beszivárogtak népünk közé, hogy azok ki
irtása csakis oszthatlan egyesülés és közös erély által 
eszközölhető.

Hogy a népkönyvtárak tervének országszerte 
való keresztülvitelével, az ily könyvtári helyiségben 
a nép vezetői által népünk érlelméliez ügyesen al
kalmazott esti felolvasások és előadások által, 
ezekkel összekapcsolható dalárda-egylet stb. beho
zatalával népünk erkölcse mennyire szelídülne, Ízlése

*) Ebben jelent meg <*  lapul; szerkesztőjének „A 
szilntó-csaláil története1, ez. miivé Is. B.

Ha a nők valóban a férliak kedvéért öltöz 
ködnének. akkor toilettjok egészen más volna, mint 
jelenleg, mivel a férfiizlés nagyobbrészt elvetendő- 
nek, csúfnak és természetellenesnek tartja a női 
divat újabb reformjait, mel ylyel a szép természet 
«déktidenítése ezéloztatik . de épen, miután a férfi- 
izléssel, sőt gyakran saját női Ízlésükkel is ellenté
tes a divat, ezért is egész bizonyossággal állíthatni, 
hogy nőink azon igézet-hatalma alatt állanak, melynek 
ellene küzdeni józan észszel nem lehet és ez a 
divat. Nem is küzdünk ellene, erőinket nem 
pazaroljuk ily meddő harezra, de nem lehet elhall
gatni azon fonákságot, mi a divat neve alatt az 
egészség rovására történik. Ilyenek a nőknél a 
hamis hajak, vállfüzők és uszályok. A hamis hajat 
viseli az is, kinek a természet legdúsabb hajzatot 
adott, mert divat az, hogy a főn háromszor annyi 
haj legyen, mint amennyit a természet egy ember
nek legpazarabb bőkezűséggel adhat. Innét a l’Ő 
folyt onos melegsége és meggátolt kipárolgása foly
tán a sok főfájás és agyi vérbőség, innét a hajak 
kihullása, miután az úgynevezett chignonfórgek 
milliói dúlnak folytonosan a nő fején és az ép haj
zatot megtámadják. A vállfüzők az emésztés szerveit 
nyomás és helyébőli eltávolítás által egészen tönkre 
teszik, úgy, hogy innét magyarázható meg oly sok 
fiatal nőnek tömérdek baja, innét van, hogy a 
virágzás rövid korszaka után oly soknál rohamos 
hervadás és halál éli he. A természet meghatározta 
szigorún azon tért, amelyet minden szerv nek clfngluluia 
kell, lia e térfogat nicgtagailtatiktiílc,clpusztulii szerv, 
de elpusztul \ ele az egyén is. Az uszály ok oly észszerül-

| nenu'sbülne finomulna, mennyire kivetkőznék a. 
babonás szokásaiból azt úgy hiszem minden 
gondolkodni tudó hazámfia beláthatja. Hogy pedig 
ezen eszme nem korai és idő; l"tti azt lóntebhi sza
vaimból . melyek szerint könyvvállalataink szép 
.számmal vannak és olcsók ehmnyira, hogy pár fo
rintért (kezdetnek elég) szép kis könyvtár állítható 
fid, könny eu be lehel bizonyítani: de meg kitűnik 
abból is, hogy az összes hazai sajtó lelkesedéssel 
pártolja, s alig van vidéki lap. mely az (lgygyel 
többé kevésbé tüzetesen nem foglalkozott volna : j 
sőt továbbá ujabbau maga a kormány is fel- | 

karolta.
Miután ezen eszme keresztülvitelére első sor

ban is a néptanítók, mim. azok. kik a néphez 
legközelebb állanak, a nép bizalmát leginkább bir-j 
ják ralinak hivatva ; a fővárosi tanlérliak népkönyv
tárakat terjesztő bizottságot, alakítottak és egy 
véleményes utasítást dolgoztak ki s küldöttek szét 

[ az ország néptanítóihoz a népkönyvtárak mikénti 

| alakításához vezérfonalul, egyszersmind kijelöltek, 
j néhány, népünk közt az olvasást megkedveltető s e 
| hajlam előidézésére, felkeltésére vagy fokozására 

■igen alkalmas olvasmányt. De az alakításoknál ezen 
.■miitett utasítás mellett, mindig tekintetbe veendő 
a helyi körülmény, népünk műveltségi állapota és a , 
rendelkezésünkre álló tényezők.

Első és legszükségesebb az. hogy minden 
községben legyen legalább egy ember, ki élére állva i 
a dolognak elég jellem-szilárd legyen, hogy a ■ 
kezdésnél előforduló nehézségeket és felmerülő aka
dályokat elhárítsa és legyőzze.

Én itt csak néhány szerény véleménynyel I 
akarok járulni azon kérdés gyakorlati megoldásához : 
-Miként lehetne a könyvtárak állításának tervezetét 
keresztül vinni oly helyeken, Imi a nép még nemi 
annyira müveit, hogy azelőtt már könyveket ölve-| 

sott volna ?“
Oly helyeken mindjárt azon kezdeni -álljunk [ 

össze és alakítsunk' - ajtóstul berohanás volna n 
házba, kopogtatás nélküli betoppanása látogatan- 
dóhoz: mert vagy a pusztában kiáltó szavaként 
eredmény nélkül liangzanék el a megpendített eszme 
vagy ha megalakulna is — mint, idétlen, korai 

! gyermek hamar megválnék az élettől — és ezáltal 
újabban is arról tenne tanúbizonyságot, hogy a 
-magyar lelkesedés — szalmatüz !'

Szerény véleményem szerint tehát ily módon 
keltsük tel népünkben az olvasási vágyat, és a 
könyvtárak biztos felállitásálmz ily képen készítsük > 

elő a népet:
a) Oly helyeken Imi a nép eddig nem olva

sott. el kell azt. látnunk elegendő olvasmánynyal n|

len killőuezők.aunk a gazdagság túlságos jó kedvének 
szüleményei. Ezzel csuk azt akarták mutatni az 
illetők, hogy nemcsak annyi tehetségük vau, hogy 
testüket felruházzák, hanem még arra is jut, hogy 
maguk után nz utat leiseperjék és port verjenek 
fel akkorát,, melybe majd beleliilnak maguk is, de 
leginkább azok, kik útónok jönnek. Ellenkezik e 
divat a női tisztaságszeretette!.meri ha csak egy kis 
rövid séta után megnézzük a ruhát undorral fordu
lunk el tőle, lelve közeledünk hozzá, lm meglátjuk, 
hogy az utczának minden szemeiét magára szedte 
és gondolatunk önkény felen oda téved, hogy minő 
állapotban lehet e nőnek teste, mely kivan téve 
ezen felszálló örökös porlellegnek.

A divatnak egy másik káros függeléke n fény
űzés. Ez oly igen benne gyökeredzik az emberi 
természet bon és leginkább pedig a magyar ember 
nemzeti hajlamában. Hajtásos nemzet vagyunk, kik 
a lényt többre becsüljük a reális boldogságnál, s 
igy van az. hogy mindegyikünk, ha csak teheti 
túlterjeszkedik azon takarón, amelyet sorsa és kö- 

! ríilményci számára kiszabtak. Versenyeznek ebben 
' nálunk a nők a férfiakkal. Fényűzés van nálunk 
mindenben, mi csak életszükség neve alatt értetik, 
egyet kivéve : az élet erkölcsi, szellemi oldalát : 

i itt, és csak itt tudunk minden garast megtakarítani 
azért, hogy az anyagi életre minél több jusson. 
Mégis látszik rajtunk e gazdálkodás nyoma mind
két tekintetben.

A női hiúságnak két igen szép folyománya 
van, amelyekért a női természet e saját, ágút tisZ-

nélkül, hogy tőle egyenesen könyvre pénzt vagy 
oh asásdijat követülnénk.

b) Majd minden jóravaló és a. korral haladni 
kívánó néptanítóhoz jár néhány olcsóbb népies mo
dorban irt újság, ne restelje ezeket átolvasás után 
egyes családoknak olvasás végett átszolgáltatni.

c) Óhajtandó, hogy az iskolába járó gyerme 
kék közt vizsgálati emlékül minél nagyobb számmal 
osztassanak szét jó. alkalmas könyvek. A gyernvk 
a próbatéren, szorgalmas tanulása, jó magaviseleté 
emlékéül kapott könyvet haza viszi, otthon a szil
löknek nemes dicsekvéssel említve meg. hogy ő mily 
szép, díszes könyvet kapott, ezek is figyelmesek 
lesznek iránta, beletekintenek s ha figyelmeket 
megkapja, átolvassák s később, hajó alkalmas szói- 
kőzett! a könyv, a családtagok sorban átolvassák, 
de síit ismerőseik és rokonaiknak is olvasás végett 
átadják. Így lassankint feltámad az egész község
ben az olvasási vágy.

Ily s ehhez hasonló módon eljuthatunk né
pünkkel odáig hol már a népkönyvtárak terjeszté
sére alakult fővárosi bizottságnak kibocsátott 
utasítása szerint belekaphatunk a könyvtár alapí
tásához.

Adja a magyarok vezérlő és védő Istene, hopp 
ezen sokra hivatott szép eszme minélelőbb ország
szerte létesülésnek induljon. — de csakhamar vele 
egyszersmind a czél is hova hamarább (déressék ! 
Tegye meg e végből minden ember, m inden igaz s 
valódi népbarát kötelességét ; de hárítsunk minden 
terhet, minden felelősséget csak a szegény úgyis 
túlterhelt néptanító nyakába, legyenek a nép felvi
lágosításának, műveltsége előmozdításának eme leg
nevezetesebb eszköze felállításában úttörők a taní
tóval együtt a lelkész urak, jegyzők és mái 
tekintélyes egyéniségek is ; egyöntetű lelkes műkö
désüknek bizonyára fényes sikere leend.

Békefy Elek.

A közönség köréből
Tekintetes szerkesztő űr! Mióta a köztem és 

Horváth Lajos úr közt fenforgott ügyben a wMa
gyar Vidék “-ben nyilatkoztam, mi által én az ügyel 
a nyilvánosság előtt elintézottnek tekintettem, részin l 
a /Pápai Lapok" de leginkább a „Magyar Vidék“ 
személyemmel és ügyemmel többször foglalkoztak. 
Engedje meg. hogy csakis a „M. V." midi számá
ban a hírek rovatában foglalt azon megjegyzést, 
mely szerint a szerkesztéstől való visszalépésem az 
ügy kiegyenlítésével nem áll összefüggésben, oda 
módosítsam hogy visszalépésem nem a kiegyenlíti s 
miatt történt, hanem a kiegyenlítés azért történt, 
mert ón az elégtételkéréskor a szerkesztést már rég
átadtam. A lapban foglalt szerkesztői üzenet. mdv 

i leletben kell tartani. Az egyik a rend, a másik a 
, tisztaságérzet.

A moly nő hiúságának alapját nem a hiú 
' csillogásban és üres piperében keresi, az házát ug.v 
.fogja gondozni, hogy a rend és tisztaság tükörré 
Tesz. Nem engedi a ház asszonya, hogy a vendég 
vagy a járókelő közönség valaha utána mondhassa 

'azt, lmgv házában rendetlenséget, a fegyelem 
meglazidását és rendszertelenséget tapasztalt. Ha 
öltözködésében szabatosság és némi keresettség lát
szik. föltehető róla, hogy otthon szintén a kellő 
rend uralkodik, lmgy nem megy sétálni, migaz 
ágyak véletlenek, hogy konyhájában, éléstárában, 

; szobájában, asztalánál, szekrényében, varróasztalánál 
' és egész háztartásában pontosság és szabatosság 

'uralkodik, egyszóval, hogy a házi asszony megjeh- 
nőse összhangzik a ház állapotával.

A tisztaságérzet oly tulajdon, mely a nő 
hiúságával egyszerre támad a kedélyben. A loilett- 
nek legfőbb dísze ugyanis csak a tisztaság, és ha a 
nő a tisztes hiúság zászlója alá szegődött, magá
ban értetik az. hogy azon nő egyszersmind liliom 
érzékkel bir minden dologban a tisztaságra. A 
hiúság az. amely által megszerzi magának ezen ér
zékét az is. akiben az elhibázott nevelés állal eddig 
hiányzott. Pedig tagadhatatlan, lmgy a női ivar
nak egyik legkiválóbb, legmeglisztelőbh tulajdona 
a tisztasúgerzet. A hiú nő nemcsak magát tartja 

Tisztán kívül és belől, hanem családját, hozzátarto
zóit és egész bázkörét. Megtörténhetik kaezer 
nőkkel az. hogy az öltözék hibáHansága <■- ti-zln- 
sága nem felel meg azon rendetlenségnek és pi-



.r/ üdvnek a lap utján való bolygatását megtagadja' 
.t,|0 szólhat tehát nekem. Ha ellenfelein vagy 
bárki is az ügyet bolygatni akarják tehetik, meg 

noyok győző'lve nekem legalább nem lesz okom 
'•7e megharagudni. Az ügyemben általam 
pövetett eljárás indokolása a nyilvánosság ele Lírtoz- 
'i'ék agyam 'I'' ugyanazon okból melytől az ügyet 
i .feieztem az indokolástól is tartózkodom. Bárkinek, 
kik a köztem és Horváth Lajos úr közt fen forgott, 
íp.y történetét nem ismerik, magánúton minden fel- 
vihi'>‘ositást szívesen megadok. Szükség esetében 
pijárásoniat a nyilvánosság előtt is indokolom és 
•Jazóloiu. Fogadja stb. C.sobánczi T.mint a -Magyar. 
Vidék" volt szerkesztője. (Közöljük I. barátunk sorait. • 
,'prv a mint ő azokat megírta, de kívánjuk, ’......
e-zén kellemetlen ügy ami lapunkban I

25 w 59 ,
13 , 96 ,_________

összesen 104 frf. 35 kr.
5) Nem voltam éppen otthon, midőn a comissio 

nálam megjelent. Nőm kijelentette, hogy nem engedi 
a foglalást, mert adónk ki van fizetve. Haza hivatott 
engem, s én kijelentettem, hogy:

a) Lovaim már harmadféí év óta 
lovak vagy kocsi után 
nem

nem lévén,
reám fényűzési adót, róni

néni

ánjnk. lmgv . . "ogy bérlőm 
ezen Keliemeueii ng.v ami mpmmmm befejezettnek 
tekintessék. Kijelentjük egyszersmind, hogy az a szerk. 
izeliüt, melyre I. barátunk czéloz. nem neki szól, 's 
< a szóban Ibrgó ügygyei semminenü összclűg- 11

lehet:
b) hogy a 25 írt. 59 kr. törölve lett, s így azt 
is tartozom lefizetni;
<•) hogy bérlőm adóhátralékjához nekem nem

Az adózó polgár sorsa.

Pápán. 1880.

Tekintetes szerkesztő l’r 
becses lapjában oly tényt hozzak nyilvánosság elé. 
mely tény után ítélve magam sem tudom, hogy al- 
kíitmánvós országnak rendezett tanácsii városában 
lakom-c. vagy P‘‘dig oly helven. a hol a zsarnoki 
erőszak, durva önkény uralkodik, s hol a vagyon 
biztossága éppen azon közegektől veszélyeztetik, me
lyeknek különben hivatása volna a fölött őrködni, 
íle szóljanak helyettem a velem és rajtam történtek:

] ) Ezelőtt vagy három hónappal foglalni jöttek 
hozzám az. illető közegek, egy állítólagos tarto
zásomért. melyet én már 1875-ben fizettem le.

Az adóhivatalban azt mondták nekem, hogy 
tévedésből történt!

2i Királyi-, pót- és egyéb adómat a múlt év
negyedre e napokban fizettem le 130 Irt. 70 kihalt:

Történt pétiig, hogy ezen összegen kívül a múlt 
(1879) évre 25 Irt. 59 kr. tőkekamat czimén figuráit 
a lefizetendő tételek között. Én ezen tétel, mint 
jog-és alaptalan ellen roboráltam. s mivel 
ki tudtam mutatni, hogy nekem semmiféle bekebe
lezett tőkéim nincsenek, a szóban forgó 25 Irt. 59 kr. 
töröltetett. De úgy látszik, hogy miiiálmik az is le
hetséges. hogy a mit ma törölnek, azt holnap ismét 
l'enállónnk niöixljiik. mert

3j .1/a, márez. 22-én jelent meg nálam a vég
rehajtó. > az érintett 25 fit. 59 kr.-nyi követelésért 
e/ akarta vinni bútoraimat.

I De hazudnom kellene, ha azt mondanám, 
lmgv esek 25 Irt. 59 krajczáró-rt jött foglalni. A jó 
uraknak még más követelésük is van rajtam, ugyanis: 

in 60 Irt. fényüzési adó (lovakért) ennek 3 évi 
kamatja ó> végrehajiási költsége czimén 61 Irt. 80 krt: 

hí egy bérlőm után, ki tőlem a .Tirol‘•-hoz 
czimzott vendéglőt biria. 12 Irt. >z.emély kereseli a<ló. 
-niiek 1 111. II kr. kamatja és 85 kr. végrehajtási 
költsége czimén összesen í-» Irt. 96 krt. követelnek: 

azon ö.sszeg tehát, a melyért hozzám foglalni, 
bútoraimat elvinni jöttek

márez. 22.

Engedje meg. lmgv

d) hogy ezen tételek lefizetésére felszólítva soha
sem lettem, s így - ha tartoznám is a fizetéssel 
min rajtam múlt, hogy nem fizettem;

ei hogy mindezek folytán a foglalást meg nem 
engedhetem, mivel állításaimat be is tudom bizo- 

I nyit a ni.

' már
De tiltakozásom hiába való volt: mert hiszen 

ott állt házam előtt az a odiosus kocsi, csak 
nem lehetett azt üresen odébb küldeni 1 A jó urak 
2 emberből álló brachiumhoz, erőszakhoz folyamod
tak, ágyam el lett törve. s ón kénytelen voltam 
a jogtalan követelést kiegyenlíteni, hogy legyen, 
a hol családommal az éjjel meghálhassam. — így 
bálinak el egy polgárral, ki évi ‘>00 írttal m- ■ vaii 
adóztatva, ki a reá szabott adót kilizette! — .lógó
inál a törvény utján fogom keresni, — de akik 

rajtam elkövetett jogtalanság okai, azokat átadom 
közönség Ítéletének!

a
a

(roldsclini ált József.
(Alkalmunk volt (íoldschmidt úr ide vonatkozó 

adókönyvecskéit és egyéb iratait megvizsgálni, s meg- 
döbbentőleg hatott reánk, midőn azt olvastuk ki 
belőlük, hogy a mit (íoldsclnnidt úr fentebbi sorai
ban elmondott, az a valósággal teljesen megegyezik. 
Hogy mi lehet oka e viszás állapotoknak: rendet-' 
lenség. hanyagság, könnyelmííség, rosszakarat-e avagy 
csak tévedés, nem kutatjuk, azt kideríteni a tör
vény dolga lei ml. - mi csak sajnálatunkat fe
jezhetjük ki afféléit, hogy az ilyenek olyan nagy 
apparátus mellett általában történhetnek.

Ajánljuk őket a m. kormány — szigorának!) 
Szerk.

Vidéki és helyi hírek
Szives olvasóinkat ismételve figyelmeztetjük 

a lapunkban legközelebb nyitandó .A szerkesztő 
nyílt postája" czimfl rovatra. Eddig egy kérdés 
érkezett be az öngyilkosságról — melyre 
szombati számunkban felelünk.

Az ujonczozás Pápán javában folyik. Aarnyi 
bús legény bőgi végig az utczúkat, annyi hazafias 
dal hangzik bortól nedves ajkaikról, hogy az ember 
e nagy, hazaijai érzelmeket kissé meg is sokalja. Vé
gig tántorognak az utczán. ittasan, knrjogatva. lár
mázva, kettesével, hármasával egymást átölelve és 
oly égi hangokat hallhatva, melyekhez képest —

A magyar sajtó és az osztrák hatóságok. 
Az „ Egyetértés *■ írja: a hírlapírók egyletének igaz
gató tanácsa ma azaz f. hó 22 én tárgyalta a ma
gyar hírlapokon az osztrák hatóságok által elköve
tett sérelem ügyét. A teendő lépések iránt létre jött 
megállapodás egyelőre nem hozható nyilvánosságra.

Nagy újság. Herczeg Battyány. egyike leg
gazdagabb főurainknak, ki ezelőtt állandóan Lon
donban tartózkodott és teljesen el angolosod ott. Ma
gyarországba érkezett, s ezentúl itt fog lakni. Már 
a főrendiház ülésén is részt vett.

Pestmegye derék tanfelügyelője. Tóth József 
úr körülbelül ezer tanítóhoz körlevelet küldött, 
melyben a „Magy. paed. szemle" czimü Buda
pesten megjelenő tanügyi lapot a legmelegebben 
ajánlja, a folyóirat ezt megérdemli, megérdemelné 
azt is, hogy több megyei tanfelügyelő is felkarolná 
ügyét.

Devecserröl Írják nekünk, hogy ott mull 
csütörtökön fejeztetett be az ujonczozás, és pedig 
igen silány eredmény nyel. Megtörtént, hogy 15o 
megvizsgált között alig akadt 2—3 -tauglicb." 
Népünk hanyatlásán csaknem kétségbe lehet esni. - 
Mi meg azt mondjuk, hogy nincs ok a kétségbe
esésre, mert a birodalomból mégis csak kikerül a 
a kerek millió harczli, ha kell, — s lehet háború 
tpiantiim satis, „ Kanonenfutter" is elég lesz.

A Gróf Teleky-féle dijat I)r. Váradi Antal 
budapesti reáliskolai tanár s ismert nevű költő 
nyerte el legújabb drámájával. Különös, hogv nem 
akarták \ áradi azon kikötését elfogadni, mely sze
rint a 100 aranyból álló díj csak akkor adassék ki. 
ha a pályanyertes dráma: -Ophelia,"a nemzeti 
színházban tetszés között háromszor előadatott.

Devics József veszprémi kananok úr ő nagy
sága márez. hó 16-án száz forintot ajándékozott a 
veszprémi kath. nagygynmasiumban alakítandó deák- 
segélyző egylet alaptőkéjének.

A veszprém-balatonfűredi vasút ügyében múlt 
vasárnap, márczius 14-én délelőtt tizenegvedfél 
órakor a városház tanácstermében értekezlet tartatott, 
melyen Veszprém polgársága igen szép számmal vett 
reszt. Elnöklő Dunst Ferencz polgármester úr rövi
den előadta az értekezlet ezélját, mire Hosenthál 
Nándor körülvonalozta részletesebben ezen czélt az 
által, hogy veszteni valónk úgy sincs semmi, mi 
csak nyerhetünk, ha a pápaiak példájára mi is egy 
vasutat létesítünk, mely a mi vidékünk érdekeit 

, lesz hivatva előmozdítani, ez pedig a veszprém-bala- 
tonfüredi , vasút lehet. Ezután Késmárky József 
törvényszéki elnök állt fel és a jelenvoltak feszült 
figyelme mellett elmondta hogy az ügy felette ko
moly és így komoly megfontolást igényel. Első 
feladatunk legyen a forgalmat, ennek mérvét, irányát 
úgy most mint a jövőben tanulmányozni, azután 
össze kell pontosítani és kielégíteni a mindenoldalú 
érdekeltséget, majd pénz- és állásbeli tekintélyeket 
kell megnyerni, e végett indítványozza, választassák 
egy szükehhkörü bizottság, mely mind ezen igények
nek megfelelve az ügyet tanulmányozza. Ezután 
felszólalt még Szabó Imre pártolva Késmárky indít
ványát: Husvéth János, ki aggodalmát fejezte ki, 
nem kap-e vasút által a város belforgalma dőlést; 
Véghely Dezső osztá Késmárky indítványát. Az

szoknak, mi háztartásukban észlelhető, de a becsü
letes hiúsággal a tisztaságérzet mindig vele jár.

A nő a hiúságot mintegy veleszületett köteles
ségérzetből bírja és gyakorolja, azon fensőség és 
hatalom érzetében, amely a nőt mindenütt megilleti 
a müveit társadalomban. Fenntartani és ápolni 
akarja csak ez által a nő azon varázshatalmat, mit 
a természet maga adott neki a férfiak lelett, és 
amely hatalom mig fennáll, addig lehet csak bol
dog a társadalom. E hatalomnak fenn kell ma
radnia. és igy az eszközök, a melyek ennek támo
gatására szolgálnak, jogosullak, igy a női hiúság is.

A'1 mondjuk tehát a női hiúságot gyengeség- 
ll,,k, mert e szerint az állatokban az önfentartás 
ösztönét szinte gyengeségnek kellene nevezni. Es ha 
•‘pen tetszeni fog a világnak ezt gyengeségnek ke
resztelni, akkor ne fogjuk rá a nőivarra, hogy o 
gyengeség kizárólag annak sajátja, mert ha jól 
belepillantunk a dolog mélyébe, meg kell vallani, 
lmgv a férfiak jellemének ezen lelki bélyeg szinte 
ogv kiegészítő részét teszi, csak azon különbséggel, 
bog.v bármennyire iparkodik is a férfi takarni e 
b''lyegot, mégis majd minden cselekedetének az ád 
H’auyt. mig a nő nem akarja takarni azt. és mégis 
szive érzelmeinek egészen alárendeli, azoknak esz
közévé teszi a hiúságot, és számtalan esetben azt 
áldozatul hozza nemesebb érzelmeinek.

A nőhiúság terinékenyitő eső, amely sok 
'Zepnck. hasznosnak és nemesnek tenyészésére szol
gál, a térti hiúsága ellenben egy vihar, amely nem 
'■pií. hanem rombol, ritkán használ, hanem gvak- 
ran árt.

Igaz, hogy a nagyszabású férfi jellemeknek is 
csak nagyrészt a hiúság az alapjuk, igaz, hogy a 
korszakot alkot cselekedetek majd mindnyája a férfi 
hiúság forrásaihoz vezethetők vissza, de az is igaz 
ám. hogy e cselekedetek e nagyszerű kezdeménye
zések sokkal több kárt és szerencsétlenséget árasz
tottak az emberiségre, mint a mennyi áldást.

Egy fennkölt szellemű nő bármennyire bál
ványozza is a hiúságot, azonnal képes volna attól 
megválni, ha azt látná, hogy annak egy embertársa 
esik áldozatéi. mig a férfiak hiúsága saját hazájuk 
romlását, honosaiknak patakzó vérét, az anyagi és 
erkölcsi élet általános nyomorát sem sokalja ózdijá
nak elérésére. Erre fájdalom elég sok szomorú 
példát mulat fel a történelem.

Mi dolog az, a mely által a feleség a házban i 
a legfőbb hatalmat magához tudja ragadni s kor-1 
mányozni úgy. hogy a férjnek sejtelme sincs arról, 
hogy helyette más igazgat ? csak az által lehető; 
az, hogy az asszony jól felismeri a félj hiúságát, 
és e helyen fogja meg őt, ezen jó markolatnál fogva 
tartja egész életében, és soha sem télhet attól, 
hogy kezeiből a. férj, vagy a kormányrúd kisiklik 
mindaddig, inig a férj hiúságát női tapintattal fel 
tudja okosan használni.

Ne mondjuk tehát a női hiúságot gyengeség
nek, mert különben a sasnak az éleslátást, a virág
nak a szinpompát, a csillagnak a ragyogó tényt 
szintén csak gyengeségnek kell elneveznünk. A 
nőkben a nemes hiúság oly előny, amely oly sok 
haszonnal jár erkölcsi tekintetben, amennyire azt; 

károsnak Ítélik a felületesen vizsgálódók. — Sok 
dolog van a világon, amelynek lét-okút nem tudjuk, 
de hogy az nem fölösleges, hogy az nem káros, 

azt megmutatta a veréb története. l’gy gondol
koztak ezelőtt egy századdal, hogy az a kis madár
faj semmi jót nem tesz, igen szapora és csupán 
gabnaszeniekkel táplálkozván, roppant mennyiségű 
magot elpusztít, ki kell tehát irtani e falánk állatot 

úgy, hogy még csak magja se maradjon. Nagy 
költséggel sikerült is ez. Minden veréb fejéért bi
zonyos dijt kapott a pusztító és pár év alatt nem volt 
többé veréb Európában. Hanem midőn a kártékony 
állat pusztulásának hasznát kellett volna élvezni, 
akkor látták át az emberek, hogy nagy bakot lőt
tek, mikor a verebeket lőtték, mivel a gahnát pusz
tító rovarok ezernyi fajai szaporodtak el annyira, 
hogy azok a magot még csirásodás előtt fölemész
tették. Nem maradt más hátra, mint ismét nagv 
költséggel más világrészekből szúllitani Európába 
verebeket, és azóta nem panaszoljuk fel nekik azon 
nagy étvágyat és szaporaságot. melylyel a természet 

őket megáldotta.
Épen igy vagyunk a női hiúsággal is, ne 

iparkodjunk azt kiirtani, mert meglehet, hogy nagy 
költséggel kell azt újra importálni, ha kiveszett.

E. M.



,,,,,, .. i ■ .i , . 'Wván kiment fi ez som tért többé vissza. Éjféli zsineg és annak a végéhez szinte egy kendő volt
indítvány elfogadtatott es n vasúti hizotUág me -| » . ' ,.gvnttvollak'szét oszlottak, s ekkor Tóth orősitve. A család rögtön zajt csapott s rendőrt
választatott: hésmiirky József elnök Fo m toa IsM . ' “ 'W, ,toftk „ hivott, wirt. kl,2(lotót veHe a hivatalos eljárás.
Szabó Imre, IMI Lenes, Véghely Dezső, Nag) Sannoi azon n iiiu.iin.ilu.>b , ... , . .. ,......... . .. ........ u-
Károly, Kosentliál Nándor. Kadelburgcr “'Tóth Sándor a kezében volt 'maga nemében. Krantz Jlária múlt éjiéi éjfélkor,
Ferencz Károly, Huttner . !./ '' ^rólemíios istálló lámpával az ilrbe világított, hol lmgy az utolsó vendég is eltávozott, szobájába tért,
Húsvéti! János, Wurda Adolf, Brennor tonna. pétiou mnos wuuo 4„lzuz,,b „.„iim,,, ki,.nl áov volt. Som,,,..'.
Syilágyi mihály és Lévay Imre. Ezzel az értekez-,
11 " A famfitszés érdekében Az Ország-Világ1 apja Bodai József házától családja s édes í. ,,
érdemes kiadója Ha.rt.mm Frigyed e-Lu ligyolemre “en ' ^glfnútor fSedí. mintán üresnek látta
méltó felhívást mtózi a Xtta sajít Mzát ott hagyta s a szom-: m a ágyát, azt hitte, hogy az már a munka után
lametsz.es művészetet eruuklmz motelt emeljük, pok^^ |ak’?J7kkor elkezdette árulni birtokát,' látott, s ő is föl akart kelni, mikor észrevette, hog, 
ezeunel felhívást intézünk a magiiltbu u kipesí .. ! B„hai megijedve férje ellen pört iudi- gazdaasszonya fekvő ruhája a széken hever, amint
erező tatai művészeinkhez, hl dívnék .be 1 zz.n 11 » biJvóilag bevezettette azt este lerakta. Hosszat sejtve, kiment az. ivószo.
mutatványul fametszéseket, hog i kko' |iodli a tulajdonába maradt bába, melyet egy kicsiny konyha választott el ,
SMukf^  ̂ * &i ÍZ tehát Vjótt az ^ WZOWI, s ott találta az özvegyet az említett

Az ily raód01lkiVi^ pörök’ ‘'dőttéir'megS^ a^szertncsétícn1 lmíálát j ' A rendőrség, miután rablógyilkosságra semmi
lennénk egy évre saját kolt?celluk?“ lall>1'a k?' i1. ,, ]<;foivintó evanus izgatásokat elhagyom, jel sem mutatott, első perezre szerelmi boszuból
deni, hogy ott magát teljesen lukepezze >b \ I' ninczeür Imi a huHa találtatott, 2 öl 4 láb mély, | eredt bűntényt gyanított. A szobában minden a lég-
átvegye egközelebb berendezendő sajut Iáim4 z > 1 1 úsúsáról foly a nagvobb rendben maradt, a pénz helyén volt, vált
?•f w' H r^ilk h ‘ ''^"íÍUzm" Uma^ ta, STtutohogy ott van,' de műit, az ékszerek is Kutatás közben . ..............
b<B<uidoul 1. t\i máj ib hö jct Hízzuk ki. , . i.uta előtte való naimkban a nmkálat ahitt. A hulhi! szekrényben egy levelet találtuk, a melyben a

Beküldetett, lokmtetosszeikeszto ti. J| , ks iMityöi erös tompa ütés, álla alatt bőr-■ szerencsétlen tmlliil adja, hogy ot lerjliez akárják
lapja utó só számában egy közi eszel) es lm foglal- • ., bonczolás előtt, ezt állítja ! adni s ez elöl menekülendő elhatározta hogy kivégzi
tátik inelvet a közié érdekében lielvre keli igazítani., Imisoias volt tatiiaro, a uomz.uiu.s imi., .,,, ,j. /,.■ i.m„„ ..... <i ..ön azt mondja, hogv a múlt héten' elpusztított eb « bouezolási jegyzőkönyv is. Hm Buda. István ugv nag.it In .ik.uj.1 lujluz ...... .........

- ■ • ....... . T_ szerette elhagyni, fúrt faragott, ami egy paiaszt. elhunjt haj <in\j< .. . .
elpusztított kutiá- gazda házához'szükséges fu eszköz mind maga készi- lakás holmijából néni hiányzik semmi. Valosziiillnek 
lí úiközveszólves 'tette, a tél folytán csinált kaput, ajtót. In ölnél látszik, hogy a szegény lm gyermeket feltette hogi 
HU III .8. , . ....... . , „..jlla.y inne nim fllifl top- kamu. 8L'-V(‘hll’i. ÍIV

nan mciva .v... i Az eset a. lehető legcsodálatosabb rejtély « 
Tóth Sándor a kezében volt'maga nemében. Krantz Mária múlt éj jel éjfélkor, 

rémületükre Bodai István hulláját találták. Az eset!melyben az övén kívül meg egy agy volt, Somnior 
’i.ren gyanús. Ifjú Bodai József a múlt évben | Máriáé. Ez gazdaasszonyával egyidejűleg feküdt le. 
' • ’• •> • -r' :>,/ z.n  í/.i:.. .. Xring anyjával, | Az özvegy mellett feküdt ennek egyetlen gyermeke.

u_1.n.l«XX I ...... Xvnn InAnvb... Többet U 08610(1 110111 tll(|,

szorgalmas gazda.
a fukarságig

adni és kihez, arról a 
levélben nincs szó. Hogy az Írás az ő kezétől szár- 

.............. « lett. Az 
ja meghivatván, kijelentette, hogy a

fölöslegesnek tartja a megharapott kutyákat veszteg
zár alatt tartani és sajnálkozik az elpusztított kutyá
kon. Ezen vélemény, mint már er. líu'm kö/.>v.vóél\i-ö., .. - ------ t . i.í’v „í- ; i> >
mert ama eb csakugyan dühös volt, mint azt több több leczkentést, csobóját mi egy kadarnak be- 
hiteles fiimi bizonyította. A dühös kutyák és az ily, csületére válnék, ( rés óraiban szeretett olvasgatni, 
kutya harapás következtében borzasztó kínok között1 feljöl állt kortársain ugv szellemileg mint \ag\ oni- 
megholt emberek- hulla hom-zohisn. mindig negatív i<t5s t^lkahiko,.„smá,.oSné nem idegen kéz által mull ki. A hát- 

rt'X'""™'hiSi' Hdlrít'oni ü ta 1'ál'leM ebbi i nem ittasságáról tesznek tanúságot éppen nem hihető j ráhagyott levél hirbdmúhoz hosonló nyilatkozatul 
' . eddi h'ámL.ak a biztos adatof. melyek tehát hogy a 28 éves 10-ik huszár ezredből! volt \ tid.ször ha o a -1™' ~
■1 Imll-ib-m a düh felismerését biztosítják l-jmiéllbóvn jszakaszvezetó vak módjára neki ment n pincze i lázasitni al,.1111,1 k, ez .1 z.ilJat.ist mm állom ki. A 
a ! közönségTk^gitélni. me.'myi értéke ?k>' gödörnek, vagy Hogy egy vidám társaságot ott huforekta .. P-uzin nem núuyz.k semnm . 

■izmi illítiísnak hogy a bonczolásnál u düh tünetei hagyjon s öngyilkos szándékból fejtetőre 11 gödörbe i Bcizaszto gyilkosság. A „Ivmmnom np . 
i nv. rh mek ^mmi Méko 11 c De -n ot iigor ók. ellentmond ennek a talaj homokos volta és Folyó hó lb-an virradóm kocsi emberek mentek 
in,inyoz.tai>. mmii. sí mim < > u< 11 ,.nu ..,,1.,, Temetése na«v részvétté ' vömloi re. s az utón észrevett vérnyoniok után,

vi'tlen .szükséges, hogv minden megharnpott. minden uagyölt innia, la/.i nj.i .1 „>c.y.piun. . .. , • 4. if a '..-ca. i-
csavargó minden gazdátlan és minden elrom.fi kutya ■ * -Független Hírlapinak tavirjak: Bées ko-> inely iszonyatos látiánjt nyújtott. A uzos uszak-
aznnmd elpusztítások, mert mindezek gyanúsak. .Tdhli pönségét ma dél óta egy rendkívül izgalmas és ■ hali bo vízzel ellátót kutbo! a szeiencse leli aldo-

• •• ’ ’ mintsem rejtélges haláleset foglalkoztat] a. egy fiatal özvegy I zatnak labai nmi((lt(k ki, kézi 1 össze \oltak \agdah<i
halálesete, a melyről néni tniíni, hogv gyilkosság I és törve, fejéből a vek. timesen hiányzott. Ultözó-

Ivagv öngyilkosság visz-e benne szerepet! kéről Ítélve sváb paraszt lehetett, ki valószínűleg az
A fürdő utczábau (egy félreeső iitcza a XI.' igmándi vásárban árult pi'iiz.eert gyilkoltatott meg.

vöít veszeti De ha ú«n áll a doio<r'1 kerületben) a 31. számú egy emeletes házban egy 1 Egy véres vasasbotot is találtuk az utón, niel.v
lt; na »‘b.\ a ‘ | vei;dégl(í /(11, egv szobás igft^ [nisznos szolgalatot tehet a gyilkos

helyiség, melynek tulajdonosnője, Krantz Mária, a |felledezésebcn. 
mióta férje meghalt, egyedül vezeti a szerényke 1

I üzletet. A liatal asszony elég módos és takarékos,' 
rendes nő hírében állt és tudva volt róla, hogy sok , dcuo v iv vi . ...........
kérője akadt, a kiket azonban ő kivétel nélkül vissza- terjedelménél fogva, sem vnló ........... ,
utasított szabad véget hosszat nem ismerő közleményeket hozni, a kö-

' Ma röggel félteikor a cuoléd Sommer Mária | —K 
nevű szolgáló, ki egyedül lakott a fiatal özvegygyei 
s csak múlt csütörtök óta volt nála, asszonyát 
holtan találta az ivószobába padlatán. A meggyilkolt 
nő éjjeli pongyolában, hanyatt feküdt a padozaton 
egyik keze feje fölé hajolva, a másikat görcsösen 
keblére szorította, a szája egy piros kendővel volt 
bekötve, nyakán egy czukrosüvegről lefejtett íojtó-

gazcin házához szükséges fa e.

esetleg rósz mostoha apát fog kapni. Egyelőre az 
eseményt teljesen kimagyarázni lehetetlen. A cselédei 
elővigyázatbót letartóztatták. A nyomozás fMyik.

Most már bizonyosnak látszik, Krantz Mari

tartalmához hosonló nyilatkozatot 
erővel

vesszen cl akár az egész város kutyája, 
egy emberélet. A rendőri hivatalt kérjük, tegye meg 
kötelességét, nrkép azt jeleztük. (Tudósítónk épen 
említett hivatalból merítette azon értesítési, hogy az 
eb nemi 
mint t. beküldő úr Írja, úgy a vigyázat nem eléggé 
ajánlható. — Szerk.)

Az országos régészeti és embertani társulat 
legutóbbi ülésében Körösi József, fővárosi statistikai- 
hivatali igazgató, a magyarországi különböző nem
zetiségű, 19—22 éves katona-ujonezok magassági és. 
melszélességi méreteiről értekezett, melyeket 20667 
emberről gyűjtött, s belőlük kitűnik, hogy nálunk 
Magyarországu férfiak nagysága 1647 -1609 milli
méter között változik. A katonák állag 16:11 mm. 
magasságnak, tehát nagyobbak, mint a franezia, 
belga és olasz katonák. Továbbá átlag véve a rendek 
1647, a németek 1642. a Ilonátok 1611. a l'ran- 
cziák 1638, a tótok és a szerbek 1638, a jászok i 
1635. a zsidók 1635. az oláhok 163(1, a magyarok 
1624, a ruttenek 1618 és a kunok 1615 mm. ma
gasságnak. Megjegyzendő, hogy az adóit magasságok 
teljesen még ki nem fejlett egyénekről vétettek, míg ; 
a már teljesen kifejlettek 30 -31 milliméterrel ma
gasabbak.

Míg nálunk a szegényebb tanulók egyetemi 
kiképzése elé akadályokat gördítenek, addig Franczia- 
országban azt folytonosan elősegítik. Így most az 
uj közoktatási törvény szeriül, a faeultások tanfolya
maira a beiratás ingyenes lesz, anélkül, hogy a szi
gorlati díjak felemeltetnének. Ez intézkedés által az 
állam évente 100009 francot veszít. Francziaország- 
ban ugyanis a beiratási és szigorlati díjak az álla
mot illetik, míg a tanárok egyedül fix fizetésben ré
szesülnek. Ez a párisi facultásokon évi 15ooo frank, 
a vidéken pedig kevesebb: holott a mi egyetemeinken 
tandíjl. szigorlati díjt és beiratási díjt a tanuló fizeti.

Úgy látszik, hogy az emberélet tartama nem 
hosszabodik, legalább így van ez Párisban. Vacher 
tudor kutatásai után 1713-ban, midőn Párisiink 
600,000 lakosa volt, a városban 8-an. míg a llotol- 
Dien kórházban 6-an haltak meg l»»<» -105 év kö
zött. 1868-ban azonban csak 2, míg 1869-ben 4 
halott volt 100 éves.

Gyilkosság-e vagy öngyilkosság? Ilju. Bodai 
István f. hó 14-én (vasárnap délután) 5 óra körül 
Bocsor István barátja unszolására elment az öreg-1 
hegyi pinezébe. hol 8 óra utánig borozgattak. töb
bek társaságában, ekkor keresztül a földeken a faluba 
jöttek. Tóth Sándor korcsmájába, itt a korcsmóros 
magán szobájába többeket együtt találtak, hol vígan 
voltak, beszélgettek daloltak, egyszer Borsor István 
kiment s többé vissza nem tért, későbben Bódai

Szét'késztől levelezés.
Becs. A levél jönni fog. A másik két dolgozat már 

T> heti lapba. A tározóban nem

’ telek/ - A kérdezettel telj'‘sen meg vagyuk elégedve. Ma
gánlevél Írására most nincs érkezetem. ,.Zn viel Leberfiuss an 
ZeltniíUJgol/ Talán máskor. Üdvözlöm önt!

Farsang után stb. idejüket múlták. Hát a ^r<mgy.«zedo“- 
uek van-e kelendősége? Köszönöm buzgalmát!

Felelős szerkesztő: liánfi János.

Luptiilujdouus és kiadó: Nobel Ármin.

kJA DIVATÁRV-CZÉG 1

FISCHERTESTVÉREK
GYŐRÖTT

(a z á Ital á nos ipa r b a n k h á z á b a n)
a tavaszi idényre raktárukul a legdivatosabb és legizlölesebb divatczikkekkel felsze

relték és különösen ajánlják:
Valódi gyapju ruhaszöveteiket,
különféle legújabb mintákban 27 krért
Kitűnő minőségű ereiouokat és
pedig: Valódi cosmanosit 17 krért

:Valódi llőchlinfÉlét, mely 
bárliid is 45 kr. miiünk csak 27 kr 
Oxfordot 17 krért
Vuíóili angol oxfordot 27 krért 

Valódi miililliausenit 23 krért.
f:" Továbbá ajánlják dnsiin felszerelt rukiárnkat ESŐKÖPENYEK s 

női EELÖlZrŐKBŐE bámulatos olcsó árakon.
NAPERNYŐKBŐL 90 krtól egész I frtig. SELYEM ESER

NYŐKBŐL 3 frt 50 krtól egész 5 frtig mindig nagy választékot tartunk.
Üzletünk oly kiterjedt Ismeretesséflnek örvend, hogy naponta az ország minden részére rendelé

seket küld, melyek mindenütt csakis a legnagyobb tetszés és elismeréssel fogadtatnak és amely körülmény 
elég bizonyítékul szolgál arra, miszerint hirdetményeinket nem közönséges fölkiáltásoknak tartják! "KZí, 

Mintákat kívánatra bárhova is bérmentve küldünk! ^5 kJ •••••••

t

Pápán. 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.
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