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Vizünk.
\ legegészségesebb nemzet a leghatalmasabb.u 

Beaeonsfield.

A volt angol külügyminiszter ezen híres 
szavaira gondolunk mindannyiszor, a hányszor a 
Tapolcza partjára vezet utunk, és látjuk milyen 
vízzel élünk itt l’ápán. vízzel, mely nem elég, 
hogy Tapolczafőtől egész idáig és még itt is a 
pari mentében a peczegödrökből mindent ma
gával hord ; hozzájárul még a kékfestők mo-| 
sadéka, miáltal a viz nemcsak hogy kékes 
anyagokkal lesz fertőzve, de a mi még veszé
lyesebb, sokszor különböző, a festéshez használt 
mérgekkel iselegyittetik és ezen vizet vagyunk 
kénytelenek inni; holott minden ember előtt 
ismeretes lehet, mily nagy fontossággal bir a 
jó ivóvíz iix ember egészségi állapotára. így 
látjuk, hogy Becsben ezelőtt a halandóság túl

szárnyalta majdnem minden nagyobb európai 
városok halandóságát, mióta üde, friss hegyi 
forrásvízzel van ellátva lakossága a legkedve
zőbb egészségi viszonyoknak örvendhet; igy 
van ez Münchenben s több városban. Sőt a 
Hvgiena híres tanára, Pettenkofer statistikailag 
kimutatta, hogy sok fertőző veszélyes betegség
nek épen a rossz viz az oka; és mégis e té
nyek daczára látjuk, lmgy nálunk a nép egész
ségi érdekének előmozdításárae tekintetben semmi 
sem történik', holott oly könnyű volna a bajon 
csekély áldozatokkal javítani. Tavai ugyan 
járt Ilire, hogy kapunk a halpiaczra egy víz
szűrőt, miáltal vizünk egy kissé élvezhetőbbé 
válnék, de a mint látszik, csak ujsági bir vagy 
vgy emberbarátnak „pium desideriuma" volt.
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(Elbeszélés.)

Egy forró júliusi napon történt, hogy Kutassy 
Károly fiatal tanár agglegényi szállásának ablakánál 
dlott. s kedvetlenül nézte a napperzselte utczát, s 
az ott szüntelenül nyüzsgő-forgó néptömeget. Az 
‘ítdleues háznak kapubejáratánál egy kintornás fog
alt helyet, arczának vcrejtekével űzvén míivészeté- 

llek gyakorlását.
A darabokat, melyeket a sipláda érdemes for

gatója előadott, ép imént bemutatott tanárunk mind 
ls»ierte, hisz a mw|j ^]en ep(gszer tánczolt ezekre 
11 "ótákra, ám a kintornának hangja nagyon hamis 
fx .1 aJ'"^.Vek, kikkel mulatott, a fővárostól mind 
.*?"  töltöttek most az időt elég ok arra, hogy 

11 assy unatkozva forduljon el az ablaktól.
C, , K.vengén kopogtatnak, s az ajtó hirtelen 

lrU\S !l v<*n,koz^ssal teljes „szabad *-ra  egy ele- 
ta'á1*11 ,^"z',tt' l‘sinos nő lép be a szobába, kiben 

r‘‘gnein látott nővérét, Ilkát ismerte meg, 
lak ‘‘8 gyermekeivel a vidékenlakott.

szú. w‘''il^Oh 8*°tŐ8  az utam,*  kezdé a nő az első 
htra\í'^'ÖZ^ÍS,!^ Kutassy szolgá-

a cszeu a könyveket és ruhadarabokat, melyek

Mi is meg vagyunk győződve az ivóvíz jelen-! 
tőségéről az emberi test egészségére nézve, sőt ■ 
szükségesnek tartjuk Tapolcza vizünket minél-1 
előbb jobbá, ihatóbbá tenni, hanem is csőveze-1 
tés, legalább vízszűrők felállítása által. Röviden 
vázolni akarjuk a viz szerepét a földön és mi
kép lehet azt, ha még oly rossz is, ihatová 
változtatni.

Viz egész természetben fellelhető legin
kább folyó állapotban vagy pedig mint jég, hó, 
azonkívül lényeges alkotó részét képezi az 
állat- és növényvilágnak. Nagy olvasztóképes
sége miatt a természetben előjövő viz sohasem 
tiszta. Legtisztább az esővíz. Tisztátalanabb 
már az ereszek és csatornákból felfogott, gyá
rok vagy bányák közolében folyó. Viz, mely 
esőformában hozzánk ér, a föld által felszívódik 
és itt keresztül hatolása alatt számtalan anya
gokat ragad magához ; és a szerint a mint 
vas, kén stb. rétegeken htitol keresztül, nyerjük 
a vas- vagy kéntartalmú ásványgyógyvizeket.

Legjobb minőségű ivóvizet mély, mester
ségesen vagy természeti!eg elzárt források és 
mély kutak szolgáltatnak. Tisztátalan vizet 
leginkább liltratio vagy szűrés utján tehetünk 
tisztává, ihatová. Ezen czélra legalkalmasabb 
az agyag- és szén. Kisebb mennyiségű viz tisz
títására például háztartásokban, szűrő papiros 
elégséges: nagyobb mennyiségűt pedig több fla- 

, nellrétegen vagy kavicsrétegen bocsátunk át és 
ezeket igen czélszerüen össszeköttetésbe lehet 
hozni kutakkal, folyó vizekkel és igy a még 
oly piszkos vizet is ihatová tehetjük. Mióta 

. tudósok kimutatták mily nagy befolyása van a 
víznek a hagymázos és dióiéra betegségek ter

a kis szófát festői rendetlenségben a szószoros ér
telmében elfödték, odább rakosgatta, hogy nővéré
nek helyet csináljon. „Biz úgy*  folytatja Ilka „fér
jem a vasútnál vár teám, hanem tudod-e mit, Kari, 
te ugyancsak rossz színben, határozottan rossz szín
ben vagy. *

„Azt hiszed?*  feleié emez, futólagos pillantást 
vetve a szemközt függő nagy tükörbe, hogy ismé
telve meggyőződést szerezzen magának azon előtte 
különben is ismeretes tényről, hogy az a gyenge 
hal ványság, melyről nővére megjegyzést tőn, az ő 

I sötét hajához s bajuszához pompásan illik.
„De nem is csoda*  folytató nővére. „Ha ne

kem is itt a szűk meleg szobában kellene laknom, 
48 óra alatt oda lennék.*

— „Szerencse, mosolygott Kutassy, hogy én 
egy kissé erősebb szervezettel dieskedhetem.

__ „A mire azonban nem igen lehet ám tá
maszkodni. Azt hiszem, a vidéken legnagyobb nyu
galomban és minden zavarás nélkül töltendő egy 
vagy két nap egészségedre szolgálna.*

Se novéri részvétnek nem valami különös 
czél szolgál alapul? kérdé Kutassy nevetve.*

„Csodálom élesehnííségedet; csakugyan Ká- 
roly kéréssel jöttem hozzál Én «» ^'jem a legkö
zelebbi szombaton Emma uiiokuuővérüuk esküvőjére 

I akármik utazni, h nagy megnyugtatásunkra szolgálna, 
| ha te távoUétünkben házunkban volnál. 

jedésére, mindenkép törekednek ezen bajon se
gíteni. De már a rómaiak is ismerték a viz 
fontosságát, mert tudjuk, hogy voltak vízveze
tékeik. Ezeket ,,aquaedm-t“-oknak nevezték és 
ezekbe vezették a vizet, ilyenek mai napig 
Marseilleben és New-Yorkban is vannak. Az 
újabb kor csöveket használ e czélra. Ezek fa 
agyag, tégla, porczellán, üveg, kő, márvány, 
öntött vas, ólom , kautsukból készíttetnek. 
Mindegyiknek van előnye és hátránya. így a 
fából készült csövek olcsók,dekönnyen rothadnak 
és télen a viz bennük befagy. Ólomcsövek azon 
hátránynyal bírnak, hogy egy részük a viz által 
felvétetik és ezáltal mérgezési tüneteket okoz
hat az embereknél, kik ily vízzel élnek; a 
miért, leginkább öntött vas csőveket használnak 
a viz csatornázásához. A szükséges vizet forrá
sok, patakok, folyók tavakból veszik és ha 
természetes esése, folyása nincs, úgy vízmüvek, 
szívatjuk által lesz a csővekbe hajtva. A cső
vek a város minden utczáiban, a házakban, 
ezeknek emeleteibe bevezettetnek. A nyilvános 
kutakat látják el p. vízzel, azon kívül minden 
utczában egy csőhöz, mely csavarral van el
zárva. hozzá lehet férni, hogy tűzvész esetén 
a fecskendezőt lehessen összeköttetésbe hozni, 
továbbá az utczák és csatornák öntözésére is 
használtatnak. Egy emberre naponként átlag 30 
liter vizet számítanak. Minden jelentékenyebb 
város, mely a természet által már nem nyert jó 
vizet, rendelkezik ma ily vízvezetékkel; nálunk 

' ugyan nem volna szükséges ily nagy szabású 
költséges csatornázásokba bocsátkozni, miután 
a városon keresztül folyik a különben egészsé
ges Tapolcza vize, a mely csak a sok pecze-

„Legközelebbi vasárnap ?*
„Úgyvan, és ne is mondd, hogy valami dolgod 

akadályoz. Neked el kell jönnöd. Mily jól fog esni 
idegeidnek, ha egyszer egy napot a szabadban töl
tesz, mivel sem foglalkozva, mint egy jó könyv 
olvasásával. Kertünk teljes virágzásában áll, és fér
jem tudatja veled, hogy egészen uj fajta kitűnő szi
varokat hozatott, melyek neked bizonyára izleni 
fognak.

„És a te két fiad?*  kérdé Kutassy egy kissé 
nyujtatva.

„0, azok téged legkevésbé sem fognak zavarni, 
nagyon kedves, szófogadó gyermekek. Igazán szégeny, 
hogy te oly kevéssé ismered őket. Előre örülök au- 
nak, hogy mennyire fogod visszatérted után az éu 
jó fiaimat dicsérni. Legjobb lesz, ha szombaton uta
zol az esti vonattal, hogy vasárnapod egészen nyu
godt legyen. Ara nekem mennem kell.*

Hirtelen felállt. „Tehát te jősz, Kari?!*  
„Nos, jól van, — megyek.*
Ilka az ajtónál még megállt. „S annyit mond

hatok neked, Kari, hogy soh’sem volt oly sok csi
nos, fiatal leány nálunk Xen, mint e nyáron.*

„Ez ugyan engem nagyon hidegen hágy,“ 
mondd Kutassy nővére mellett a lépcsőn lefelé 
sietve.

„Pedig alig veszed azt oly hidegen, ha meg
tudod, ki lakik ott a szomszéd villában.*



gödrök ós rondasúg belefolyúsa és bolehordúsa 
által válik élvozetlenné ás az egészségre nézve 
károssá sőt veszélyessé. Nálunk csekély összeg
gel 3—4 helyen mint már tervezve volt, le
hetne jó czélszerü vízszűrőket a Tapolcza 
mentén lerakni, és igy jó és tiszta víz állna 
rendelkezésűnkre; azonkívül a mennyire lehet
séges szigorú rendszabályokat kellene azok ellen 
foganatosítani, kik a Tapolczát bármi módón 
elronditják. fertőzik.

Ha ez megtörténik akkor egészségügyi viszo
nyaink is kedvezőbbek lesznek, és a közegészség
ügyi statistikában nem fogunk azon városok 
között szerepelni, melyek a legnagyobb es leg
több halálozási eseteket mutatják lel. A hol 
rosszat látunk, ezt nem elsimítani kell, hanem 
az okokat, melyek azt előidézik, gondosan ku
tatnunk és leplezetlenül feltárnunk. mert csak 
igy távolíthatjuk el azokat és segíthetünk ma
gunkon. Az, a ki hajainkat feltárja előttünk, 
jobb szolgálatot tesz nekünk mint az. ki hízel
gésből rejtegeti, vagy szépitgeti a kedvezőtlen 
valóságot. Angol. Franczia- és Németországban 
is voltak városok, még pedig nagyok, melyeket 
törvényben gyökeredző intézkedésekkel kény
szeríteni kellett, hogy megtegyék azt. mi egész
ségügyileg előnyükre szolgál, s minek áldásait, 
ma élvezik. Városunkban a jó tiszta ivóvizzeli 
ellátás, továbbá még e csatornázás azon dolgok, 
melyekről gondoskodni egészségügyünk javulá
sának egyik első rendű feltételét képezi.*)  

Aesculap.

A svéd gyógytornászát.

A svéd gyógytornászát egy általánosan elis
mert jó hatása óv- és gyógymód, számos keletkező 
és már meglévő bánta lomunk czélszerüen alkalma
zott testmozgások által való meggátlása és eltávo
lítására.

E gyógymód nem csak hatásában sikerdus, de 
alkalmazása is nagyon szelíd, s mig a testet leg
főbb mérvben erősbiti s fejleszti, egyúttal kellemes 
érzést okoz, étvágyat, rendszeres emésztést, ürülé- 
seket és jó álmokat szerez, a nélkül, hogy ez 
eredmény elérése végett a betegnek gyógyszerrel 
kellene élnie.

A gyógytornászát által azonban nemssak erős
hűl és fejlesztőt ik a test, hanem egyúttal szépül is; 
szépül pedig azért, mert az arczkifejezés vidorabb, 
az arezszin üdébb lesz.

Máskülönben pedig a formahibák, melyek fő
leg a gerinezoszlop elgörbüléseiből vagy a mellkas 
idomának megváltozásából származnak, a sved- 
gyógytornászat által szelíden, minden kínzás nélkül, 
a legszebb sikerrel orvosoltatnak.

S mig az úgynevezett testegyenészeti vagy 
testidomitó (orthopoedikus) intézetekben a formahi
bában szenvedő gyermek kénytelen a szülői házat 
az intézetben való benlakással cserélni fel, az isko-

*) Ajánljuk fentieket t. város atyáink szives figyelmébe. 
Szerk.

Iái vagy házi neveltetést teljesen nélkülözni, dorek- 
és válltiíző-, valamint nyakteszitő készüléket folyto
nosan viselni és mi a legsúlyosabb, feszitő ágyon 

1 leszijazva naponta négy órát az egészség és test
fejlődés hátrányára feküdni, addig:

a svédgyógytornászattal kezelt beteg bárhol 
lakhatik, iskolai tanulmányait zavartalanul folytat
hatja, semmiféle vérkeringést, lélekzést és emésztést 
gátló fűző vagy feszitő ágy használatára nincs utal
va; fejlődhetik testileg és szellemileg tovább, anél
kül, hogy a gyógykezelés ebben a legcsekélyebb 
mérvben is akadályozná. S jóllehet a svédgyógytor- 
nászat alkalmazásására naponta 1 legföllebb 2 óra is 
elégséges, ezen kis idő daczára a gerinezoszlop el- 

1 ferdüléseinél (a többi, könnyebb gyógykezelés alá 
eső bajokat nem is említve) kivívott eredményt 
minden tekintetben kielégítőnek nevezhetem.

De nemcsak a formahibáknál, hanem nagy
számú más, egymással merőben ellentétes bajoknál 
is kitűnő sikerrel volt szerencsém a svédgyógytor- 
nászatot alkalmazhatni. Főkényt a fejlődési-, táp
lálkozási-, izom- és ideggyöngeségi bántalmakban 
szenvedők, izgatottsági állapotokban levők és a be
tegségek utáni rekonvalescensek szolgáltatták eddig 
intézetembe a legnagyobb kontingenst.

Szép sikerrel alkalmaztam továbbá még cliro- 
nikus csuz (llheuma) és köszvénynél, gyomor- és 
tüdőhurutnál, sápkórnál, görvély kórnál, hypochon-i 
áriában szenvedőknél (sok esetben meglepő ered- ; 
ménnyel,) ideges szédelgés ellen, híídési esetekben, 
irásgörcsnél, gutaütés- vagy tüdő vészre való kor
hajlamnál (ily esetekben a svédgyógy tornászat csal
hatatlan práservativum.) aranyeres bántalmaknál, 
hoszas és makacs székrekedéseknél, szükmeliüség- 
nél. izületi daganatoknál, fej- és egyéb zsályák
nál, stb.

A svédgyógytornászatot nem szabad összeté
veszteni a közönséges, vagyis iskolai tornászattal s 
az athletikával.

Minden gyógytornászati mozgás csakis orvos 
rendeletre alkalmazta tik.

A nevelőintézetek tulajdonosainak becses figyel
mét bátorkodom különösen felhívni intézetemre 
azon kérelemmel, hogy a netalán tán előforduló em
lített bajok esetén a gondozásukra bízott növendé
keket idejekorán szíveskedjenek gvógv termembe kül
deni. hogy igy a bekövetkezhető nagyobb betegsé
geknek és bántalmaknak minélelőbb eleje vétessék.

* *

Tisztelt orvostársaimnak gyógytermem iránti 
eddigi szives érdeklődését továbbra is annálinkább 
reméltem, mivel meygyőzodésem az, hogy a svéd
gyógytornászat előnyéit azokon kívül, kik már maguk 
is használták, első sorban az orvos méltányolhatja 
megillető módon.

* **
A föltételek mérsékeltek. Közös óra dija ha 

vönként 20 frt. külön órájé -15 frt. előre fizetendő. 
Beiratási dij 3 fit. (Érdemes szegényeknél különös 
kedvezmények.)

kom
A gyógy tornásziitot niindkót nembeli, bármel 
being i'lkiilüniU'ttwi luisziióllintja.
A gjógyóni előre megállapítandó.

* *
Egyebekre nézve is aziyosen ód fehilágosití, 

a tulajdonos-orvos.
D r. D u d i t s Miklós 
Budapes, IV.. hatvani-utezn 8.

Nemzetgazdászati jegyzetek.
(Dr. Leszényi Imrétől.)

Mindenkinek joga van munkája gyümölcseit 
élvezni; ha a jav nem egyéb mint megérzékitett 
munka, a t u 1 aj d o n jogossága kétségtelen.

A nemzet gazdasága növekszik, ha 
a fogyasztandó javak összege a nemzet fogyasztásá
hoz mérve nő, tehát nőhet két utón, u. ni. fokozott 
termelés és reducált fogyasztás által; előbbit az 
angolok, utóbbit inkább a hollandok követik, és 
előbbi az ember méltóságának inkább felel meg’

A pénz gyümölcse a kamat, a pénznek értéke 
a jav használati értéke, mely érte becserélhető 
Kérdés: „ Lehet-e a pénz is olcsóbb a jav 
is olcsóbb?1*

A theoretikus azt mondja rá, hogy nem; mj. 
után a pénz is áru, tehát ha az egyik drágább, 8 
másik viszonylag olcsóbb, vagyis az egyik rnntlke. 
dése egyenlő a másik csökkenésével.

Ha egy hét előtt egy mázsa búza volt 0 ftt 
ma pedig 8 frt., akkor ha én a vevőlel, tehát a 
pénztulajdonos vagyok, az én szempontomból a 
pénz ma olcsóbb mint egy hét előtt, mert az egy 
mérő búzát, a melyre hetenként szükségem vau, 
már nem 6, hanem 8 irton kell vennem.

Az eladó vagyis a búzát adó részéről egy hét 
előtt volt a búza olcsó, mert ő akkor ugyanazon 
mérő búzáért, melyet ma 8 Irton ad, csak 6 Irtot 
kapott.

A gyakorlati gazdák pedig azt mondják, hogy 
igen lehet, hogy ugy a pénz mint az áru olcsóbb 
lesz. Okoskodása a következő: ha nincs az árunak 
keleté, nincs vállalkozói szellem, nincs pénz, kere
sési konkurrentia, azaz csekély a pénzkereslet a 
fennálló kínálathoz képest, tehát kicsi a kamat 
vagyis olcsó a pénz is.

A pénz kétféle szempontból veendő te'intet- 
be: 1) mint fogyasztási jav; 2) mint termelési
jav. azaz tőkepénz. A pénz mint tőkének értéke 
nem a saját mennyiségétől, hanem a kamatok nagy
ságától függ, igy pld., ha egy parasztnak adok 
100(1 frtot 6", n-ra lesz pénzem évi gyümölcse 60 
frt., ellenben lia vállalkozónak adok 5<>O Irtot 20%- 
ra. már ezen 500 frt után többet kapok, mint Aő\>\> 
az ezer írtért, tehát számomra ezen 500 frt. többet 
ér, mint az ezer, és ezen viszony változatlan ma
rad, mig a kamatviszony változatlan marad, ha 
azonban pénzemet levonom, hogy pl. házai? vegyek 
érte, a pénz már nem mint tőke, hanem mint fo
gyasztási jav (átvitt értelemben) szerepel, tehát az 
500 frt. visszakerül azon természetes viszonyba, a 
melyből egyideig kilépett, azaz félértékü lesz a 
100 írthoz képest.

Ezen viszonyból magyarázható ki. hogy mint 
emelkednek a hitelpapírok nemcsak kibocsájtási 
értékükön felül, hanem névértékükön felül is; az 
esetben, ha az országosnál magasbb kamatlábüt 
adnak.

Vegyünk egy példát.
Jelenleg nálunk Magyarországon a kamatláb 

a pénzintézeteknél 5% többlet, jelenleg a bankok 
nem adnak befektetett tőkékért, a magyar állam 
pedig arany járadék kölcsönben 100 frt. névérték

„Nos. ki hát?*
.Hiszen az nem érdekel téged.“
„Ám azért mvgmondhanád,„ jegyző meg Ku

tass)*,  nővérét a kocsiba segítve.
„A meglepetést nem akarom elrontani, talál

gasd addig.
Mosolyogva köszöntött kezével s a kocsi 

elrobogott.
Két nappal később Kutassyt útban találjuk

X. felé.
l'gy 10 óra felé lehetett, midőn a kiesi, de 

tisztességes faluba megérkezett, és sógora villáját 
felkereste.

Mily békésen, csendesen állt itt a hold vilá
gította épület!

A ház előtti gyep mintha ezüsttel lett volna 
bevonva; egyetlen levél sem mozdult a lombos fákon.

Barátságos szolgálóleány! nyitott neki ajtót, 
s felvezette a számára készen tartott szobába, gyer
tyát gyújtott és „szerencsés jójczakát“ kívánva 
ott hagyta.

Tanárunk a nyílt ablakhoz lépett s azon kikö
nyökölve élvezettel szívta magába az éji levegőt s a 
kert rózsás lúgosaiból felszálló illatot, majd a szo
bát nézdegélte, mely ugy tudta, nővérének és sógo
rának hálókamrája vala, bár most csak a számára 
fentartott ágy volt ott.

Mennyire különbözött e szoba fehér ablak

függőivel. az ágy előtti hímzett szőnyegekkel, azzal 
az ezer apró kényelmiséggel, miket csak női szere
tet gondolhat ki. s női kéz tud készíteni, mennyire 
különbözött mindez az ő poros, dohány illatos agg
legény! szállásától, hogy minden össze-vissza hányva 
hever.

Lassú sóhajjal lépett a mellékszobába, melynek 
ajtaja félig nyitva állott.

Itt aludt a két tiu, az 5 éves István s a 3 
éves Mihály, vagy mint a háznál nevezték őket, Isi 
és Misi, fehér ágyban, fehér paplan alatt, fehér in- 
gecskében, gömbölyű rózsás tagjaikat kedvesen ki
nyújtva, hajfürteik a homlokot majd elfödték, arezuk 
kipirult, s mellök szabályosan emelkedett és sűlyedt.

Néhány pillanatig tanárunk a gyermekek szem
léletébe merült, azután gondolkodva ment vissza 
szobájába. < >t barátai s ismerősei az agglegény! élet 
leghevesebb védőjének ismerték. Ki sem tudta annak 
kellemes oldalait ugy becsülni, mint ő, s minden 
kísérlet, melyet irányában alkalmaztak, hogy az el
lentáborba csalják, meghiúsult, pedig a napokban 

! születési napjának már harminczadik évfordulóját 
ünnepelte.

Ma azonban furcsán érezte magát.
A szundikáló gyermekek csodálatos gondolato

kat ébresztettek fel benne. Sokáig álmatlanul feküdt 
ágyán.

Egész eddigi élete oly üresnek, oly czélnélkü-;

linek tűnt fel előtte, hogy szinte sajnálni kezdte 
önnön magát.

„Csak tudnám, hogy ki lakik ott a szórni 
villában," ez volt utolsó gondolatja, mielőtt Morpheus 
karjaiba ölelte volna.

Még nagyon kora lehetett, midőn reggel a 
szobájába ható vakító napsugarak felébresztették. A 
múlt este nem is gondolt arra, hogy az ablak lüg*  
gőket leereszsze, hiszen a városban az a magas 
tűzfal, mely egyenesen ablaka előtt emelkedett 
minden lehetőségét elvette annak, hogy a lelkei® 

nap őt zavarhassa.
Elragadtatva tekintet a hajnali égboltozatra, 

melynek ragyogó kékjét csak itt-ott fedte el eg,V"”Ö 
kis bárány felhő, egy pillanatig hallgatta a mada 
rak vidám énekét, s azután lebocsátva a lügg1'^’ 
azon boldogító érzettel tért vissza ágyába, hogy i® 
kezdetét veszi ama csenees, nyugodt vasárnap, mely 
nek már oly régen örült, s hogy ma legalább 1 
aludhatja magát s álmodozliatik kedve szerint.

Gondolatai akarata befolyása alól már épp®® 
emánczipálódni s azon homályos kiiszáltságba 
dettek átmenni, mely a hajnali álmokat közönség® 
sen jellemezni szokta, midőnjirczán valami m® e8c • 

lágyat érzett.
Megijedve emelte fel fejét a vánkosról.

(Folyt, köv.)



• lí-tot ad, teMt annyit mint a bankok 120 
i'íiíu ’ (|(. miután a bankok a kamatot, papír-
ll.1, . az állam pedig aranyban lizeli, különbözet 
•'^■‘i 'Li vegyük föl, hogy ezen különbözet 6 Irt.
I s "'0 kr., akkor az állam már 126 Irt. után

Lnmatot, vegyük végre hozzá, hogy az állam 
,izet -s 100 Irtot kapott, hanem csak 85 Irtot loo 
“Tát minden kötvényért tehát az állam tényleg 
ííl|it után tizet kamatot, midőn a pénzintézetek 

.nk i-'n 'iz^l,ek-
C V a n-e a z a r a n y v a gy e z ü s t n e k t é n y- 

oly nagy használati értéke, minő 
l'k.-..'.oii csereértékben adatik és vétetik jelenben 
lorjraloinban r ....

A nemzetgazdák nagy részé azt mondja, hogy 
ig01l, a socialisták p ,:<‘-

II ° 11A nemzetgazdák vagy ökonomisták

a socialisták pedig azt mondják, hogy

érvelése a 
következő: Az arany és szüst stb. nemes erezek, 
•il.lvc femeknek van használati értékűk, mert a 
léin űzési czikkeknél anyagot szolgáltatnak, úgy szá- 
'í. lizikai gép előállítására nelkülözhetlenek, de a 
'i'riő. nemzetközi ár és értékmérők ül kizárólag 
"Llinazhatók, mert a pénz minden forgalmi igé- 
' -„ék megfelelnek, könnyen szállíthatók és tartha
tok. korlátolt mértekben találhatók, az előállitá- 

..;nk'ra fordított költség pedig körülbelül megfelel a 
lörgiilini érteküknek.

P A socialisták közvetve iparkodnak a felhozot- 
i lkat hiz.onyerejükből kivetkóztetni. Hogy a nemes 
láiick forgalmi értéke messze tulhaladja azok bel- 
ertékét, azaz használati értékét, ennek bizonyitására 
fordulnak következőkhöz: ha v a 1 a m e n n y i allam 
dulakodnék a nemes fémeket adó é.-» egyéb fizetési 
eiZkö'Zül 
polgárok egymás 
zfil használhassák, 
tgy mondják a
lelenyivei. ŰO" „■al

valamely nemzetnek n Btntistika ós P.(yób
■'mnnnj"'V"k s"g'''ljóvt'1 gazdi '

Huzai tudósaink közül a nemzetgazdusfa tu- 
llíi. 1

segéd- 
íasági pro-

Majd elválik.
Tekintetes szerkesztő urnák hazalini üdvözlettel 

Séf fór Lajos, 
cs. kir. busz. sz. vezető.- ... Uí„r val.osa

.... "/ ..K!".llz ....... ’lgoztu föl, kinek leniek
Mén 1 r r,™ nemzott,1‘ sza«i irodalmában ! 

sin (len időzve találtam.

Vidéki levelezés.
Plevlje, 1880. évi aug. hó 13. 

Tekintetes szerkesztő úr!
,. .. ,E 1,0 ii- 3 óinkor érkezett hozzunk Ö
luriUyi löusego \\ (jrtenlmg lierMog az okkiipélt 
veszek katonai kormányzója; egy a csatil|t zajában 
niegösztllt sok érdoinot szorzott nngvon kedélyes 

| öreg úr.
. Megérkeztekor az itt levő garnisonból egy 
: disz-század és a zenekar tisztelegtek. A török pasa 
jO exeellentiája teljes díszben ment eléje, az összes 
I török garnison pedig nagyon csinosan deiilierozott 
jelőtte.

megengedné azt, hogy a 
azt mégis fizetési eszkö- 

ekkor - 
fémek értéke legalább

elfogadni, de 
' közt

t. i- csereértékben, 
nemes

............. . „ csökkenne, világos jeléül annak, 
hogy'a nemes fémek jelenleges forgalmi árát a va- 
iututörvéiiyek idézik elő. nem pedig a nemes léinek 
fizetés eszközül kívül való használhatósága, ennek 
t-oik bizonyítéka az ezüst árfolyamának hanyatlása, 
az'arany valuta behozatala folytán pedig az ezüst 
előállítási költségei mo>t is akkorák, mini kel év 
előtt, használati értéin is akkora csakhogy a valu- 
tatöi'vény már nem lámogalja mindenütt, miből a 
végső következtetmény, hogy valutatörvény által 
é/tekeket lehet produkálni.

Súly értek szerinti vámolás. A súly 
szerinti vámolásnak azért adnak előnyt, mert altala 
a vámtétel álla n d ó , mig az érték szerinti vámo
lásnál hullá mz ó . pedig a vámtétel állandósága 

a killkweskedés egyik alapköve, másrészt a vám
ügy Áöríiii eh-ii; nyzat is könnyebben és biztosab
ban megszerkeszthető.

Vegyünk lel egy concret példát ; ha valamely 
iiíii vámtételéül értekének 2ó";(,-át lizeti, az áru 
metermázsája külföldön 2ó frt. volt kél hét előtt, 
ükkor nekem a I frt. vámdijjal együtt az méter
mázsánként 24 irtomba került.

Egy hót előtt azonban az áru külföldön 
Írtra emelkedett; szomszédom, ki ekkor 
nemcsak az árut 5 írttal drágábban lizeti. 
néni -I, hanem

I, 25 frt. 
uz árun magán.

Az egyetemes tanító gyűlés 
végrehajtó bizottságának szent-lstvúnuapi nagygyű
lése 46 vidéki egylet részvételével folyt le. Lakits 
Vendel elnök a gyűlést üdvözlő szavak kíséretében 

i megnyitván, jelezte a napirend tárgyait s ezek 
közt első s legfontosabb tárgyul a tanító egyletek

! szövetsége ügyét.
i Ismeretes, hogy erre nézve minden vidéki 
egylet nyilatkozatra volt l'elhiva s nagy részök nyi
latkozatát írásban be is küldötte; a túlnyomó több- 

' ség Somlyai József és társai indítványát fogadta 
j el, mely mereven ragaszkodik a szövetségi állás
ponthoz, bár a kormány az alapszabályoktól jóvá
hagyását megvonta. A központi végrehajtó bizottság

1 mégis vita tárgyává kívánta tenni a kérdést, daczá
ra, hogy az egyleti küldöttek — kik a gyűlésen 
egyébiránt személyi szavazattal bírtak — egylete- 

I iktől a szavazásra határozott utasítással voltak el
látva. Ily körülmények közt a kérdés vitatása fö- 

' löslegesnek látszott s a nagygyűlés VVieser Endre 
indítványára 40 szóval 17 ellen kimondotta, hogy 
a szövetség kérdésének vitatását mellőzi.

Az aradi tanitó-egylet e tárgy kapcsán azon 
inditványnyal állt idő, hogy a kormány támogatá- 

i sát a mindenesetre létesítendő szövetség irányában 
a tanító-egyletek megszerezzék. Többek hozzászó
lása után az egyl. küldött Szilágyi György is meg
nyugodott abban, hogy a nagygyűlés ezen indít
ványt nem fogadja ugyan el, de. köszönettel veszi a 
kormány által összehívandó tanítói kongressust.

Ennek elintézése után névszerinti szavazással

| Este 0 fönsége adott diszebódot, hova a pasa 1 
és Bein pasa is megjelelitek s jól is mulattak, a 

| társaság csak reggeli 4 órakor oszlott szét. Reggel' 
6 órakor pedig már kivonultak a csapatok. Ő 

j fönsége szemlét tartott, 7 órakor megkezdődött a 
hadgyakorlat, s tartott d. u. I óráig, ekkor bevo
nultunk, a bakák persze enni ós pihenni; mi pedig 
e-lig a lovakkal és szerszámmal dolgoztunk, s csak 
akkor kaptuk be futtába menagenkat, mert már 
megkaptam a parancsot, v hogy holnap ló-én reggel

1 20 huszárral 0 fönsége lödözetére Prei-
■ másnap vissza, tehát 2 napi faragéval s j ......  „......„„........    .........

Most fiuka a pakoláshoz ...' végleg döntettek a felett, hogy a szövetség űgyé- 
jv-uu íeggei /2i»-kor megindultunk; de fáj-....................... ......................... .

dalom velünk együtt megeredtek az ég csatornái is. 
o fönsége a herezeg egy génié kapitány, egy 
kapitány a törzskartól, 2 hadnagy szintén a törzs
kariéi. egy tábori-zsandár-őrmester, ó fönsége a 
koniornikja és lovásza, ’ .................
egy uj brange t. i. a

indulok
polcig s
teljes hadi szereléssel. 1

10-én reggel 1 26-kor megindultunk; de fáj- ben levő három indítvány közül a nagygyűlés, mcíyi-
J ” ■,n"1...............................11 '• ’ • ‘ ' két vallja magáénak. 67 szavazat közül a Rill-félére

13, a Tanos-lélérc 11 esvén, 43 szóval a Somlyai- 
léle indítvány nyerte a többséget.

A titkár Somlyay József ennek végrehajtása 
melyek Péterlfy 
“cg fogadtat-

• vásza, 3ó nulla. 15 Tragtiros (ez iránt adta most elő javaslatait, mel 
.. i- a szekerészektől a Trag-Thiere-ok , József módositványaival a következőle

mellé- áthelyezett legénységet hívják huszárjaink igy) j tak cd : 
és mi huszárok képeztük a karavánt, 5 órai fárad- u 1
ságos menet vitán lölértiink Kara-.Jabukára (egy gyűlés .. .. ............o
megerősített positiónk) itt van a plevljei gyalogez- nevében kérvényt intéz az országgyűléshez a szö-

A közp. vége, bizottság az egyetemes tanitó- 
■: megbízása folytán a végrehajtó bizottság

• >- 
vásárolt 

liánom 
(20 frt. 

nemcsak 
az árun magán, hanem még a vámon is nyerek. 
No de meddig nyereségről volt szó, addig még 
Irigyján. ma az áru külföldön ismét 20 frt., tehát 
szomszédom nemcsak, hogy magán az árun vészit 5 
htot, hanem a vámdijban is egy Irtot. Itt csaku- 
gyan helyin van a német közmondás: „Faiile Fisch’ 
'"'d g’schlagen <lazu.‘

1* “ a súly szerinti vámolás sem felel 
vzéluak.

Alapjában a súly szerinti vámolás és 
-szerinti vámoláson ny ugszik, dongáin és

'-'■‘•'k nem eshetik ugyan azon súly szerinti vám 
“L, tehál midőn akár kereskedelmi vagy vám szer- 
üudesben lo VílgV 2o évre előre és állandóan álla- 
putatik meg a vámlajstrom, annak tételei tekin- 
h,||el vannak: 1) a tárgy értékére; 2) a belföldi 
ipar- es kereskedés jelenlegos igényeire.
dii t' l'^g.v külföldön valamely áru elő-

költsége 2o frt., nálunk, azaz belföldön 
*!.■ A törvény hozás tehát sietni lóg azt ő írttal 

'aindíj alakjában terhelni, hogy igy a különbözetet 
tégvt'<’S 11 ipart vorsenyképessé

Lgy év alatt azonban belföldön is meg lesznek 
körülmények, melyek képessé teszik annélkül is 

szf|l|..11-i,z iGos vámtételre ; már most nincs 
Íi h . * ■* ’S 1,1111 ’s l‘‘sz llz ,,10St már kiegyenlítő vám,
sécr"1111*i i,l,ni vám, melyet a fogyasztó közön
iái'i "r1 ',ll'i,k gondnélküli meggazdagodása czél- 
iír'i í71?’.. *' z l'01'’nösen akkor áll, midőn azon 
he a v "d'"ldoii kevés vagy pláne egy ember kezé- 
liiiii i i11 lu' n< ^‘‘inészettőli monopólium) és csak a 

versenytől lehetett tartani.
‘ ll,,nizetgazdasági tudománv 3 részre osz- 

u. ni.
sfoa h '‘">zet ga zda sági a n (nemzetgazda- 
törvó, ' azaz a nemzetgazdászat állandóW‘Weuwk ismertetése ;

isiit ‘,,u z‘‘I gaz dá sz a t i politika (csak- 
uVv|v ,*K.' ’,li‘inbe az erkölcsi követelmé-

A tételes nemzetgaságtau, azaz

imár 5 frt. vámot fizet 
20", 0 —5 frt.) tehát én 
hanem még a vámon 

I volt szó,

meg a

ledtől egy század s 2 hegyi ágyú. Az öreg ur a; vétség alapszabályainak jóváhagyása tárgyában. A 
tiszti sátorban katonásan reggelizett, azalatt mi J benyújtással — mely október vége előtt történik — 
megeresztettük a hevederekül s a borzasztó hideg Molnár Aladárt bízza meg. A kérvény szerkeszté- 
esŐben lovainkkal együtt dideregtünk, s csak mi- sere György Aladár, Lakits Vendel, Trajtler K. dr. 
után kulacsaink áldást ömlesztő tartalmát (rakiát)! Goöz József, és Somlyai József küldetnek ki. A 
ki szürcsöltűk alias leöntöttük kezdtünk melegedni : felírat kinyomatván, átnyujtatik valamennyi orsz. 
eközben jött a napos, altiszt s avizált bennünket, | képviselőnek a hozzá mellékletül csatolt szövetségi 
hogy készen legyünk Ü fensége indulni, akar, mire! előiratokkal. Felhivatnak a vidéki egyletek, hogy e 
fölszoritottuk a hevedereket fölültünk O fensége is feliratot, mely nekik is megküldetik, saját kerüle- 
köztünk volt. Megindultunk. l teik orsz. képviselőinek pártfogásába ajánlják. A

Most egy eget érő magas hegy állt előttünk, költségek tekintetében a hazai tanítói kar áldozat- 
(melynek láttára Házi Sanoskéns Istenes Józsi hu- készségére appellálnak.
szárom föl kiált. . .

Na führer uram, ha azon a 
mennünk, < ... .
hátha meghalt, babám talpát csiklandoznám 
vele.

Ő fönsége magához hivat, kérdezi, vájjon át tud
nak-e a huszárok jönni e hegyen lovaikkal. Mire 
azt feleltem, ha Fenséged és hozzá tartozói igen, 
miért ne tudnánk mi ? „Igen, de mi mindannyian 
bosnyák lovakon és nullákon vagyunk, mig önök 
ilyen’ idakhoz nem szokott paripákon.“ Királyi Fön- 
ség ! a magyar huszár pedig azért magy ar huszár, 
hogy még a sárkányon is oda megy, a hova akar, 
menyországba vagy pokolba egyaránt.

Ezután gr. Zichy Jenő javaslata került napi
hegyen át kell rendre a népnevelési egyletek létesítéséről. A nemes 

csak leveszem csákómról a forgót, mert gróf lelkes levél kíséretében küldötte meg tervét a 
meg I nagygyűlésnek, hogy mint illetékes közvélemény 

I Ítéljen fölötte. Egyszersmind táviratilag tudatta 
sajnálatát, hogy meg nem jelenhet; képviseletével 
Göbel fehérvári küldöttet bízta meg. Steiner indít
ványára — miután a tervet már minden tag átta
nulmányozta — kimondták, hogy a röpiratban fog
laltakat a nagygyűlés üdvözli és helyesli; megvi
tatásra elküldi minden tanító egyletnek, a vége, 
bizottság ajánló soraival, s a társadalomban agita- 
tiót indít meg Zichy gróf eszméje mellett. Gr.

 ... _.oií x Zichy Jenőnek a tanügy- és népnevelés körül kilej- 
A tiszt urak bámultak vakmerőségem fölött, tett fáradozásait harsány éljenzéssel jutalmazák; a

az öreg ur pedig kedélyesen mosolygót, s mindjárt nagygyűlés köszöneté a grófnak jegyzőkönyvi kivo-
a magyar huszárok vitézségéről kezdett beszélni, ‘ naton fog tudomására hozatni.
hogy Ó 18-ban Schlike táborából mint lőhadnagy A hódmező-vásárhelyi tanitó-egylet kertére
egv szakaszszal postyrozni küldetett, miként futtat- egyik ottani tanítón elkövetett hatalmaskodás ügyét 
tak meg e huszárok stb. ! a végrehajtó-bizottság folytonosan ligy elemmel fogja

A hegy oldalában a szél és eső mind hídé- kísérni; — de György aladár és Steiner István
gebb lett, s fönt, a hol 5400 m. magasan voltunk jelentésére a nagygyűlés nevezetteket megbízta,
a tenger sziliétől a szól orkánná, az eső pedig hóvá hogy nemcsak a népoktatási törvény idevonatkozó
vált, s olv hideg állott be, lmgy nálunk tél ha- 1-11. §-nak értelmezése, de egyszersmind a tanítók
rútunknak sem válna szégyenére. - Nagy fáradság és [jogkörének az iskolán kívül, szoros és praeciz meg
veszek közt a magasból leereszkedtünk 5 órakor határozása 
délután a Lim vize mellett voltunk. Az idő engc- irányelvek 
dett ......................... v ,
órakor este elértük Preipolet.

ászt urak bámultak vakmerőségem fölött, tett fáradozásait harsány eljenzessel jutalmazák; a 
r pedig kedélyesen mosolygot, s mindjárt nagygyűlés köszöneté a grófnak jegyzőkönyvi kivo-

tekintetében a jelentésben megjelölt 
..................................... szerint az egylet-életben és sajtó terén 
s valamivel kényelmesebb 1 órai mars után 6 mozgalmat indítsanak. *)

r. \ 1 1 Végre több részről előadott indítványok a
Itt léktanyát egy vadászzászlóalj, egy osztály közp. végr. bizottsághoz utasittatnak, mire a nagy- 

genie csapat és 1 2 üteg hegyi tüzérség. J gyűlés véget ért s a tanítók barátságos közös
A fáradhatlan herczeg még az nap megnézte ebédre ültek össze.

m orőditvónyokot ós ai ópftlő félboa levő tarák- ———
kokat. ............................... T A N IT G YMi lovaink köztll elvngrztllnk, Hiettünk a ,|ol J- -ti- t ’ VJ X.
kát elkölteni » nyugalomra tértünk. ............................................................. .......................
s/ibud OLfe alatt az esőn! Más nap 11-ikén 8 bér l I. napjain történik dőletötti 9 órától 12-ig,
Zenkor s/inlóii a legnagyobb esőben indultunk l tán :: órától-.-ig az intéz.4 igazgatói irószobájában (Szenti- vtaa. h muXn le^k.íyebb haj nélkül 7 órakor h™"1*’"1

este megérko-ztllnk l’levljebo. Innét 12-ikón reggel. , A - nRv.. abban ,111.41. Ii.«v m ottani
indáit vissza Sern,|ewo li'lu. nova . sab imk.ii, ,.Ky (..„((„t „ rbesztrátíil . liiltnlu, l-b. « ba-
bet. A közel jövő napokban, hiszem, hogy sokkal1 nzonbnn nem ért czéll. mert a közigazgatási bizott-
érdekesebb dolgokat irhatok; mert szakaszom na- síig az iskolaszóki batározatot nmg.ionimi itette. A \egre- 
ovobh részével én Albánia luitiirúrn Ualkiiy Árpád I Mit*  bi«..i!-a.: . -b-l-si. bar, i- nil,u,.lja,
gjoim iiKótt inért a li. III. vasrtiiielyi értét, nliglin Ilii egyetlill, untul bizo-
káplárom (ki szinten kiipott jogász) Monti mj,l0 1 ugl,vkuflira felkapott ,.iOénekiiek sehogy sem tetszik, 
határára megválik postázni. Nekem különösen szép (|1(,gV 11Z ^alárendelt” tanító társadalmilag is töltsön ki egy 
kilátásaim lelietuek a vad aruuutákkal szembeu. I kis helyet. Szerk.

elkészített gulyáshust, borunkat, theáiikat es rumun-1 A piipaj IU!Hy 082^|yu polgári leányiskolánál ne 
kát elkölteni s nyugalomra tértünk. Hol? az Isten 1880,81. tanévre a növendékei, szabályszerű beírása azeptem- 

" ' "' ‘ ’ ”~z fl ’ ‘ ‘ ......  ........... . délu-



A polgári iskulu I. osztályába csak oly 9 éves vagy 
idősb növendékek vétetnek fül, kik valamely nyilvános elemi 
népiskola négy osztályát legalább elsőrendű sikerrel végezték, 
\agy felsőbb helyről "engedélyezett magánintézeteket jó ered
ménynyel látogattak.

Mindazok, kik. mint az elemi népiskolát teljesen be 
nem végzettek, óhajtanak a polgári iskola I. osztályába föl
vétetni. vagy kik mint háznál oktatottak a megkivantató bi- 
zonyitványnyal ellátva nincsenek. fölvételi vizsgálatot tar
toznak kiáltani, melynek tárgyai: az értelmes és folyékony 
magyar olvasás; magyar nyelvtanból az alaktan főbb részei. 
S az egyszerű bővített, s összetett mondatoknak ismerete: a 
feltűnőbb hibák nélkül, jó olvasható Írás; a számtanból az 
egyszeregy hibátlan tudása, a többjegyű számok kiírásában s 
kimondásában kellő biztosság s a négy számtani alapművelet
ben való jártasság.

Az akármely osztályra fölvétetni kívánó növendék vég
zett tanulmányairól nyilvános vagy magán-tanintézetnél nyert 
bizonyítványával, s atyja, anyja, vagy ezek megbízottja kísé
retében tartozik az igazgatóságnál megjelenni s ott születési 
evét, napját és helyét pontosan bejelenteni.

Bei t atáskor tartozik minden újon belépő növendék 2 
frt. beiratási dijat, mindenik őo krt. mint az intézeti könyv
tár gyarapítására megszabott összeget, ön krt tentapénz czim 
alatt "s :» frt félévi tandijat befizetni; a második feleli tandíj 
(3 frt.) február hó folytán fizetendő be.

Szegénységüket kellőkép igazolni tudó növendékek tan
díjmentességért folyamodhatnak a magas kormányhoz, mely 
esetben fölszerelt kérvényeiket szeptember végéig az igazga
tósághoz benyújtani kötelesek.

A franczia nyelv- vagy zenére mint rendkívüli tár
gyakra önkényt vállalkozó növendékek a .-zabádon választott 
tantárgy tanításáért külön dijat fizetnek havi részletekben, 
még pedig a franczia nyelvért havonkint 1 frt. zongoráért 2 frt.

A kik az év elején egyik vagy másik rendkívüli tan
tárgy tanulására válalkoztak, s az igy alakult osztály kedvé
ért a tanítás elrendeltetett s megkezdetett, azok a magok 
által kijelölt tárgynak megszakítás nélküli és szorgalmas 
tanulására épen úgy köteleztetnek. mint a rendes tantárgyak 
tanulására.

Oly növendékek, kik egy vagy két tantárgyból másod
rendbe estek, vagy a vizsgálatokat beigazolható okból letenni 
elmulasztották, a "tanári kar által javító- vagy pótvizsgálatra 
bocsátódnak: a kettőnél több tárgyból bukottak az illető 
osztat, ismételni kénytelenek.

Vidékről érkezendő növendékek elszállásolás s Ille
tőleg teljes ellátás végett az igazgatósághoz forduljanak, 
mely rajta lesz, hogy e te kintetben is jutányos ár mellet 
az Illetőkről gondoskodva legyen.

Kelt Pápán. 1880. aug. 20-án Az igazgatóság

Vidéki és helyi hírek.
A városi ügyész úr visszavonta aláírását a 

tüzrendŐri szabályzattól. Ezen nem csodálkozunk; 
de csodálkoztunk azon, midőn nevét oly szabályzat 
alatt találtuk , mely sok tekintetben jog- és alkot

mányellenes pontozatokat tartalmaz. Hogy többet 
ne említsünk, hát csak azokra a passusokra uta
lunk, melyek a tflzoltópurancsnokságot a rendőrka
pitányságnak coordinálják, s a közönségre nézve 
mint hatóságot tüntetik lel. A szabályzatot 
áttanulmányozva, még több ily Akhillessarkát emlit- 
hetnők lel, de azt tartjuk, hogy szükségtelen, Iliivel 
az ilyen szabályzat felsőbb helyen úgy sem erősít
hető meg soha.

A ,.polgári kör ‘ — hallomás szerint — vagy 
jövő vasárnap vagy pedig Kisasszonynapján — 
szeptember hó 8-án — befejező táncz- stb. mulat
ságot fog rendezni, mely lehetőleg még fényesebb 
lesz elődeinél, miért is idejekorán fölemlítettük.

Halálozás. Tegnapelőtt este halt meg Bocsor 
István főiskolai tanár ur neje s városunknak egyik 
köztiszteletben álló hölgye. A gyászjelentés, igy 
hangzik: ,Bocsor István főiskolai tanár, Koznia 
Sándor kir. főügyész és gyermekei. Kozma Ferenc?, 
ministeri tanácsos és leánya, Kozma Jozefa dr. Szabó 
Jánosáé, és néhai Kozma Antónia Belesük Károlyné 
gyermekei mély fájdalommal jelentik felejthetlen ne
jének. illetőleg nővérük- s nagynénjüknek Bocsor 
Istvánná született Kozma Aloiziá-nak élte 60-dik, 
házassága 88-dik évében, hosszas szenvedések után 
folyó évi augusztus hó 23-án <1. u. 6’2 órakor tör
tént gyászos elhunytét. A boldogultunk hült tetemei 
folyó hó 25-én d. u. 4 órakor a helv. hitv. egyház 
szertartásai szerint az alsó-városi ó-temetőbe fognak 
örök nyugalomra helyeztetni. Kelt Pápán, augusz
tus 23-án 1880. Áldás emlékezetére. !‘ Fogadják a 
gyászolók őszinte részvétünket, a boldogultunk pedig 
legyen könnyű a föld!

Hymen. Edelényi Szabó Lajos ref. gynm. ta
nár ur esküvője ma tartatik meg Csepeli (Komá
rom megye) Kiss Juliska kisasszonnyal. Fogadják 
szerencse kivonatunkat.

Ajánlkozik egy derék és tapasztalt iskolázott 
jó családból származó fiatal ember, ki már huza
mosabb ideig ügyvédi irodákban és jegyzők mellett, 
foglalkozva volt — ugyanily minőségű állomásra. 
Kimerítőbb fölvilágositással szolgálhat a szerkesz
tőség.

A kánikula úgylátszik nagy hatással van nő
cselédjeinkre. Ismét mérgezési esetet kell felje
gyeznünk. Múlt héten szerddán G. V. szolgálóján 
mérgezési symptamok mutatkoztak, de csak vasár
nap reggel hívtak orvost, ki aztán a gyufaoldat

Sopron
. - . . .. .. - .......... 1 volt,

menet a sirkertbe s ekkor veszik észre 
gödör mibe letegyék a holttestet, 
a szertartást végző pap ? A rossz

| általi mérgezést konstatálta. A gazdától nugv «nn 
dutlahSág volt, hogy nem fordult előbb, amik"’. 

|meg segíteni lehetett volna, orvosi segélyért Mond 
iják, hogy ez esetben is szereucsétlen szerelem volt 
) az öngyilkosság oka. 11

Á ki vendégét agyonlőtte. Gruber János kuni 
i vendéglős egy falusi fenyegetodzŐ legényt f i!x 
120-án reggelre kelve keresztüllőtte. A ‘vendéglős 
maga jelentkezett 21-én reggel, s ma már gondol- 
kodik önbiráskodási bűnös cselekménye fölött.

A hol a halottnak nem ásnak sirt. ; 
megyének 8. községében történt. Temetés 
Kiért már a 
hogy nincs 
Mit csinált 
idő miatt nem válhatván meg a sir elkészültét, ejt 

! végezte a szokásos szertartást, s ott hagyván a 
| holtat, haza ment. A nép általános megbotránko- 
i zása és zúgolódása közt végeztetett később az 
eltakarítás. Másnap hasonló eset történt azon kü- 

! lönbséggel, hogy most már találtak egy félig elkészített 
[sirt; a rossz időben sokáig várni kellett a papnak 
mig az elkészült. Mindenesetre az elöljáróság 
dolga volna elejét venni az ilyen botrányos esetek

nek. Ugyancsak ezen községben történt, hogy a 
halottkém ily hangzású halotti bizonyítványt, állított 
ki: Meghalt rugdalódzásban (görcsökben?) Óh nép! 
Óh Llép ! _____________

Szét ‘késztől le velezés.
V. S. Bdpst. Köszönet. Kívánságának meg fogunk fe- 

I lelni, majd . ... ha lehet. Jelenleg hiányzik a phy»íikai idő, 
ez meg mind ön is tudja nagy baj. Tehát türelem.

H. I. Jákó. Még egyszer .... legyen szerencsénk
St. F. Smrj. Mikor kapunk K . . . . i levelet?
Sch. Plvlj. A mai számban. Lekötelezne egy kis nép

rajzi közleménynyel, mert tudja, mi rettenetesen érdeklődünk 
szeretett!?) vitéz, bosiiyák polgártársaink <:s népeik iránt. 
Kérjük tanulmányozza ezeket.

Z. Gy. Srsf. Vizes az idő, vízzé vált tervünk is. Egy 
kis püstyéni epístula nem ártana.

Czegléd-Abony. Absolve te!

Felelős szerkeszti): Ifánfi János.
Vidékről érkezendő s a helybeli polgári 

leányiskolába felveendő növendékek teljes ellátás 
| végett elfogadtatnak, s a háznál is taníttatnak 
vagy zongorában gyakoroltatnak . . . hol? 

[Megmondja e lapok kiadó-hivatala.
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üzletemet, a
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására juttatni, miszerint 

melyben

nők számára
legújabb divat szerint készített
Jaquette kabát bármi szövetből s köpenyeg a logjntányosnbb

a
Mencikoff-,
áron igen nagy választékban kapható, a nagyérdemű közönség igényeinek teljesen 
megtel előleg megnagyobbítottam és megnyitottam, amennyiben f. é. szeptember 
1-jétől fogva nemcsak felöltök hanem kész ruhák is nagy választékban kaphatók 
csodálatos olcsó 
és szives megelégedését, 
továbbra is kiérdemeljem.

A nagyérdemű
dőlését kérve, maradok a

áron: lmgy a nagyérdemű közönség becses pártfogását 
a melylyel engem eddig is szerencséltetni szives volt,

közönség becses pártfogását és minél számosabb megren- 
legkiválóbb tisztelettel

llÓTll L.
Pápán.
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TAN0NCZ
felvétetik.

Lővinger Rafael.

A nagytoveli határban lévő Ariiul 
■Halmot szabad kézből eladni szándékozom, 
bővebb értesítést tulajdonosnál nyerhetni.

Stern Ármin.

Szombathelyen a fő piaczon 7. szám 
alatt levő házban egy nagy bolt, lakás. 3 
szoba, konyha, dupla magtár, pincze. pad
lás és faház azonnal bérbe adandó; bő
vebbet a háztulajdonosnál Szombathelyen.

Laptulujdonos és kiadó : Nobel Ármin.

a legnagyobb választékban

WEISS ADOLF
22 év óta fennálló s a legjobb hírnévnek örvendő üzletében 

Pápán, a föutczán 21. sz. a., a megyeházzal szemközt.
Egyenesen az illető gyárosoknál eszközölt szövetvásárlásaim 
folytán azon kellemes helyzetben vagyok, hogy t. rendelőimnek 
a legjobb minőségű ruhával valóban jutányos áron szolgálhatok, 

így p. o.;
12 frttól
4 frttól

«</// teljes őszi öltöny
egy pantalon
egy f'^ltó ( Ueberzieher) 12 frttól 
Megrendelések finom és legfinomabb 
tekből hasonló jiitányos áron, a legrövidebb idő alatt, a legujabb 

divat szerint, pontosan foganatosíttatnak.

■</// téli kabát
•yy utazó-köpeny 

utazó-bunda 
franczia és

W

Midőn üzlethelyiségemet nagyobbitottani, a 
nagyválasztéku divatáru mellett a t. ez. 

közönség kényelmére

kész női folöltönyökből 
esököpenyek , mentschikofok és diákotokból 

8—10 éves leánykák részére 
is n legfinomabb minőségű nagy raktárt 
tartok, melyből n legkülönfélébb Ízlésnek 
megfelelő női felöltönyök igen jutányosán 

szerezhetők meg.
Kiváló Ihiztubátel

K I c I ii VI ó r
r">fV»<lweskedlí.

Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.


