
jr. évfolyam' Pápa, 1880. szeptember 1.

Előfizetési feltételek:
Egv óvro...................*•  fi't.
Fcijévre.....................3 W-
Negydcvre ... 1 fit. 50 kr.
Egv sxiini ára ... *’ kr.

’ A lap kiadóhivatala Nőből Ármin 
könvvkoreskedesebeii van, hová az előfi
zetések kilblendők. minden egyéb külde
mény a szerkesztő nevére (polgáriskolai 
épület) czimezendő.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ 
íís

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

Megjelenik s Szerdán és szombaton.

Hirdetések
négyzet centimetcrnyi tér szerint számít
tatnak. - Egyszeri beiktatás ára minden 
négyzet centiméterért 1 krajezár. — Bélyeg 
külön 30 krajezár. — Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

A bakancs-szállítások tárgyában.
(Levél a szerkeszt őséghez.)

T. szerkesztő ur! A „Veszprém*  f. hó 
22-lii sziíimíbun a veszprémi csizmadia ipar- 
ttaulut elnökségének egy nyilatkozatét olvas
tam mely szerint a honvédelmi minisztérium 
részéről 30.000 pár bakancs és 5000 pár 
lovassági csizmára kiirt szállításában a fővál
lalkozóval kötendő szerződés utján azért nem 
szándékozik részt venni, mivel az elkészítendő 
lábbeliknek oda- és visszaszállítása költségeit 
a társulatnak kellene fedezni.

Hasi jnló értelemben nyilai kozott hozzám 
intézett levelében a p á p a i csíz iii a dia i pa r- 
tár suliit elöljárósága is: a „Veszprém44 1. 
szerkesztősége pedig a fenti közleményt avval 
toldja meg. hogy majdnem az a szilié van a 
dolognak: „mintha csak proforma kinálhatná- 
mik meg a honi mesteremberek, de az elfo- 

gadlmt/an feltételek miatt mégis csak a kül
földiek ölébe hulljon a készítési összeg. “

Lényeges félreértésnek vannak a dologban, 
melyek annál inkább arra indítanak, hogy e 
sorok által az ügy állása iránt kellőleg tájé
koztassam az érdekelt közöket, mivel az ez 
évben életbeléptetett szállítási rendszer sok évi 
szorgalmazásainknak eredményét képezi. — 
oly vivniánynyal állunk tehát szemben, a mi
nőt az iparérdekek közül kormányunk részé
ről. fájdalom, vajmi ritkán constatálhatunk.

Kél dologról van szó: a honvéd lelszere-

lesi szükségletek mily mérvben fedeztetnek a 
hazai ipar által? s más felöl mily szállítási 
rendszer nyer alkalmazást különösen a kis
iparnak lehető bevonása érdekében?

Az elsőre nézve constatálom (ellenzékei 
képviselő létemre kétszeres örömmel ragadom 
meg a ritka alkalmat ennek constatálására!) 
hogy az összes honvéd felszerelési 
szükségletek ma mára hazai ipar által 
állíttatnak elő. Mig azonban az egyik 
főczikk, a posztóra nézve, a honvédelmi mi- 
nisterium már több év előtt szerződésre lépett 
a pozsonyi előbb Harapat-, most Regenhart- 
féle consortiális gyárral, addig a legutolsó 
ideig az orsz. m. iparegyesület semmiféle kér
vényeinek, emlékiratainak és küldöttségeinek, s 
hosszú évek óta ismételt; semmiféle országgyű
lési és hírlapi felszólalásaimnak sem sikerült 
a cseb- é s mor vao r szág i b akan cs ok 
felett győzedelmeskedni.

Igaz ugyan, hogy a legolcsóbb belföldi 
verseny-ajkulat is mindanyiszor mintegy 15-20 
",0-nyi árkülönbözetet tüntetett fel, de haszta
lanul utaltunk arra, hogy az árkülönbözet csak 
névleges, mely fölösen kiegyenlittetik a hazai 
készítmény jobb minősége által, — mig 
végre egy 1877. deezember havában Cserlial
ma y Ferencz lionv. vezérliadbiztos az elnök- 

1 lete alatt tartolt enquetetanácsliozomány magá- 
| évá tette az általam az iparegyesület képvise
letében javaslatba hozott szállítási rendszert,

és azt általánosságban a honv. minister ur is 
jóváhagyta.

Ezen rendszer lényege abban áll, hogy — 
fentartatván a katonai administratió és harcz- 
képesség szempontjából mellőzhetlennek mon
dott központosítása a szállítási fővállalkozásnak 
— a bőrszükségletek, (bakancsok, csizmák, 
szijjazatok) szállítása csak oly feltétel mellett 
adatik ki, s pedig több évre, a legjutányosabb 

i ajánlatot tevő ni a g y a r vállalkozónak, hogy 
az tartozik a fővárosban egy központi iparte
lepet felállítani, melyben a nyersanyag kisza- 
batik (és a honvédségi közegek által megbé
lyegeztetik) k i s i p a r o s o k által solidaris 
szövetkezés utján leendő elkészítés végett.

Ezen rendszerrel 1879-ben az orsz. ipar
egyesület közvetítése mellett jó sikerrel kísér
let tétetvén, az végleg alkalmazást nyer ez 
évben a z ö t é v r e történt verseny-kiirás 
következtében. A szállítást, mint fővállalkozó, 
B e r n f e 1 d Mór nyerte el, ki a legjutáiiyo- 
sabb ajánlatot tette, s ki már a múlt évi kí
sérlet alkalmával is mintegy 10 vidéki ipar
társulatot foglalkoztatott. Ezen fővállalkozó 
kötelezve van az orsz. ni. iparegyesület közve
títése és ellenőrzése mellett az ez évre szük
ségelt 30.000 p. bakancsot és 5000 p. lovasság 
csizmát a központi telepből kiszabva elkészítés 
az előzőleg megállapított munkabér és egyéb 
feltételek mellett a kellő biztonságot nyújtó 

1 szakipartársulatoknak kiadni.

ISI és MISI.
(Elbeszélés.)

(2. folytatás.)
„Akkor hát bátorkodom Önnek kormányra 

léptéhez őszinte üdvkivánataiinnak kifejezést adni, 
ám nekeni sietnem kell ; még mielőtt templomba 
mennénk, egy kis sétát akarunk tenni.*

—* „Reményiem, hogy ma még mindenesetre 
lesz szerencsém kisasszonyt láthatni.u

„Ha alattvalói nem veszik túlságosan 
igénybe minden idejét.44

8 a hölgy könnyű főhajtással tova tűnt.
„Gyönyörű alak*  mormogd Kutassy, s a falról 

‘■mászva és gondolatokba mélyedre a ház felé 
artott. „Mindenesetre óvakodni fogok attól, hogy 

8z«l)adságomat könnyelműen feladjam, de ha már 
®Sjszer meg kell történnie, csakis egy ily bájoló 
teremtés kedvéért teszem meg.14

1'elmegy a lépcsőkön. Vájjon hol lehetnek 
mm aöescsei ? Tán az ő szobájában. Felnyitja an- 
11,1 *'jlóját  s mintegy kővé válva a küszöbön állva 
maradt.
nak v-1' ,S' ÓS Misi’ n,it C8Ínliltfttok « li bácsitok- 
n / > azalatt mit sem sejtve jámborul sétálgatott 

*ort rózsái között. A
hevert „ koDorjn, 

a*»  bukóit tartalma.

Kutassy alig nlerte

szoba közepén állt vagy 
s e körül sivár össze

tornyosult annak olv gon-

a pusztítás iszonyát közu-

lebbröl megvizsgálni, hisz egy felületes pillantás is elég 
volt látni finom fekete szalonruháját, feltört utazó 
uccossairjót, czipöit és ingeit a legszomoruhb szoin- 

! szédságban. S unokaöcscsei ? Ott ültek oly csen- 
. 'lesen s oly szorgosan foglalkozva, hogy bizony 
| nehéz dolog volt őket o pusztulás okozóinak tekinteni. 
‘ Persze, Kutassy ueiu tudta, hogy ily nyugalom 
' az élénk gyermekeknél mily végzetes szokott lenni.
Misi a földön ült egy tele mosdótól mellett, mely 
utóbbin Kutassy két uj hajkeféje úszkált mint csó- 
nakocska; maga Misi pedig egy fogkefével, melyet 
szorgalmasan mártogatott egy tintás üvegbe, bá
mulatra méltó kitartással tisztogatta a bácsi lak- 
czipó'it.

A boszankodás kiáltása nyomult Kutassy ajkaira, 
de egyelőre még visszatartó.

Mi lehetett az a nagy, fekete tárgy, melyet 
Isi a térdei közé szorított, s melybe egy kis kala
pácsosai egymásután verte be a meglehetősen nagy 
szegeket?!

Rettenetes sejtelem szállta meg tanárunk 
agyát. Hát lehetséges az, hogy egy ötéves gyer
meknél a gonoszság és elvetemültség oly magas 
fokot érjen el, hogy szóval a további áltatás gyen
geségnek lett volna tekinthető, — a mit Isi mun
kába vett, az Kutassy ár, újdonatúj, fekete cilinder

kalapja vala.
De már ezt tovább nem nézhette. Mint a 

nőstényoroszlány a kölykéliez. úgy ugrott Kutassy a 
' kalapjához, hogy azt mogtáinodójánakgyilkos kezeiből 
kiszabadítsa.

Isi és Misi nem kevéssé ámultak el bácsijuk

hirtelen megjelenésén, aki ugyan nem adott nekik 
sok időt arra, hogy összeszedjék magukat, mert 
legközelebbi perezben a szoba útható ordítástól 
visszhangzott, minek okát az értelmes olvasó bi
zonynyal eltalálja.

Aztán összeszedte szegény tanárunk az ő át
kozottul megdolgozott holmiját, s a kofferral együtt 
mindent egy nagy szekrénybe zárt, melynek kul
csát magához vette, és miután a fiuknak haragos 
fenyegetések közt megparancsolta, hogy fél óráig 
meg se mozduljanak, a szomszéd szobában szófára 
vetette magát.

Még nem is volt egészen 8 óra, a mikor ő 
máskülönben felkelni szokott, s ma, hála unokaöcs
csei fáradozásainak, úgy testileg, mint lelkileg 
teljesen kimerültnek érezte magát, pedig hát a mai 
naptól zavartalan nyugalmat várt volt. Boszantó 
volt biz ez, de mit tehetett róla. Akár jól, akar 
rosszul, de e Haszontalan fiukkal megkel lett férnie. 
Egyébként feltette magúban. hogy bátorságát nem 
engedi csökkenni. Hisz' a nap még hosszú és öcs- 
csei tán szeretetre méltóbbak lesznek, mint az eddigi 
látszat mutató.

Rágyújtott sógorának egy szivarára, mely valóban 
kitünően Ízlett, és belemélyedt egy jó regénybe, 
melyből azonban alig olvasott el néhány lapot., mi
dőn a mellékszobából idegrekeszdtető kiáltás hang
zik feléje.

A könyv kiesett kezéből. E kiállás oly rend
kívüli módon történt , hogy okvetlenül valami 
szokatlan, valami borzasztó idézte elő. Az ijedtség-

Z? Á r c z a:



Már előzetesen is a következő városok láb
beli készítő ipartárulatai jelentkeztek az orsz. 
iparegyesületnél: Szolnok. Jászberény, Félegy- 
liáza Jólsva, Gyöngyös, Losoncz. Tata, Szepes- 
Béla, Nyitva, Szentes, Komárom, B.-Gyarmat, 
Pankota, M.-Sziget, Kolozsvár, Győr, Kassa, 
Vácz, Békés, Szatmár, Szombathely, N.-Kőrös, 
N.-Atád, Andócs, Nagy-Várad, Makó. M.-Vá
sárhely. Esztergom. — E névsorban Pápa és 
Veszprém hiányozván, nem mulasztottam el 
az illető ipartársulatokat figyelmeztetni, hogy 
valamely megfelelő rész-szállítás elnyerése ér
dekében még idejekorán tegyék magukat érint
kezésbe az iparegyesfllet igazgatóságával. (A t. 
társulati elöljáróságok ugylátszik nem igen 
vettek tudomást a „Magyar Ipar" czimll orsz. 
iparegyestlleti közlönynek ide vágó ismételt köz
leményeitől.) Az említett 1 frt, és illetőleg 1 
frt 35 kr. munkabér, valamint a többi feltéte
lek is már a múlt évi próbaszállitások alkal
mával lettek közös megegyezéssel megállapítva 
és azokhoz a fővállalkozó annálinkább ragasz
kodik, mivel e feltételek mellett is — mint a 
fenti előzetes jegyzék is mutatja — sokkal na
gyobb számban vállalkoznak az ipartársulatok a 
munka elvállalására, mint a mennyi ajánlat 
mindjárt az első évben tekintetbe vehető lesz.

Méltányos tekintetbe vételt érdemel azon 
körülmény is, hogy az elkészítésnek elválasz
tását az anyag szállítástól és a szállításnak ily 
módoni decentralisatióját oly terhes feltételnek 
tekintik még a legversenyképesebb hazai bőr 
— nagy iparosaink is, hogy az első rangú 
czégek közül (Schmitt, Machlup, Gillniing, Jor
dán, Markó, Riess stb.) egyetlenegy sem volt 
hajlandó máskép ajánlatot tenni, mintha a lá- 
beliek és bőr-szerelvények teljes elkészítési 
módja és a vállalkozó tetszésére hagyatik, — 
vagyis a confectionájis a külső kézimunka ki
zárásával szinte gyárilag történhetik.

Magától érthető dolognak mutatkozik ily 
körülmények közt, hogy az orsz. iparegyesttlet- 
nek nem áll módjában egyes ipartársnlatok 
részére a miniszter jóváhagyásával megállapított 
általános feltételektől eltérő kivételes 
kedvezményeket kieszközölni. Legalább nem 
lehet erről szó az első évben, midőn, mint 
láttuk, vannak váltakozó vidéki ipartársnlatok 
qnantnm satis.

Vegyék tehát a pápai és veszprémi t. 
ipartársnlatok a dolgot mégegyszer fontolóra. 
Hisz itt leginkább a szeg é n y e b b társu
lati tagoknak foglalkoztatásáról és támogatásá
ról van szó, és ha hannincz más szaktársulat 
a szállítási költségekben akadályt nem látott 
eléggé fontos és sürgős az ügy, hogy az illető 
társulati elöljáróságok az iránt még egyszer 
kezükbe vegyék és még egyszer kalkuláljanak.

A mi honvédelmi kormányzatunk — ezt 
el kell ismernünk — a lőhető legszélesebb 
alapokon iparkodott eleget tenni a hazai ipa
rosság réghangoztatott jogos óhajainak. Köte
lességét teljesítette, sem többet, sem keveseb
bet. De az érdekelt szakkörök is teljesítsek 
azon kötelességüket, melynél fogva minden 
hasznos munkatért el kell foglalni, hogy 
erősödve — idővel mind többet lehessen 
kivívni.

Kunágota, 18S0. aug. 25-én.
R á t h K a r o 1 y 

orsz. képviselő.

T A N Ü G Y.
Jelentés

Az Eötvös-alap központi gyűjtő bizottságának 1878. 
jan. 21-től az 187.9. május 81-ig tartó működéséről. 
(Eololvastatott a III. egyet, tanitó-gyülés által kiküldött vég
rehajtó bizottságnak 1879. évi január 1-én tartott ttlösén.)

(2. folytatás.)
A f. é. jan. 21-dikétől mai napig terjedő idő

szakról ez alkalommal - nehogy később ismétlé
sekbe bocsátkozni legyünk kénytelenek — csak igen 
röviden, csupán az általános eredmény feltüntetésére 
szorítkozva emlékezünk meg.

A tagsági dijak — bár a közszükség a tanítók 
vállára is érzékeny terheket rak örvendetesen foly
nak be.

Közintézetek úgy, mint magányosok példás jó
indulatot tanúsítanak intézetünk iránt.

Számokban kifejezve, az eredményt a jelzett 
időtől fogva mai napig a következő:
A bevétel tesz.............................. 974 frt 41 krt.
a kiadás pedig.................................. 95 „
Tiszta jövedelem...............................879 frt 41 krt.
Hozzáadva ebhez a múlt évi ma

radvány ............................. 3320 „ 10 „
tesz az Eötvös-alap vagyona

mai napon összesen . . . 4199 frt 51 krt.
Megemlítve végül, hogy a múlt évben tartott 

egyetemes tan. gyűlés az Eötvös-alap működését 
szintén méltányló elismeréssel vette tudomásul s az 
intézmény fennállását üdvösnek jelenté ki, — to
vábbá, hogy a központi bizottság a lefolyt időszak 
alatt összesen 14 gyűlést tartott, — végül, hogy a 

I titkári hivatal utján az alap érdekében — nem szá- 
' raitva a gyűlésekre való meghívásokat — összesen 
822 levél küldetett szét-.azon megnyugtató öntudat- 

, tál bízzuk az előadottakat a mt. bizottság megítélésére, 
I hogy — gyenge erőnkhöz képest — a tanítók köz- 
| javának érdekében magunkra vállalt kötelességünket 
| hűséggel teljesíteni igyekeztünk, — s egyszersmind 
azon óhajtásunkat fejezzük ki, vajha a következő év- 

i ben is minél többen és .többen sorakoznának mel
lénk, s velünk együtt az Eötvös-alapnak már is szép 

I intézményét — kartársaink javára s Magyarország

tanítóinak büszkeségére — az eddiginél is 82cbb 
virágzásra emelni buzgólkoduámik!
.4) Az Jíötvlia-ulapből az 1877-ik évben is>zandilt 

nyertek: J
1. Huidt Lajos, Ili. éves orvosuöveiidék Bnd, 

pesten, porrogh-szeut-kiidlji evaug. tanító iü 
20(1 Irtot.

2. Kovács Antul, VII. oszt, főgjmu. tanuló 
Budapesten, czeglédi r. k. tanító íia.

3. Sziklay Gyula, III. éves tunitó-jelölt Bu
dapesten, volt székesfehérvári r. k tanító fia.

4. Alszeghy János, polg. isk. tanító-jelölt Bu
dapesten, Csáktornyái r. k. tanító lia 100--100 Irtot

/Segélyt nyertek:
1. Streiling Bertalanné, budapesti r. k. tanító 

özvegyo 100 irtot.
2. Homolay Jánosné, szül Hatvani Maliid r. k. 

kisdodóvónő Uugvárott — 50 frtot.
B) Az 1878. évben ösztöndijt nyertek:
1. Szegedy Kálmán, Hl. orvostanhallgató ti- 

szaföldvári helvét hit-vallásu tanító lia 200 Irtot.
2. Stára József, 111. éves tanár-jelölt, orovicza/ 

rém. kath. tanító íia.
3. Kovács Géza, I. éves műegyetemi hallgató 

győrmegyei, nyuli lóin. kath. vallása tanító fia.
4. Kiéin Sándor, V. osztálya főgyimnásiumi 

tanuló, gyöngyösi móz. vallása közs. iskolai ta
nító fia.

5. Greizinger István, 1. éves polg. isk. tanár
jelölt, székesfehérvári róni. kath. vallása tanító fia.

6. Bruckmann Ferencz, VI. osztálya reál-isko- 
lai tanaié, budapesti róm. kath. vallása tanító fia.

7. Fábián Mária, 1. éves képezdei növendék, 
marmarosmogyei gör. kel. vallásu tanító lia.

8. Rabolt Ferencz, I. éves képezdei növendék, 
vecsési róm. kath. vallása, Sonntag Márton tanító 
mostoha fia. Egyenként 100 frtot.

Segélyt nyertek:
1. Özv. Komjáthy Györgyné, szül. Horkay 

Paula, néhai Komjáthy György, fővárosi ág. hitval
lású kisdedóvó képezdei tanárnak hátrahagyott özvegye.

2. Özv. Hősz Mihályné, néhai llősz Mihály 
rákospalotai ágost. hitvall. tanító hátrahagyott öz
vegye. Egyenként 100 frtot.

3. Özv. Streiling Bertalanné, néhai Streiling 
Bertalan fővárosi róm. kath. igazgató-tanitó liátra-

’ hagyott özvegye — 50 frtot.

C) Az 187.9-ki évben ösztöndijt nyertek:
1. Barabás Sámuel, II. éves bölcsész Buda

pesten, papolezi reform, tanító íia 200 frtot.
2. Csopey László, III. éves bölcsész Budapos- 

I ten, kisalmás-romocsaházi gör. kel. vall, tanító lia.
150 frtot.

3. Kocsis Gábor, I. éves egyet, hallgató Ko
lozsvárott, barátosi reform, tan. fia. 100 frtot,

4. Boga Károly, polg. isk. tan. jelölt Budán, 
néhai Boga Bálint csik-csicsói római kath. tanító lia.

tői halványan tekintett az ajtóra, molyén ép” most
botorkált be a szerencsétlenek e kis serege.

Elüljött Isi egészen vérrel borított egyik kezét 
messze előre tartva, a másikban meg egy borotvát 
vive, melyben Kutassy iszonyodva ismert a ma
gáéra. Utána lépdegélt Misi, szivrepesztő zokogások 
közt kiabálva : „0 te szedén, jó Iszi, az a rossz 
tész, az tutya tész, medmetszett. 0 te szedény jó 
Iszi, ud-e neted fáj nádon!"

A mi tanárunk máskülönben egy csepp vér 
megpillantására nem szokott elájulni, de ma mint
egy zöld fátyol akarta szemeit elborítani. Ha Isi 
komolyan megsebesítette volna magát!? Mit mon
dana nővére, ha a gyerekeket nem adhatná karjaiba 
épen. Szent fogadást téve, hogy ezentúl úgy vigyáz 
a fiukra, mint szeraefényére ; saját kezébe fogta a 
véres kis kezet, s megolvasta az ujjakat. Hál' Isten, 
egy hiányzott. A vér a hüvelykujj kövérhusába tett 
veszélynélküli vágásból folyt. Megkönnyebülten léleg
zett, megmosta a sebet és szépen bekötötte.

„De hát Isi, hogy tudtad te a kést kezedbe 
venni ?“

„Oh bácsi, én csak látni akartam, hogy éles-e 
s aztán o—o—ő, és—o—o ő közbevágott Misi 
nyöszörögve, mintha ő is erezné a borzasztó fáj
dalmat.

Kutassy szivében a részvét jutott túlsúlyra.
— „No csak legyetek nyugodtan, fiúk, vi

gasztalta őket, miközben felváltva magához szoritá 
Isit meg Misit is, valami szépet fogunk mi együtt 
játszani. “ 

k „Károly bácsi!" — Isi arcza egyszerre felde

rült -- „hiszen te sípot akartál nekünk csinálni. 
Csinálj nekünk sípot, kedves jó bácsi.“

„Czinály szipot báci!*  kérte Misi is.
Kutassy óráját nézte, még csak 129-re volt. 

Ila nem soká marad, úgy arra az időre, mire 
templomba kell menni, már itthon lehet.

Mert hogy ma el kell templomba mennie, az 
egy óra óta erősen feltett szándéka.

„Siessetek fiuk, és öltöztessétek fel magato
kat más ruhába (a késsel történt jelenet után 
mindkettő olyan forma volt, mintha egyenesen a 
plevnai csatáról jöttek volna,) aztán elmegyünk."

Tíz perez alatt Böske segítségével készen 
voltak s vidáman ugráltak Kutassy körül. Ez már 
korábbi látogatásaiból ismert egy rétet egy patak
kal, melynek partján a legpompásabb füzek nőnek; 
és azon tudat, hogy oda menet egy kis erdocskén 
kell keresztül menni, melyet e hely lakói nagyon 
szeretnek sétatérül választani, csendes megelége
déssel töltötte el, mert hiszen igy remélhető, hogy 
Szívós Etelka kisasszonyt, ki említette, hogy temp
lom előtt még sétálni fog, ott találhatja.

8 igy a legjobb hangulatban sétált két uno- 
kaöcscse közt, kik uj kalapjokban s hófehér piqué 
öltözetükben igazán kedvesek voltak.

Útközben a társalgás tárgyáról Isi gondosko- 
kott, s igazságosak akarván lenni, meg kell valla
nunk, hogy a szent naphoz egészen méltóan.

Vájjon a kutyák, ha meghalnak, szintén 
menyországba jutnak-e; vájjon az angyalok a ká
véba a ezukrot magok tehetik-e; vájjon az Istenke 
nem fázik-e, mert mindig a nedves felhőkön ül; 

vájjon a császárnak szabad-c minden órában tiszta 
zsebkendőt venni: vájjon az égben jobb levegő van-e, 
mert hát ott az emberek megint elevenek lesznek 
stb. Ezek voltak a themák, melyeket Isi szóba ho
zott, s a bácsi Misi közreműködése segítségével 
fejtegetett.

Alig érték el azonban az erdő szélét, midőn 
Isi mindezen homályos kérdéseket félredobta s han
gos örömujjongással rohant a nap sütötte rétre, 
miközben Misi az ő rövid, gömbölyű lábacskáival 
utána gurult oly gyorsan, a mint csak teliette. 
Kutassy követte őket, bár egy kissé lassabban, s 
nem sokára velük együtt a pataknál állt, melyet 
kellemetlen meglepetésére nagyon iszaposnak talált.

— „Maradjatok csak itt fiuk, kiáltá őket 
visszatartva, álljatok szépen erre a kis dombra, 
majd én magam metszem lo az ágakat, hogy ti 
be ne piszkitsátok magatokat."

Engedelmesen elfoglalták ezek a kijelölt 
helyet, miközben a bácsi óvatosan közelebb lepett, 
s nemsokára serényen elvolt foglalva azzal, hegy 
a legerősebb, nedvben legdusabb ágakat késével 
temesse. De ime valamivel fentebb a pataknál egy 
csalitbau ugyancsak ropog és recseg valami. Mi 
lehet ez? Körülnézett iinokaöcscsei után, de azo 
sehol sem voltak láthatók. Most még erősebb h 
csegés a harasztban s aztán plics, placscs s eg< 
rázó abajgás.

„Szent Isten! mi történt itt?!?*  ,
Néhány ugrással ott termett a szerencsétItiiMg 

színhelyén s áttekinté a helyzetet.
(Folyt, köv.)



Segélyt nyertek:
. Horkay Paula, 
vallásu.

somogyin.

katli. ta-

- Sclierer Gyula, P«>S- isk- tan.-jelOlt Budán,
Aulital neudorti rém. katli. tanító lia.
■ Juhász Gusztáv, 11. éves kép. növendék Bu- 
“n szegődi árvaházi r. katli. tan. lia.
7 Jlarikovszky Aranka, kép. növendék lluda- 
'.„nóii M. Gábor budapesti polg. isk. tan.

pesten,
írrfi“g 1!la|10 Emil, I. éves kép. növ. Modoron, 

„11 érsekuj'á'i r. k. tanító fia.
lO t 9 Antal Dénes, II. éves kép. uöv. Pápán, dadi, 

íroimnegyei reform, tanitó fia.
jó Tillmann István, VI. oszt., gymnsiumi ta- 

,, Budapesten, vuáli fehérül, r. kath. tan. fia.
"U ii. Neumann Lipót, VI oszt. gymn. tanuló 
Xagykárólybau, nagy károlyi izr. tanitó fia 100 — 

100 htot-

1. Komjáthy Györgyné, szül, 
lúsdi'd'nerelíinö Budapesten, r. k \

2. Maurer Józseféé, néhai szárszói,
. f tanító özvegye.

3 Smidt Ödönné, volt budapesti r 
„ifi özvegye. 100 -100 forintot.

I. esernyői Gyula, volt róm. katli.
5, Soha Árpáduó, volt budapesti r. 

úti ÖZWgyo. 50 -50 forintot. 
Aj ESMí-'ilup tulajdonait képest míivele jegyzéke. ■

1. A magyarországi néptanítók második egyoto- 
gyűlésének naplója. 24 nagy nyomott iv. 
Ezen minden tekintetben becses munka ára:

(JO kr. » tiszta jövedelme az Eötvös-alapra for
dittatik.

2. Komjáth György jutalmazott pályamunkája: 
„Megkiváiiják-e a figyelmet a nemi és egyéni saját
ságok már a kisdednek elésnél.*  Kiadta saját költsé
gén Polik János. Tiszta jövedelme az Eötvös-alapé. 
Ára 20 kr.

*3. Eötvös-emlék. Kiadja a központi gyűjtő bi
zottság. Tiszta jövedelme az árvíz károsult néptaní
tóké és felerészben az Eötvös-alapé. Ara 30 kr.

4. Eötvös-évkönyv. Az „Eötvös-emlék*  és az 
Eötvös naptár évlblymaiuak becsesebb részével egy
bekötve. .Tiszta jövedelme felerészben az Eötvös- 
alap, Merészben az árvízkárosult tanítóké. Ára 1 frt.

5. A magyarországi néptanítók 111. egyetemes 
gyűlésének naplója, ára 50 kr. Tiszta jövedelme fele
részben az Eölvalap javára, felerészben pedig a vég
rehajtó bizottság költségeinek fedezésére fordittatik.

Jegyzet. A föntebbi művek megrendelhetők 
Kókai Lajos könykereskedőnél, Budapest, VI. kér- 
Károly-utcza. Mind az öt mű egyszerre megrendelve 
két forintba kerül.
Az ^Eötvös-alap^ szabályzatainak lényeges!) pontjai.

1. §. Magyarország területén létező népiskolai, 
polgári iskolai, képezdei tanintézetek s kisdedóvodák 
tanárai, nevelői s tanítói, valamint tanítónői saját 
részükről befizetendő évi járulékokból, ügypártolók 
kegyes állományaiból, jótékonyezélu előadások jőve- 1 összegét nem én el, úgy ezen összeget a logköze- 
(lehneiből, végrendeletek s több effélék utján befő- lobbi év végéig kamatozás végett az első hazai ta-1 
lyó összegekből egy országos pénzalapot létesítsenek, karékpénztárnál helyeztetik cl és csak a kiegészítési

Az ezen alapra befolyó pénzösszeg Eötvös-alap utfin tétetik le a magyar földhitel-intézetnél.
15. §. Azon magyarországi tan. egyletek, mo- 
ezen intézményt helyeslik, saját kebelükben 

....................................... i

Utak tanítók, tanítónők vagy kisdedóvók, nevelők, 
tanórok özvegyei - de leginkább ezeknek kenyér
keresetre képtelen, nyomorók árva gyermekeinek 
gyamolitásiíia fordittatik, kiket valamely tunegylot 
segélyre méltóknak tartva ajánl.

2. g. Ezen Eötvös-alap részesei lehetnek a 
Magyarországban levő népiskolák, polgáriekolák, ta- 
nitóképezdék, kisdedóvodák mindazon tanárai, taní
tói, tanítónői vallás, felekezeti és nemzetiségei kü
lönbség nélkül, kik a mondott alap létesítéséhez, 
gyarapításához évi járulék fejében hetenkint 2 kraj
cárból vagy pedig évenkiut egyszerre befizetendő 1 
forintból álló pénzbefizetéssel járulnak, fölülfizetések 
s ogyes jótékony adakozások az alap javára köszö
nettel fogadtatván.

3. §. Az Eötvös-alap javára a rendes évi jóra- köntösében, 
lékokból, jótékony adományokból s bármi más utón I n"N hosszu baját ^bontva és vállain szélylyel szór- 
belólyó összegeknek beszedésére az ország különféle“ egy í'1’1 W1'^1 összefűzve karonfogva:
..... .. b hajtotta a hosszú láuczon maga előtt. Ezalatt

\idekoiu fennálló ogyos tanítói egyletek saját köbe- mindig (.gV igen megható halotti éneket énekelt a 
lükben Eötvös-alap-gyűjtőbizottságokat szerveznek, két fogoly után a falun végig, s közben-közben 
melyek o szabályok értelmében működnek. Az ekkép jajgató nejének egy áztatott kötéllel mezítelen háta 
megalakult vidéki gyüjtőbizottságok gyűjtéseik ered- ús vííllai közó vagdalt; mire mindannyiszor iszonyú 
in.'.nv/u- Mi/.vi nnovnri/.vi vnrrv í.n,.; ; in •’ -u 1 jajgatást és ordítást hallatott a meggyalázott nő,meinet íoievi, negyedévi vagy havi időközökben egv ’ ■ < / • . > zlőnek már a szívtelen és kegyetlen ütések alatt 
Budapesten vagy eshetoleg bármely más nagyobb | pjros v£,r borította el egész testét. Éneklés közben 
hazai városban székelő és lehetőleg együtt működ-1 többször ismételte a bámósz néphez ezen gúnyosan 
liető tagokból alakított központi bizottsághoz „Eötvös- 
alapgyüjtőközponti bizottság*  czimet viselcnd s tag
jai időről-időre mindenkor az egyetemes tanítói gyű
lés állal ennek kebeléből lesznek mcválasztandók és 
kiküldendők.

9. §. A magyarországi tanítók Eötvös-alapjá- 
nak bizottsága havonkinti gyűlésében megvizsgálja 
a gyűjtés eredményét, megvizsgálja a pénztár álla
potát ; intézkedik arról, hogy a gyűjtések a legbiz
tosabb takarékpénztárakban helyeztessenek el. Felhí
vásokat intéz az egyes tanegyletekhez, hogy kebe- hogy közbevetette magát a meggyalázott nőért s 
löki,™ nz alapitváuygyüjtő bizottságot megalakítsák, összotett kezekkel rimánkodott a szívtelen barbar

. ..... , . , férnek, liogy ha esnllá tette már a falu előtt a1 uilomasul veszi a gyűjtésekét . a nyilvános nyug-, Misógéti Ie^lább tekilltse ártiltl|U1 szop6s gyerme. 
tázást ellenőrzi. i bét s arra nézve kegyelmezzen meg az édesanya

10. §. Az alapitvány-gyüjtő központi bizottság j életének. A kérés hatott és foganatos lett, mert
évenkiut az esztendő első hónapjában taitja meg1 vérrel borított, és összevert nejét ekkor egy udvar- 
zárszámadását, mely allkalommal a begyült össze- ™ 0tt « k“t?“ . . ™z?>

, , .. , ... ‘ végig zulnntván, a vért igyekezett lemosni róla
gekrol a következő módón intézkedik : a7j/ui a legénynyel együtt haza hajtotta. Ily

A begyült összeget két egyenlő részre osztván, | vérlázitó, embertelen tett elkövetése után megvárta 
a gyűjtés leiét oly 5 — 5 ezer'forintos alapítványok, 
alkotására fordítja, melyek kamatai magyarországi, 
néptanítók, kisdednevelők, polgáriskolai és képezdei I 
tanárok szegény sorsú szorgalmas, egyetemeinket 
látogató gyermekeik számára szolgálnak ösztöndijakul; 
egy-egy ily alapítvány kamatja csak egy egy én-1 
nek adatik.

12. §. Az egyes alapítványok ezen szabályok 
i értelmében „Eötvös-alap*  czim alatt a magyar föld
hitel-intézetnél helyeztetnek el; évi kamataik pedig, 

j a titkár által őrzendő alapítványi oklevelek érteimé- 1 
ben évenkiut kiosztatnak.

Ha az egy évi gyűjtés fele a teljes alapítvány j

Vidéki és helyi hírek.
Embertelen tett. Oly vérlázitó jelenetnek volt 

szemtanúja a közelebb lefolyt napokban Tamási 
helysége, milyet széles Magyarországon talán még 
soha nem látott egy helység sem. 'Tamási ez órá
ban csendes, nesztelen volt, mintha kihalt volna 
belőle minden ember; az idő fényes délben volt, 
kiki egyszerű déli ebédje mellett ült asztalánál. 
Egyszerre szomorú, nagy halotti éneklés tölti be 
Tamási keskeny utczáját s az ének hangjai közé 
szivet rázó jajgatás és sikoltozás vegyül olykor
olykor. A kiváncsi, de fölriadt nép egy pillanat 
alatt a házakból kiszaladozott. És a mit látott, az 

, a legdurvább embernek érzését is fölháboritotta. 
i Ugyanis egy tamási ember B. J. nevű, 18 éves 
| fiatal nejét levetkeztetve, Éva anyánk paradicsomi 

, lánczczal körülkötve sugár derekát, s

kérdő szavakat: láttak-e már ilyen két szép med
vét, mint nekem van? a mikor aztán a durva férj 
parancsára, mindannyiszor meg kellet egymást 
csókolni a nevezett két szép medvének. A legényt 
nem ütötte ugyan o vad hiéna, de mégsem ugor
hatott el előle, mert puskája vállán függött, mely- 
lyel a falun kívül mindkettőt agyonlőni szándéko
zott s addig is a legényt ha megugrik, Ígérete 
szerint, azonnal bele lőtt volna. Végre a biróné 
volt oly oroszlánszívű, hogy midőn a férfiak mind 
félrehuzódtak e látványra, hogy ne is lássák o vér- 

, lázitó tettet, mondom, a biróné volt oly bátorlelkti, 
magát a meggyalázott nőért s

czimet \isvlcnd, mely évenként két egyenlő részre 
osztatván, az egy-egy évben begy ülő összegnek egyik ivek .....   v
fele-része évenkiut tőkésittetik s oly alapítványok saját alapitvány-gyüjtő bizottságot alakítanak, miről 
tolására fordittatik, melyeknek kamatai Magyaror- a központi bizottságot értesítik. Az egyes egyletek
ig területén levő népiskolák, polgári iskolák és |)011 működő ily bizottság pontosan vezeti külön a 
képezdei tanintézetek avagy kisdedóvodák tanárainak, i járulékokról, külön a kegyes adományokról szóló 
nyelőinek, tanítóinak vagy tanítónőinek egyetemein- jegyzeteket külön-külön könyvben, melyek gondosan 
ken tanuló, szorgalmukat és előmenetelüket igazolni i örizenduk; ezen jegyzékbe felveendő az adakozó neve, 

ye, állása.
Ezen könyv lapjainak hű másolatai az illető 

egyleti eluök aláírásával s az egyleti pecséttel meg
erősítve küldendők be a központi bizottság elnöké
hez, vagy félévenkint vagy negyedéveukint, vagy ha
vonkinti időközökben, mig a begyűjtött pénz ugyan
azon időben a központi pénztárnokhoz küldendő, a 
mennyire lehetséges postautalvány nyal.

Az évi gyűjtések eredményét az

, volna a közvélemény, hogy ha a tamási-i biró 
, vasra nem merte verni ezt az embert, legalább 
hivatalos jelentést tehetett volna a járásbeli szol- 
gabiróhoz; mert habár vétkes legyen is a nő, de 
ily minden emberiséget s nemesebb érzést levet- 

. kőzett vad kegyetlenséget egy gyenge nőn elkövet- 
I ni: mégis példás megfenyitést érdemelne. ,B. 11.“ 

Személy biztonság. Ungvár városában szájról
1 szájra jár azon hir. hogy Mocsáry képviselő ur egy 
| revolverrel és korbácscsal felfegyverkezve jár folyto
nosan a város utczáin, állítólag azon szándékkal, 

. hogy valakinek személye ellen erőszakos támadást 
1 intézzen, mely eljárása által a városi lakosság kö
zött oly páni félelmet gerjesztett, hogy sokan még 
az utczára som mernek kimenni, nem tudhatván, 

[vájjon valami merénylet nem épen az ő személyük 
i ellen szándékoltatik-e véghozvitetni, miután a lapunk 
szerkesztője, kit ily módon már üldözőbe vett volt, 
köztudomásilag a városból eltávozott; mindenesetre 

i különösnek látszik, hogy egy intelligens ember, ki 
I nem rendőr, s nem fegyverviselésre hivatott egyén, 
napok óta éjjel nappal a város utczáin lelfegyver- 

i kezve jár, mert egy rendezett államban, hol az em
berek társadalomban élnek s a polgárok személybiz
tonsága a törvények ótalma alatt áll, az ily jelenet 
fölötte szokatlan." Nem tudhatjuk, vájjon azon szál
longó hir, mely városunkban már közbeszéd tárgyát 
képezi, bir-e elegendő alappal? és ha azon hir ala
pos, vájjon Mocsáry képviselő ur részéről az ily szo
katlan fellépés beszámítás alá eshető lelki állapot
nak kifolyása lehet-e vagy nem? de mindenesetre a 
személybiztonságot látjuk ez által a városban veszé
lyeztetve, s a városi lakosok nyugalmának helyreál
lítása tekintetéből, midőn felszóllalni kötelességünk
nek tartjuk, egyszersmind ezen sajátságos tüne
ményre felhívjuk a városi rendőrség figyelmét is, 
melynek első sorban hivatása a polgárok személy
biztonsága fölött őrködni s egy bekövetkezhető ka
tasztrófának elejét venni „Ungvár.*

Paedagogiai szemle a következő magvas tar
talommal jelent meg: Az egyetemes tanitógyülés 
korelnöke. (Böszörményi Mihály életrajzával, fény- 
képnyomatu arezképével és sajátkezű aláírásának 
lenyomatával.) Bili Józseftől. Iskolai műveltség. 

1 Mádai Mátyás. (Arad.) Előítélet, érzékeny kedés, 
j tehetetlenség és párbaj. Dr. Márki József. Népta- 
1 nitó körültekintés a jelenben. Pápay Géza. (Fadd.) 
Az ev. ref. tanító önállósága kérdéséhez. Kiss Kál
mán. Szerkesztői megjegyzések. Irodalmi kalauz: 
a) Tankönyvek és taneszközök (9 bírálat.) b) Tani- 

[ tóegyletek irodalmi működése (1 ismertetés.) c) 
Tankcrflletek és intézetek állapota (23 programúi 

' tartalma.) d) Tanügyi és egyéb irodalmi mozgal
mak (I hir.) e) Könyvészet (IS czim.) Tanügyi 
| lapok és folyóiratok repertóriuma. (15 lap tartalma.)

képes gyermekei között ösztöndijakul fognak kiosz- 1 lakhely 
tatai. - Az Eötvös-alapitványok jótéteményeiből1 
kizáratnak azoknak gyermekei, kik ezen alaphoz nem 
járulnak évenkiut rendesen.

A két részre osztott alap másik felének há- 
roinaegved-része pedig évenkiut részint tudományos 

8 n^ícK.vetemvinket, részint akadémiáinkat, középta
vainkat, vagy képezdéket látogató tanulók közt 
Matik ki ösztöndíjakul, oly mindkét-nemfl növen
dékek segélyezésére, kiknek apjuk, illetőleg szüleik a 
mtifi]) elősorolt népoktatási, népnevelési intézetek 
Víri, tanítói és nevelői testületéhez tartoznak vagy 

vfi 0!-1'1'’ S e j°80s,,^sági minősitvényűkön ki- 
l11’ ko8y hz Eötvös-alap javára és gyarapitá- 

járulékok befizetését maguk ré- 
' 1,1 i> evenkint rendesen é» pontosan teljesítették 

,eg.ven. Ez- - ................... - - - ........ 1
körülinél

egyes tan- 
egyletek Eötvüs-iilap-gynjtíí bizottságai ilecz. hó kö
zepén zárják be, midőn a gyűjtés eredményének évi 
utolsó részletét beklihlik a központi bizottsághoz. Az 
egyleti gyiljtöbizottságot miiködésökről csakis az 
illető egyletnek számolnak be.

16. §. A központi gyUjtőbizottság az egyete
mes tan. gyűléseknek részletes kimutatásban számol 

J'.zcn ösztöndíjak kiosztásánál és uz említett be az egyes évi gyűjtésekről, melyeket az megvizs- 
tlin"°Kye<lül a vagyoni állapot és ki-I gáltutván, lm azokat rendben találja a gyhjtóbizottság- 
t,',1l"'’l-r ki irányadó elvül. Mig az alapra Lak a felmentést kiszolgáltatja.

11,1-i gyűjtések ugyanozon második felónok egy (Folyt, kör.)
Je’iészo évmikiut oly szegény sorsú illetékes ta-|

—vVén ki irányadó elvül. Mig
gyűjtések ugyanezen második léiének egy



Tanügyi krónika. (14 esemény registrálása.) Taní
tók „*  Emlékeztető “-je (14 pontban.) Szerkesztői 
mondanivalók. Felhívások az olvasóhoz. (A lap 
főrészében és a borítékon.) E valóban hézag pótló
nak bizonyult folyóirat a pártolást a legnagyobb 
mértékben megérdemli. Kiállítása s a tartalomnak 
a kitűzött őzéit Ígérő megoldása ritka szakava- 
tottsággal van keresztül vive.

Jósló öregasszony járt házról-házra Alásouy- 
ban s produeálta ritka természettudományát: jósló
képességét. Szépen folyt dolga bőségesen jutalmazták 
jövendöléseit. Azonban ez csuk mellékszerepe volt 
— értett ő az eltüntetéshez jobban, mert ami ke- 
zeügyébe kerülhetett — szépecskén magához jósolta. 
Most keresik a hiszékeny lelkek, de hol lelik föl — 
jósoltassák meg maguknak.

Gyilkos apáczák. Róma egyik apáczakolosto- 
rában egy szolgáló kenyeret lopott. A főnöknő 
kérdőre vonta s önmagából és két apáczatáisából 
alkotott törvényszék elé állitá. Hosszas kihallgatás 
után e furcsa bíróság „tisztitó tűz‘-re Ítélte a sze
gény lányt. Iszonyú tüzet raktak; rátettek egy 
vaslemezt s mikor az egész áttflzesedett, fölibe 
tárták a ruhátlan lányt. Hiába volt küszködése, 
velőtrázó sikoltása — nem bocsátották el, sőt a 
fonökno, ki hajánál fogva tartotta, azzal fenyegette, 
hogy ha nyugton nem marad, az arczát oda fogja 
nyomni az izzó vaslemezhez. Midőn végre abba 
hagyták a kinozást, a szerencsétlen szemei teljesen 
ki voltak égve, s arcza pöffeteggé torzult. A vizs
gálatot teljes szigorral indították meg.

Dragonyos zsiványok. Kislődre és Városlődre 
a múlt évi szeptember havában egy század drago- 
nyost szállásoltak el. Ezen katonák, kiknek túl
nyomó része cseh nemzetiségű, e két helységben, 
de különösen Kislődön oly módon viselték magu
kat, hogy a lakosság mind jobban elkeseredett. A 
napokban éjfélkor a kislődiek őrei, kiket kirendeltek, 
ijedten jelentik, hogy a katonák, kiknek kőzápora 
elől menekülni kénytelenek, a pajtából lopják a 
szénát. Ney Mór ispán fegyveresen kiment és mivel 
Ők felszólításaira kővel feleltek — lőtt. A drago- 
nyosok erre megfutamodtak, de csakhamar karabé
lyaikkal tértek vissza, és a major felé többször 
lőttek; szerencsére egy lövés sem talált. Csakis a 
hadnagy megérkeztével távoztak el.

Vigyázzunk. Hamis ólomforintosok keringenek 
Budapesten a Ferenczvárosban, hol akinek csak 
van, azon törekszik, hogy túladhasson rajta. Legna
gyobb káruk van a gyümölcsös kofáknak, kik ká
romkodásaikban elérik a bécsi sógorokat.

Megszökött feleség. Jossinovics Lyubicza 18 
éves leány korában férjhez menvén Veszin Alexa 
torontálmegyei karlovai lakáshoz, de ettől még I 
márczius 10-én Pest felé megszökött és azóta fel- i 
található nem volt. Most a boldogtalan férj tüskön- 
bokron keresztül hajhásza s felkéri az aszony meg-' 
találóját, hogy őt aggódó férjéhez „ utánvétel“ mel
lett gyors áruként bekflldendi ne terheltessék.

Orvtámadás a templomban. Ahrweilenben 
(Alsó-Ausztria) alig pár nap előtt a templomba 
fegyveres félti hatolt be, aki egyenesen az épen 
gjontató Seul nevű esperesnek tartott és fejére ha
lálos csapást mért baltájával. Az ijedt papnak alig 
sikerült az őrültnek látszó ember csapásait egy ima- 
zsámolylyal elhárítani addig, mig az orvtámadót le
fegyverezték, kiről egyelőre csak annyi ismeretes, 
hogy valami szénégetőtől őrflltségi rohamok miatt 
bocsájtották el.

Mit hoz a konyhára az éhezés? Ebben a kér
désben mindenesetre doktor Tanner a legilletékesebb 
fórum, aki egyszersmind a legfényesebben tanuskod- 
hatik a koplalás jövedelmező oldala mellett. Saját 
fogadásai után 5000 dollár jutott neki, egy fogadó 
ügynökség után 12,233 dollár, arczképeibol 1500,

I belépti díjból 78,915 dollár, sok gyárostól neve 
használatáért 11,102 dollár, az obiéi egyetemen 

i tiszteletdijjául 5000 dollár, egy pártfogójától 1000 
dollár; Liebig és társa czégtŐl 20000 dollár, össze
sen 137,640 dollár. Hogyha a humbugnak járó 
75" 0 et levonjuk is, még mindig elég jut a kopla- 

' lónak, aki most gondtalanul ehetik halála órájáig.
Nyúl helyett a fiát találta. A csucsorai tanító 

rozsnyói községi-iskolái tanító fiával nyulászni ment. 
A község közelében egy cserjést állottak el, s a 
mint a hajtók nyúlva találtak, kiabálni kezdtek, 

j mire az apa a bokrok közt mozgást vett észre, 
oda irányozta fegyverét és elsütötte. A lövés után 
fiát látja kijönni a bokor mögül borzasztóan jajgat
va, s azon Íriszemben, hogy az csupán megijedt, 
oda megy hozzá és vigasztalni kezdi. A fin azon
ban nyakát karolja át atyjának, s alig bírván ahoz 
egy pár szót intézni, reá nehezül, magával rántja 
a tőidre s abban a pillanatban adja ki lelkét.

Czélszerü mód a phylloxera kiirtására 
Szellnár József tahitótfalusi szőlőbirtokos — kinek 
szollejében a phylloxera bizottság e rovar nagy
mérvű elterjedését constatálta — azonnal hozzá 
látott annak irtásához, még pedig a legkönfélébb 
szerek, u. m. kátrány, chlormész, carbolsav, kőolaj 
és kürtő-korom stb. alkalmazása által. Ezen anya
gok közül eddigi tapasztalatai alapján legjobbnak 
a kátrány és carbolsav oldat keveréket találta és 
pedig úgy, hogy 0.3 liter carbolsavba vegyit 20 
dgramm olvasztott kátrányt, és ezen folyadékot a 
szőlőtőke köröl öntötte. Ily kezelés mellett az előbb 
sárgult és fonyadt levelek 14 nap után ismét föl- 
elevenülnek s visszanyerik egészséges, zöld színüket. 
Szellnár ur ily módon már mintegy 800 darab tő
két desinficiált és még mindig folytonosan működik 
a beteg tokéi gyógyításán. A napokban .Sz. e téren 
tett eddigi működéséről terjedelmes jelentést ter
jesztett a földmivelési miniszter elé, ajánlva figyel
mébe ezen általa sikeresen használt módot a phyl
loxera kiirtására. Ajánljuk e módot szőlős gazdáink 
figyelmébe.

Ha körjegyző — nem halottkém. A j—i 
körjegyző egyetlen és első reménye jóformán áthü- 
lés okozta hosszú dermesztő álomba szenderült. A 
szerető apa és anya minden általuk kigondolható 
kísérletekkel fogtak a reményteljes csecsemő föl
ébresztéséhez — sikertelenül. Az apa constatálta a 
halált. Javaslatot senkitől nem kérve, a sújtó ese
ményt senkinek tudtára nem hozva, a reményétől 
megfosztott, kesergő atya a városba ment s meg
vette az ártatlan, letört virágszál végmaradványait 
fölékesitő koszorúkat s koporsót, melyben az örök 
szénáért háboritlanul folytassa a szeretett csecsemő. 
— Nem igy tetszett a csecsemőnek, mert mire a 
gyászholmikkal haza tért a búsongó apa, mosolygó, 
éietvidor a réz fogadta - - a csecsemő képében. A 
javas asszonyok azt mondják, hogy az a koporsó 
afféle fajta, melyet a halott meg nem tör, inkább 
életre tér. Természetes, hogy a jegyző ur most 
már más sententiájának inkább hisz — a koporsót 
„száz püspök kincséért**  sem adja oda.

Panaszkodnak többen, hogy vasárnap a késő 
éjjeli órákban egész hétfő reggelig egyes utczákon 
oly éktelen lárma, s fülhasogató ének zavarja meg 
az éji nyugalmat, hogy azt hinné az ember revu- 
lutio fölingerült hívei fölkelést jeleznek. Adjuk 
tudtára, a kiknek illik, hogy kellő pártfogóién alá 
vétessék az éjjeli csend.

Csalóközi levelezőnk írja, hogy ott az árvíz
nek még ma is ki vannak téve annak következté
ben, mert f. hó 20-án virradóra Kulcsodnál a Duna 
60 ölnyi töltést szakított, minek folytán a viz 
egész Csilizközt elárasztotta. Most látják a csilizi 
töltések szükségességét, mert azok nélkül ma már 
Csalóköz úsznék. Sok helyen, de különösen a n.-

megyeri határban létező töltések két helyen ah 
i., hol már több Ízben szakított a viz ária ' , J' 
veszélylyel fenyegetnek, habár e helyeken T 1“ 
nappal száz és száz kézimunkás, kocsi ló 
zik, mi különben jóformán igy van az e^ész fW 
mentében, mert a folytonos éberségre nagy Íz1l:‘‘s 
van. nemcsak azért, hogy a szakifás megakaddlv 8 
tassék, hanem a csilizköziek miatt is úí. “ 
érdekében fekszik, hogy a csalól.özi töltéseiken h 
nyittassák, hogy az ő vizük ide folyhasson. Éjiei> 
ként már e miatt mindkét oldalról lövések• 
vállattak. de anélkül, hogy valakiben kár esJJ 
volna. Éjjelenként az egész töltés mentében tábor 
tüzek égnek, az Őrök égő fáklyával járnak, a jár/ 
tisztviselők és a kirendelt mérnök nagy tevékenys'- 
get fejtenek ki, a közbirtokosság egyes tagjai*  p*  
•nógatják őket, és e nagy éberségnek köszönhető 
hogy ma. aug. 23-án éjjel, néhány csilizközi esvéni 
elfogtak az őrök, kik állítólag a töltést, átbökni 
akarták. Meg kell jegyezni még, hogy a munkások 
elunván a munkát, a szökést is megkísérlik, nielv- 
nek megakadályozására egyébként a legszigorúbb 
intézkedések tevék. Szerencse, hogy szél és más 
elemi csapások megkímélték eddig a munkálatokat 
mert különben aligha lehetett volna Csalóközt az 
árvíztől megmenteni. A Csiliz vize igen keveset 
apad, mert lefolyása nincs, minek folytán a tö]^ 
némely helyen átáztak, miért sok a csalókig 
gondja, mert töltések alatt is átszivárog a viz, 
igen veszélyes. — Aug. 25—26. A csilizi viz igen 
lassan apadt. - múlt éjjel csak 1 hüvelyeket • 
habár Csilizk őzben a víznek lefolyása végett a du-

l nai töltéseket több helyen kiássák, — Csilizköz 
most is viz alatt áll. — Nagy-Megyeren Csopako
kon közlekednek, tavaszi terményeik tönkre van- 
nak téve. Az árvizet nagy erőmegfeszitéssel 
sikerült megakadályozni ; legnagyobb veszély fenye
gette Csalóközt a n.-megyeri határnál, ’— hol 
minden árvízkor a viz betódul, ez idén is innét fe
nyegette Csalóközt az ár. Habár a veszélyes töltés
részek igen megerősítettek, még is éjjel-nappal 
őrködnek az egész töltés mentén : reményünk van, 
hogy megmenekszünk a veszélytől, csak a magas 
vízállás ne tartson sokáig, mert akkor némely töl- 

| tésrészek átázhatnak. Ezen eset valamint a gaz- 
I dákra, úgy a kézimunkásokra, de az ipar és keres
kedésre nagy hátrány, mert éjjel-nappal lévén 
elfoglalva, dolguk után nem láthattak, s igy, habár 
nem közvetve, mégis közvetlenül kárt szenvedtek.

Komáromi.

VASIITI MENETREND.
PÁPA-GYŐR-KIS-CZELL.

Indul :
Pápáról Kis-Czell felé d. e. 12 ó. 24 p.; d. u. 7 rt. 54 p.

„ Győr felé d. u. 2 ó. -19 p.; regg. fi ó. 42 p.
Érkezik :

Pápára Kis-Czellhő] d. u. 2 ó. 41 p.; regg. fi ó. 12 p.
„ Győrből d. e. 12 ó. 19 p.; d. u. 7 ó. 29 p.

GYŐR-BÉCS-B ü DA PEST.
Győrből ind. Bpcst felé 11 6. 20 p. <1. e. 10 ó. Ifi p. este. 
Győrből indul Bécsfelé 5 6. 17 p. d.u. 4 ó. 2<> p. reg.

SZOM 11 AT 11 EL Y-.SOP R ON-N AG Y-KA NIZSA.
Szombathelyről indul Sopron felé 3 ó. 15 p. regg.

„ .. „ 9 ó. 15 p. (1. e.
„ „ „ „ 8 ó. 10 p. d. u.
■■ ___ 7 ó, 51 p. e.de.

felelős szerkesztő: Bánfi János.

Alulírott, tisztelettel tudatom a nagy 
érdemli közönséggel, lmgy bevásárlási 
utániból megérkezve raktáramat a legíz- 
lésessebb franczia és angol férfi- és női 
ruhakelmékkel a divat igényeinek teljesen 
megfelelőleg dúsan felszereltem.

Bátorkodom továbbá, a nagyérdemű 
közönség figyelmébe ajánlani kész ’oxford, 
sífon és kretton ingeimet, valamint nők 
számára üzletemben újonnan berendezett 
Menczikoff Jaquet és kabátokat, 
melyek a legjobb minőségű szövetből a 
legolcsóbb áron, igen nagy választékban 
kaphatni. Megrendelések férfi öltönyökre 
jutányos áron, a legrövidebb idő alatt di
vatos szabás szerint pontosan foganato

síttatnak.
Kiváló tisztelettel

Steiner Bernát.

Bámulatos olcsó áron.
kapható mindennemű

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 1>. o.;
12 frttól 

■1 frttól
e</// teljen őezi öltÜny
eyy ptmtalon
t!U!l f^l’lltá (Ueberzieher) 12 frttól
Megrendülések finom és legfinomabb franczia és angol szöve
tekből hasonló jiítányos áron, a legrövidebb idő alatt, a legnjabb 

divat szerint, pontosan foganatosittatnak.

egy téli kalalt 
agy atazó-küpeny 
iit/i/ ulazá-lanula

. 12 fi-llél

. 14 fi ttéi 
. Hő frttél

Lnptubijdonjs és kiadó: Nobel Annin. Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyuindiijnból.

e.de

