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. 4 frt. 
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Egy szitui líra .

A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
t könyvkereskedésében van, hová az elöfi- 
i .setének küldendők, s minden egyéb külde- 
I meny is csak oda cziinezendő.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
tís

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

Megjelenik : minden Szonibithtn.

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

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számíttat ik.

Egyleti élet Magyarországon.
lia úgy, mini a szappan, az egyleti élet is a 

nemzetek kultnrfejlődésének legbiztosabb fokmérőjét 
képezné, akkor Magyarországot eléggé tekintélyes 
állás illetné meg a czivilizáczió missziónariiisakint 
szereplő népfajok között. A társadalmi tevékenység 
kevés terén vagyunk képesek alig két évtized alatt 
olymérvü baladást felmutatni, mint ott, hol a tár
sadalmi örök humanitárius és közművelődési czélok 
elérésére egyesültek.

Felette érdekes és tanulságos képét nyújtja a 
magyar társadalom egyleti életének az orsz. statisz
tikai hivatal által imént közzétett vaskos kötet: 
„Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban.* 
Első e nemű publikacziója ez a derék hivatalnak s 
méltányolva az első kísérlet roppant nehézségeit, csak 
feltétlen elismeréssel lehetünk a munka rendszeres
sége, pontossága és teljessége iránt. A következők
ben megkíséreljük a nagy terjedelmű anyagból az ér
dekesebb adatok összesítését egy hírlapi czikk szűk
keretébe szorítani.

1878-ban Magyarországon (Morvát és Szlavon- 
országot és Fiúmét ide nem értve) 3995 egylet ál
lott fenn, ezek közt 1275 ipartársulaí, 60592 taggal 
és 157 ezer írt. évi bevétellel. A 3995 egylet közül 
55 alakult a jelen századot megelőzőleg, a század 
első három évtizede alatt 52, a második 3 évtized 
alatt pedig 377, összesen tel.át 1860-ig a lentiek 
közül 484 hazai egylet keletkezett, míg a fennálló 
többi negyedfél ezer keletkezése a lefolyt két évti
zedre esik.

Ausztriában 1877-ben 11.017 egylet állott fenn, 
az arány azonban nem oly kedvezőtlen, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a 70-iki népszámlálás szerint Ausztriá
ba naziparraléskenjskedésselkö^etlenül^

T á r c z £i-____
Mi a szív?

Mi a szív? — Egy sötét kamra, 
Büszke gőggel tele rakva ;
Mi a szív? Mélységes tenger, 
Dicső érzelmek tengere, 
Ékes gyöngygyei, fényes gyöngygyei, 
Gyémánt gyöngygyei színig tele. 
Mi a szív? Az éden kertje, 
Édes gyümölcsökkel telve. 
Mi a szív?! Isten lakása, 
Édes szeretet tanyája, 
Telve édes érzelemmel.
Kínok, poklok tág tanyája, 
Telve átkos födelemmel. 
Benne kegyelem csirája. 
Benne a gonoszság magva.

(I d v a ry J .

Kedves egészségére váljék!
Művelődéstörténeti kai'czolat a prüs-Zfiitc-iül.

A „Magyar Vidék*  t. olvasói az e lap hasáb
jain közölt művelődéstörténeti czikkeinkben, ha ugyan 
érdemesnek tartották azokat szives figyelmükre mél
tatni, már több oly szokásra nézve találhattak föl-

j zók száma az összes népességnek 13’3%-át, nálunk 
pedig csak 5’1 "/„-át teszi ki.

A városokban nálunk minden 927, a megyék
ben minden 4328 lélekre esik egy egylet ; ndg ha 
az egyleti tagok számát vesszük alapul, a megyék
ben minden 32, a városokban pedig minden 4 lélekre 
esik egy egyleti tag.

Magyarország valamennyi egylete 1878-ban 
összesen 672.834 tagot számlált, az évi bevétel pe
dig 6,645.000 frtot, az edyleti vagyon 29,035.000 
frtot tett.

Az egyletek főcsoportjai számra nézve az 1275 
ipartársulat után következőleg sorakoznak: 964 tár
sas, 535 önsegélyző, 246 tűzoltó, 225 jótékony, 131 
nevelő és oktató, 82 gazdasági, 59 irodalmi és tu
dományos, 43 vallásos, 42 kereskedelmi, 19 vizsza- 
hályozó egylet stb. A tagszám tekintetében legelői 
állanak az önsegélyző egyletek 241.997, a társas 
egyletek 89.725, a vallásos egyletek 61.773 taggal.

Az önsegélyző egyletek bevétele 1878-ban 
1,274.000 frtot. vagyona pedig 4,297.000 frtot tett, 
volt pedig közöttük : 6 bányamunkás, 298 általános, 
67 iparos, 10 kereskedelmi, 38 munkás betegsegélyző 
vagy temetkezési egylet, 5 kiházasító, 11 kölcsönös 
biztositó, 15 nyugdíj, 13 hadastyán egylet, 15 ta
karék-magtár, 56 ált. segélyző egylet.

Jótékony egyleteink száma 225 (Ausztriáé 
990), 43.095 taggal, 485.000 frt. évi bevétellel és 
2,267.000 frt. vagyonnal. A 148 nő egy let között 
legkiterjedtebb működési köre van az 1866-ban ala
pított „Pesti izr. nőegylet“-nek; tagjainak száma 
1700-ra, évi bevétele 30.000 fiira mg s 1878-ban 
többek közt 797 személyt alkalmi, 986-ot havi se
gélyben, 361-et pedig negyedévi lakbérsegélyben ré
szesített.

A 13 s z a b a d k ő in íves páholynak 2025 tagja 

világosítást, melyeknek eredete a véges-régen elmúlt 
korban keresendő, melyek azonban, jóllehet kelet- 
keztűkre ma már szinte nevetséges gondolkozásmód, 
egvűgyü, gyermekes világnézlet adott okot, még nap
jainkban is állhatatosan fenmaradtak, s változást 
legföljebb annyiban szenvedtek, hogy különböző ko
rokban már is más jelentést, magyarázatot fűzött 
azokhoz a babonás rövidlátóságából kivetkőzni nem 
képes emberiség. Jelen sorainkban szintén egy ily 
kiirthatatlannak látszó babonás szokás sajátszerü ere
detét szándékozunk tisztába hozni, főképpen azon 
adatok alapján, mely eket a jeles angol tudós, Tylor 
B. Edward gy űjtött össze az emberi nem művelődé
sének kezdeteiről irt kitűnő munkájában.

A műveltebb körökben már lassanként gyérülő 
ama szokás, mely nélfogva prüsszentéskor az illetőnek 
jót kívánunk, némelyek szerint 591. esztendőben ke 
letkezett, a mikor is Nagy Gergely pápa uralkodása 
idejében Kómában szörnyű mértékben pusztított egy 
járványos betegség, melynek áldozatai folytonos prüsz 
szentes között adták ki lelkűket. Ámde hiteles kut- 
források értesítenek arról, hogy e szokás nem csak 
•i görögöknél és rómaiaknál, hanem az ótestámenlomi 
zsidóknál is dívott, sőt a ezivilizált világgal még 
semminemű érintkezésbe sem lépett vad népeknél is 
feltalálható.

A görögök a prüsszentés alkalmával azt mon
dották: „Élj!*  vagy „Zeusz tartson meg*  s e szo-

[ és 27000 frt. évi bevétele van. Legnépesebb a ma- 
| gyarországi János-rendi nagy páholy 1000 taggal, 
j inig legnagyobb bevétele (tízezer frt.) felett a skót 
szertartása „Magyarország nagy oriense*  rendelkezik.

Nevelő és oktató egylet 131 létezik 17 
, ezer 713 taggal és 225 ezer frt. bevétellel, s pedig 
van köztük: 15 gyermekkert, 46 kisdedóvó, 32 is- 
kóla- és népnevelési egylet, 11 nőképző, 3 felnőttek 
oktatására alakult s 24 tanítóegylet. Az első ovodát 
az „I. terézvárosi kisdedóvodák egylete*  létesítette 
Pesten 1834-ben.

964 társas egylet közt ki van mutatva: 227 
kaszinó, 515 olvasó és társas egylet, 39 polgári kör, 
61 népkör, 11 gazdasági, 28 iparos, 9 kereskedelmi 
társas és olvasóegylet, 30 ifjúsági, 33 iparos ifjú
sági, 11 keresked. ifjúsági önképzőkör, összesen 89 

| ezer 725 taggal.
A 312 egyletet magában foglaló „gyakorló*  

egyletek csoportjához tartoznak a következők: 3 ath- 
letikai kör, 20 korcsolyázó- és csolnakázó-, 2 tekéz.ő-,
6 műkedvelő-, 13 vadász- 6 lovaregylct. Továbbá: 
15 torna-, 82 lövész-, 125 dalegylet, 20 zeneegylet,
7 gyorsiró-egylet. A legrégibb lövész-egyletek a 

i késmárki és szcpesbélai, az előbbi 1510-ben, az
utóbbi 1637-ben alakult.

Az országban létező 21 i p a r e g y 1 e t n e k 
1878 végén 6333 tagja, 31 ezer frt. évi bevétele és 
186 ezer frtnji egyleti vagyona volt. Ezen egyletek 
élén az 1851-ben feloszlott magyar iparegyesület 
utódjaként 1867-ben alakult „Országos magyar ipar
egyesület*  áll, 1600 taggal és 12000 frt. évi bevé
tellel; az általa Budapesten létesített ipartanodákat 

| 14 —-1500 növendék látogatja.
Míg az iparos Ausztriában 370 egylet alakult 

| a gazdaság emelésére, addig Magyarország földraí- 
| velő ország létére csak 82 gazdasági egyesületet 

kás keletkeztére vonatkozólag bitregéjük azt tartotta, 
hogy Prométheusz szobra prüsszentéssel adta legelső 
jelét életének. Homérosz hőskölteményéből, az Odysz- 
szeából olvashatjuk, hogy a prüsszontéshez már akkor 
is azon babonát kötötték, melyet mai nap tapasz
talhatunk a köznépnél. L’lisszes felesége ugyanis, 
midőn már alig szabadulhatott kérőinek tolakodá
sától, magában kérte az isteneket, vajha férje már 
egyszer hazajutna, s egészen megvigasztalódott, mert 
fiának, Telemachosznak azon pillanatban történt prüsz- 
szentése azt jelenté, hogy kérelme teljesül. Xenophon 
is kedvező jelnek mondja a prüsszentést, Arisztote- 
les szerint pedig a nép azt az istenek áldásának te
kintő. Egy görög epigramin egy hosszú orral meg
áldott embert azzal gúnyol, hogy az nem mondhatja 
magának prüsszentéskor a szokásos jókivánatot, mert 
nem is hallja, mikor prüsszent lévén az orra na
gyon messzire a füleitől.

A rómaiak „Salve!*-t  (légy egészséges!) kiál
tottak prüsszentéskor, s Pliniusz e szokás eredetén 
törvén a fejét, megjegyzi, hogy még Tiberiusz csá
szár is, a legkomorabb ember, követi ezen szokást.

A zsidó üdvözlési forma így hangzik: .Tobim 
ehajim!*  (Jó élet!)s a mohamedán, ha valaki prüsz- 
szeiit, semmi esetre sem mulasztja el mondani: „Di
csértessék Allah!*  Angolországban még all. szá
zadban is a régi angolszász köszöntő forma „Was- 
sail!*  dívott a prüsszentés rossz következményeinek



képes felmutatni, 15582 taggal, 356 ezer frt. bevé
tellel és 11 , millió frt. egyleti vagyonnal.

Az 1870-ki népszámlálás a föld- és erdőiuíve- 
léssel foglalkozó birtokokat, bérlőket és gazdatiszte
ket Horvát- és Szlavonországon kívül 1,692.000-re 
teszi, e szerint csak minden 20.600-ra esik egy gaz
dasági egylet, s csak minden 108-dik birtokos, 
h a s z o n b é r 1 ő és gazdatiszt vett részt a gaz
dasági egyletekben.

A gazdaság specziális érdekei emelésére léte
zik: 1. orsz. erdészeti, 2 baltenyésztési 
egylet (Rozsnyón és Késmárkon), 5 kertészeti. 
4 méhészeti, 10 szőlőszeti és b o r ászat i egyl.

A 42 kereskedelmi társulat összes tag
jainak száma csak 4520-ra rúg: az évi bevétel 733 
ezer fit, az egyleti vagyon 560000 frt. Csak minden 
1426 kereskedőre esik az országban egy társulat és 
csak minden 13-ik kereskedő tagja valamely társu
latnak. Még a 25 sz. kir. város közül is tizenegyben 
egyáltalában nem létezik kereskedelmi társulat, mint 
például Pécsett, Sopronban, Szabadkán, Székesfehér
várott, Temesvárott stb.

Az 59 v i z s z a b á 1 y ózó társulat között 
legrégibb az 1844-ben alakult „Szarvas-Kákafoki 
gáttársulat*  és az 1846-ban alakult „Felső-Bodrogi 
vizszabálvozó társulat.*  A Dékány Mihály által szer
kesztett összeállítás szerint 1876-ban az ármentesítő 
társulatok hatásköre kiterjedt 4 791.OO0 (1200 
öles) hold ármentesített területre, a fölépített tölté
sek hossza kitett 3459 kilométert, az ármentesítési 
kiadások pedig kezdettől 1876 végéig kitetiek 35 
millió 843000 forintot.

Térszüke miatt csakis összesítetten sorolhatjuk 
fel a hivatalos kimutatásokban foglalt következő egy
leteket: 246 t ü z o 1 t ó egylet (40.884 tag), 59 
tudó m á n y o s és irodalmi társulat 26430 tag
gal (Ausztriának 269 ily társulata van); 14 művé
szeti társulat (3278 tag), 15 vallásos egylet 
(61.773 tag). Továbbá 6 honvéd-egylet. 9^ színmű- 
pártoló-, 6 szépít-ési-, 10 községi- és körjegyző-egyl.

Végül Pápa városában 1878. év végén követ
kező egyletek és társulatok állottak lenn: 

„Bikur C'holim" betegsegélyző egylet
Cassino
Chewra-Kadischa jótékony-egylet
Ismeretterjésztő egy 1 et
Izr. iparosokat gyámolító „
Jogász-segélyzo egylet
Jótékony nőegylet
Kertész-társulat
Krajczár-egvlet
Lövész-egylet
Önkéntes tűzoltó-egylet
Polgári kör
Református főiskolai képző társulat
„Schiur*-egylet  (biblia és thalmud tanítására) 
„Sandekoes" k<>ma-egvl. (szép. bet. ágyasok támogat.) 
„Gaum le Dalim*  szegényeket gyámok egy). 
Pápa és vidéki tanító-egylet
Asztalos ipartársulat
Általános „
Czipész „
C'sizmádia „
Fazekas „
Kovács; rézműves: késes ipartársulat
Lakatos, bádogos, puskás és reszelő vágó ipart. 
Malom-ipartársulat
Szűcs „
Takács, kefekötő és csutorán ipartársulat 

Összesen 27 egylet és társulat

de

Felhívás a nemzethez!
11.

Tévedés szerintem azon állítás: „mi müveit, 
szegény nemzet vagyunk!“

Ne tömjénezzük hibáinkat; legyen erőnk, bá
torságunk bevallani gyöngéinket azon erős elhatáro
zással, hogy tudjuk is, akarjuk is orvosolni.

Viszonyainkat elfogulatlanul tekintve, minden
kinek he kell ismerni, hogy mi épen azért vagyunk 
szegények, mert nagyrészben legalább nem vagyunk 
müveitek. A valódi műveltség legbiztosabb, sót egye
düli forrása a jólétnek és vngyonosodásnak. A nem- 
zeties műveltség pedig szüli az erőt, s az erős és 
csakis az erős nemzet az, mely minden viszontag- 

i ságot leküzdve, magas rendeltetéséhez képest füg
getlen ura tud lenni helyzetének !

Ha tehát a „legnagyobb magyart" nemcsak 
üres szóval magasztalni, hanem tanításait a gyakor
lati életben tettel is követni akarjuk, ezt nézetem 
szerint úgy tehetjük és tennünk is kell, ha minden 
halogatás nélkül hozzáfogunk a munkához.

Nem szeretnék sem túlozni, sem félreértetni.
Van elég elsajátítani valónk, van az idegen 

tudomány, ipar és tőkére szükségünk, cselekedjünk 
tehát a nyugoti knlturállamok példáján okulva, de 
ne majmoljuk őket mindenben! Hogy ezen eszmét' 
némileg eoneret alakban is bemutathassam, kövesse
nek egy pillanatig azon térre, melyen eddigelé leg
inkább foglalkoztam:

Általában elfogadott elv. hogy hazánkat ipar
állammá kell emelnünk: és én főleg ez irányban 
kezdettem meg működésemet. Az e téren tapasztalt 
sok, érdemem feletti kitüntetést azon hálás elisme
réssel fogadom, hogy ebbeli törekvésemben a társa-

Ráth Károly.

ikulási év Tagok száma Évi bevétel Vagyon
1820 160 tag 300 frt. 800 frt.
1835 173 1538 98 „ ;
1739 220 3048 15000 „
1874 58 44 200 „
1869 75 „ 307 ,, 450 „
1868 30 „ 96 „ 1200 „
1873 379 2512 n 572!) „
1875 62 88 135 „
1877 280 „ 95 n 18" „
1873 114 291 500 „
1871 596 n 1037 9076 „ 1
1867 18<» „ 978 2000 „
1842 122 320 „ 110O „
1820 110 n 300 ,, 4000 „
1778 50 r 60 ,, — —
1836 005 r 270 500 „
1876 68 n 131 „ 200 „
1872 15 n 15 ,, — — 1
1874 120 V 180 ,, 1024 ,.
1873 50 r 10 ,, — —
1873 135 n 57 954 ,.
1877 22 n 51 ,, 42 .,
1876 42 49 179 „
1871 19 92 210 „
1874 35 272 ,, 125 „
1872 21 n 7 — —
1876 52 n 25 ,, __ — —__

3413 tag. 12176 frt. 43709 frt.
évi be\ étel. egyleti vagyou.

dalom minden osztálya buzdítani és támogatni haj
landó. De mindig jobban meggyőződöm, hogy mind 
az én fáradozásimnak, mind az enyémnél lelkesebb 
küzdelmeknek is mindaddig nem lesz kívánt sikere, 
mig ennek előfeltételekép, vagy ha lehet, azzal 
együttesen mezőgazdasági iparunk hiányát nem or
vosoljuk, meg nem szüntetjük; mórt:

A természet törvénye és rendje, hogy a meg
levő vagyont kell előbb czélszerüen és teljesen ér
vényre juttatni és felhasználni, mielőtt egy újabb és 
még meg nem levőnek megszerzésére törekednénk. 
Már pedig a biitokunkban levő circa 46 millió 
holdnyi termőföldből jelenleg mondhatni alig fele 
része a magán nagyúri birtok az, mely nagyobbára 
legalább okszerűen kezeltetik, mig a másik bizo
nyára nagyobb felerész, circa 25 millió hold, mely 
az állam, egyház, községek, kis birtokosok kezén 
van, nagyobb részben nincs okszerűen kezelés alatt. 
Ezt azon körülmény is igazolni látszik, hogy a hasz
nálatban levő circa egy millió eke közül még ma 
is jóval több mint felerész: fa eke! továbbá, hogy 
egy hold szántóföld tiszta jövedelme nálunk általá
ban 4 frt, holott más kultur államokban pedig rosz- 
szabb talajviszonyok mellett is ez 2 3-szor annyit 
teszen ki. De ezen állapot jelenségeit az életben is 
igazolva lenni látjuk, midőn a kisbirtokosnak rósz 
marhával rósz eszközökkel rosszul megszántott so
vány földjében a bevetett silány mag után csak 
kissé nem kedvező időjárás mellett is alig van any- 
nyi termése, miből az állami és községi terheket fe
dezni képes volna. Hát még a fődolog, az ember; 
az a szegény földmives. — Minő annak háza, ruhá
zata, családiassága !

Hogy a kézműipar valóban felvirágozhassék, 
egyebeket most mellőzve, első sorban a belföldi kö
zönség körében kell, hogy fogyasztó piaezra leljen. 
Azonban ha mint nálunk - ,-ad részét képező föld
mives osztály kevés termelő képessége miatt, sze
gény, vagy mint Bacsák alispán mondta koldus, 
ha ennek nagyobb része az év nagyobb szakán át 
mezítláb és gatyában jár, s egy szűrt, kalapot leg
feljebb minden 4 5 éven át képes egyszer vásárolni
stb., ilyen fogyasztók mellett teljes lehetetlenség, 
hogy a kézműipar lendületet vegyen és felvirá
gozhassék.

A háziipar legyen mezőgazdasági iparunk kie
gészítő része. Ne elégedjünk meg azzal, hogy ez az 
ország egyes helyein üvegházi növénykép néha ter
hes áldozatokkal is ápoltassák, hanem legyen az 
minden földmives családnak otthonos foglalkozása. 
A gabona, liszt, bőr, bús, tej, fagygyu, szappan, 
kender, len, fa. vessző, nád, szalma csontfélék stb. 
mind oly anyagot képeznék, melyek a vidék saját
ságaihoz képest könnyen elsajátítható, s a család 
összes tagjai által gyakorolható, kevés Ügyességgel 
átalakítva a család egész háziszükségletét fedezni 
képes jövedelmi forrásul szolgálhatnak.

A mezei és házi iparban látjuk a nép gazda
sági tevékenységét összefoglalva.

Ennek a nemzet életében és fejlődésében oly 
alapszón! jelentőséggel bíró földmives osztálynak, 
mely nemzetünk zöme, nemzeti vagyonunk legfőbb

elhárítására. 8 a „Rules of Civility*  czimü könyvben, 
melyet 1685-ben fordítottak francziából angolra, a 
a következőket olvashatjuk: „Ha (» Nagysága prüsz- 
szenteni találna, nem kell kiáltanod: „Isten áldja 
meg Önt, Uram,!*  hanem szépen le kell venned ka
lapodat, magadat illedelmesen meghajtanod s ama 
köszöntést magadra alkalmaznod.*  Az újra kereszte
lők és a quaker-ek egyéb formulák mellett a prüsz- 
szentéshez kötött jókivánatokat is eltörölték, mind
azonáltal még alig félszázaddal ez előtt e szokás úgy 
a magasabb mint az elsőbb körökben feltalálható volt.

Az olaszok, ha valaki prüsszentett, azt mond
ják : „Prositl*  vagy „Felicita!*  mire az illető a 
„Grazié*  szóval köszön. A németeknél a középkor
ban „Gott helf!“ felkiáltás dívott, melyet ma is 
gyakran hallhatunk. Francziaországban a régi „Bon- 
heur! (szerencse) vagy Dieu vous bellissé!*  (Isten 
áldja meg!) felkiáltás helyébe az egyszerű főhajtás 
szokása lépett.

Ha egy hindu prüsszent, a mellette levők azt 
kívánják, hogy „Élj!" mire az illető azt feleli: 
„Veletek !“

Uj-Seelandban, ha egy gyermek prüsszentett, 
bizonyos varázsszót mondottak a szerencsétlenség 
meggátlására; az ó-kalabári négerek pedig olyatén 
taglejtéssel, mintha valami rosszat akarnának elker
getni, kiáltják: ,,Távolodjék el tőled !" Ha Monomo- 
tapa Abyssiniában királya prüsszentett, az áldás ki- 

vánatok szájról szájra jártak az egész városban. Gui
neában a múlt században még az volt a szokás, hogy 
ha valamely előkelő egyén prüsszentett, a jelenlevők 
mindnyájan leborultak, megcsókolták a földet, s ke
zeikkel tapsolva kívántak minden jót és szerencsét. 
Egy csodálatos amerikai esetet találunk feljegyezve 
Garcilaso de la Vega munkájában Florida lakóiról. 
A benszülöttek feje, Guachoya meglátogatta az ex- 
peditió vezetőjét, s ez alkalommal véletlenségből ha
talmasan elprüsszentette magát, mire a velejöttek 
fejeiket bólintgatták, kitárták majd összetették karjai
kat, s nagy tiszteletet mutató taglejtésekkel külön
féle jókivánatokkal halmozták el azt, s jó sok idő 
telt bele, míg ismét lecsöndesültek. Ha a szuluknál 
valaki megbetegedett, mindenekelőtt azt kérdezik 
tőle látogatói, vájjon prüsszentett-e már, s ha nem, 
bosszúsan morogják, hogy „a beteg veszélyes." Ugyan 
ezen négertörzsnél szokás a prüsszentő gyermeknek 
azt kívánni, hogy nőjjün, a mennyiben ez az egész
ség jelének tekintetik.

Egy másik néger népnél, az amakosáknál ta
nulságos példát találunk arra nézve, hogy miképen 
mennek át ilyes szokások egyik vallásból a másikba. 
Ezek ugyanis azelőtt prüsszentés alkalmával isteni 
ősüket, Utikszót hívták segétségül, mióta azonban 
a keresztény vallásra tértek, azt kiáltják: „Teremtőm! 
tekints reám!"

Az eddigiekből eléggé kitűnik, hogy a prüsz- 

szentés alkalmával való jókivánás már a legrégibb 
korban is dívott, s hogy a vad népeknél is tapasz
talható. Lássuk már most az ahhoz kötött baboná
kat is.

Mint már fentebb láttuk, Homérosz hőskölte
ményében a prüsszentés szerencsét jelentőnek tekin
tetett, hasonlóképen említi azt Xenophon Anabasisa 
is. Plutarch pedig azt beszéli el, hogy a salamisi 
csata előtt, midőn Themisztokles hajóján az iste
neknek áldozatot mutatott be, egyike a jelenlevőknek 
elprüsszentette magát, minek a főpap nagyon meg
örült s a győzelmet biztosnak mondotta. Eusztatiusz 
szerint csuk a jobboldali orrlyukból kitörő prüsszen
tés tekinthető jó jelnek, s ha útját a bal-orrlyukon 
keresztül veszi, rossz következménye szokott lenni, s 
ugyan e véleményen volt Theokritosz is. Ha a prüsz- 
szentés dél és éjfél között, avagy akkor történt, mi
kor a hold a bika-, mérleg-, oroszlán-, hal- vagy a 
bakjegyben állott, azon esetben szerencsét jelentett, 
ha pedig prüsszentéskor a hold a szűz-, vízöntő-, 
rák- vagy skorpió-jegyben volt, hát akkor biztosnak 
vették, hogy valami szerencsétlenség fog történni. Az 
olasz azt szokta mondani: „Chi a digiuno ha star- 
nutato sara nel giorno regalato o mortiíicato." (A 
ki éhomra prüsszent, azt az nap vagy megajándé
kozzák vagy megszidják.) A magyar paraszt főkép
pen akkor tartja a prüsszentést veszedelmet-jeleiitó- 
nek, ha az pénteki napon a éhgyomorra történik.



termelője vajmi csekély gondját viseljük. Pedig mily 
csodaszert! hatással van e téren midaz, a mi élet
eiét eltalálja. Mi adta meg nemzetnek a nemrég le
folyt súlyos viszonyok között az ellenállhatási erőt? 
az urbér alól kiváltott birtok. Nem az a sok fel
szabadult kéz szerezte-e meg a nemzetnek azt a 
roppant teherviselési képességet, melylyel az ahso- 
lut és alkotmányos kormányzat halomra gyűlt köz
terheit elviselte, nem ez-e, az önbizalmat és azt a 
szívósságot, mely még ma sem enged végleg el
csüggednünk? És ha messzebb visszatekintünk, nem 
a birtokviszonyok szerencsés rendezése teremtette és 
fejlesztette-e azon virágzó községeket, melyek a va
sút és távirda hiányában is jólétnek örvendtek.

Tanulmányoztuk-e azon birtok, azon család, 
azon osztály és gazdasági lét szükségeit, adtunk-e 
annak eszközöket önjava, s a nemzet fejlődésének j elválaszt tőlünk, kik megbízható igazi magyarok, 
előmozdítására, akár újabb magánjogi, akár közigaz
gatási, akár socialis intézkedéseink által.

Megszereztük az újabb idők kulturális eszkö- nyelvünk lesz anyanyelvűk.
. ............VI-

országszerte ép ezek gondozása s felkarolása igényli 
a társadalom nagyobb s odaadóbb figyelmét.

Minden községben, a hol még hiányoznak és 
a hol részben vannak is kellő számú kisdedóvodák 
és a szükséghez képest az árva gyermekek részére 
szeretetházak alapitassanak, hogy ekép a kiskornak 
közt — azok elhanyagoltatása folytán tapasztalt 
nagy halandóság mérsékeltessék. Széchenyi szerint 
oly kevesen vagyunk, hogy nálunk még az apagyil
kosnak is meg kellene kegyelmezni; tehát annál na
gyobb kötelességünk azokat megvédeni, kik önhibá
juk nélkül vannak veszélyeztetve.

A kisdedóvodák mellett szól még a magyaro
sodás terjesztésének nagy argumentuma is. Hazánk 
körülbelül Ki millió lakosságának alig felét teszi 
csak még ma a magyar. Nyelv s nemzetiség sokat

hosszas vitatkozásokat meghallgatta, azon remény
nek adva kifejezést, hogy a minister most már kel
lőleg tájékozva van és siettetni fogja a törvényja
vaslat elkészítését, s az eddig tanúsított jó akarat
tal meg fogja találni a helyes vezérfonalat százezer
nyi szorgalmas és hazafias állampolgár fenyegetett 
életérdekeinek megóvására.

Vidéki és helyi liirek.
Városunk országgyűlési képviselője Rátli Ká

roly ur a kereskedelmi és közoktatási miniszterek 
által kineveztetett az újonnan szervezett országos 
i p a r sz a k o k t a t á s i tanács tagjává. Bizonyára 
örvendetes bizonyítéka a jelen kormány elfogulatlan
ságának azon körülmény, hogy képviselőnk ellen
zéki létére is a minisztérium által minden szakta- 
nácskozmányba és minden oly állandóan működő hi

vatalos testületbe első sorban meghivatik, a hol az 
.„.igjuivn, ,, sza](av.1|0^s{'|ga nz (|gyPt jelentékenyen előmozdít- 

hazánk sorsát teljesen mngnkának valló hazafiak csak Mi„t íXmnnk, csapón egy óv leforgása alatt
akkor lesznek, ha egyszersmind zeugzetes magyar | ];. K. ur nem kevesebb mint h a t miniszteri en- 

Gr. Zichy Jenő. qiietében volt hivatalos.
(Vége következik.) Az alispánválasztás hétfőn ment végbe, azt

| mondják, Veszprém már régóta nem látott annyi 
Az inartörvénv revízióin törvényhatósági bizottsági tagot, mint ez alkalom-
AZ ipariorveny levizioja. mai. ('g^ Kálmán még a választás előtt lepett

_n>,.................. ,............. ............. .......... .. ...... A második ipa rügy i enquete nyolez vissza, s igy Véghely Dezső megyei főjegyző vá
llalását csakis bizonvos jólét mellett gvakorolhatja.................. tárgyalván az ipartörvény módosításának fon- lasztatott meg közfelkiáltással alispánnak. Éljen!
A tankötelezettség, a képeztelés segédeszközei „él-! tow'hb, vlv V'?r “í/’ 2M‘rő ,K.eV i . Beküldetett Az iskolai takerékpÓMtárt Zubeck

, . ... . , . | h iinimsztei áltál I. hó /-en beterjesztetett. Már most Rénúrd puszta-gyimótln néptanító ur a múlt iskl.
kül tob.myire eredménytelen. a miniszteren a sor, hogy ne húzza halaszsza to- évben iskolájában életbe léptette, és pedig oly szép

Azon 2000 községben, melyekben a hivatalos vább a rég megérett ügyet, hanem kerítse elő a tör-I eredménynycl, hogy 25 tanuló ez időig megtakari- 
kiiuuiatás szerint még nincs iskola, ‘.. ................... z.........--i-x-*.  i.-un. -i_ - i <
kellő számú és minőségű iskolák ide 
szak- és ipariskolákat és tanműhelyeket 
fussanak s az iskolakor beliek tanulása és 
dése az illető hatósági közegek támogatásával 
segitessék, illetve ellenőriztessék.

Iskolákról szólván, legyünk rajta, hogy az is
kolakötelesek rendesen látogassák az előadásokat; s

zeit, a gőzerő s a vasutat, de a mezei gazda 
szonyai rendezésével nem foglalkoztunk.

A nép műveltségének, a nemzet fejlődésének j 
egyik tényezője a népnevelés az iskola. Ez valódi

I a miniszteren a sor, hogy
•hiicn <t iiKiiuuos \uoi> reg megereii ügyei, nanem Kerítse eio a uo- eretimenynyoi, Hogy za tanillO ez időig mogtaKari-
i, és másutt is a i vényjavaslatot legalább oly időben, hogy az az uj tott 50 frt. Ez üdvös intézmény, mely nem nagy

értve a i ol‘szággyfllési őszi sesziójában azonnal tárgyalható le- fáradságba kerül, ajánlandó a néptanító urak figyel-
; gyen, mert arra, hogy még ebben a seszióban ke- inébe,. (Mi ezen intézményért éppen nem tudunk ra-

?'*  „ ríiljön rá a sor, most már a legkisebb kilátás jongni, mert szerintünk a népiskolának mások a
művelő-j sínes. Az iparosokra nézve mindenesetre megtíyug czéljai. Mindamellett elismerésünket mi sem tagad- 

•lő- tató lehet azon körülmény, hogy még az elméletijük meg Z. L. tan. úrtól. Szerk.)
I legkiválóbb íérfiai is a k é n v s z e r t á r s u 1 a t o k Hétfőn a feldagadt Tapolcza vizének jegére
I mellett nyilatkoztak, a mely kívánalomban tudvale-i egy 12 éves fiú lépett, de vesztére, mert a jég ketté 
vőleg az 1879-ki országos iparos gyűlésnek határo- ■■ n 15.......——i

................. / °............................ ......... zatai is összpontosultak, és mely mellett a múlt évi 
főleg, hogy az ismétlő-oktatás, mely az egész ok- i september hóban tartott első enquete szinte nagy 1 
tatásnak koronáját képezi, országszerte rendesen ke- i többséggoi állást foglalt, 
resztül vitessék. Mig az iskolamulasztások oly iszo-| A jelen enquetében a kötelező társulatok, te- 
nvu számával találkozunk, miként ezt statisztikai 1,:n az osztály egyhangú kívánsága m e 11 e 11
adataink feltüntetik, addig nagv közönsógdnknód <7.i-1xjOatkozínfc: lMtl. Károly M'idroiiy Soma,
... .... , , , , , . „ . gróf Appon yi Albert, báró Liptay Béla, Lu-

nlizátró es kellő baladásról nem lebet szó. S mt-|kíet Béla 01isz. képviselők; Kerkapoly Károly 
vei a szellemi haladás maga után vonja az anyagi1 és Kautz Gyula egyetemi tanárok, továbbá gróf 
gyarapodást, segítsük tehát elő az iskolai és i.‘, I .............................. , ”
könyvtárakat, mint kultur állapotaink legbiztosabb ’i°r gépgyáros. A társulati kényszer ellen vitatkoz- . 
ÓS leghatalmasabb emeltyűit. ’ 1 e,8 ll ft W“’,or- V-í " g, ,L"jo8’ K ?JT‘‘kS“

i , . i. . . -i i/ • Helfy lgnácz (!) képviselők, Gsepreglu János
továbbá, tekintettel hazánk agnkoláns viszo- I-8 T|1(.,k |Jn(11.e mtolo4okt Krausz Lajos szeszgyá- 

nyaira, legyünk még azon is rajta, hogy az okszerű ! 10S| Neuschlosz Alar. parhetgyáros, Keleti 
mezei gazdaságsa gazdagon jövedelmező gyümölcs- Károly miniszteri tanácsos és Herich Károly osz- 
termelés emelése szempontjából iskoláink mellett is- í tálytanácsos. Az utóbb nevezettek Ilolfy kivételével 
kolakertek és faiskolák állítassanak lel. valamennyien tagjai vagy vezetői az nj miniszterié-

„ . ,, , , , , , 118 „általános iparegvletnek,“ míg mindazok, kik az
Ha mi megelégszünk azzal, hogy ezek béren-1 ÍM1.os.ol.szfe josos kívántait a törvényhozás ál- 

dezése .1 felállítása a törvényekben úgy is ki van 
mondva, de miként sajnálattal tudjuk, tényleg leg
több helyen ismeretlenek, akkor áldott természeti 
viszonyaink s termékeny talajunk daczára, még so
káig nem érendjük utói a külföldet, mely e tekin
tetben is rosszabb viszonyok mellett előbbre van.

Hogy könyvtárakat, iskolakerteket és faiskolá
kat együttesen említek meg, azért van, mert mig 
ezek befolyása viszonyaink emelésére tagadhatlan.

tört, s a iiu nyomtalanul eltűnt a jég alatt.
Különös szokatlan időjárásunk van, kedden 

délután megeredtek az ég csatornái, este pedig vil- 
lámlott és dörgött, — vájjon ez mit jelentsen az 
időjósok szerint?

Tekintetes szerkesztő ur! Becses lapjának 
múlt számúban csekélységemre vonatkozó közlemé
nyére reflektálva, kötelességemnek tartom kijelenteni, 
miszerint a helybeli izr. krajczáregylet Spatz lgnácz 
derék kartársamnak és kizárólag neki köszöni ala-

nép- Zichy Jenő, I)r. Weisz Béla tanár, Havas Sá,i- hálását, a mennyiben ő pendítette meg és i'ogana-
. . 1 i...... :.......'... . » 4/. i................n.... vUnivA»_ tosiiotta a szén eszmét,. Tisztelettel Pónán. 1881.

valamennyien tagjai vagy vezetői az uj miniszteriá
lis „általános iparegyletnek,“ mig mindazok, kik az 

I iparos-ország jogos kívánalmait a törvényhozás ál
tal számba vétetni kívánják, egyszersmind a régi füg
getlen országos magyar iparegyesületnek hívei. Es 
felemlítjük még azon igen jellemző tényt is, hogy 
a budapesti keres k e d e lm i testületek szinte mind
annyian a mellett nyilatkoztak és kérvényeztek, 
hogy a törvény kötelezzen minden iparost valamely 
társulatba való belépésre.

Az enquete utolsó ülésében a részt vett tagok 
nevében Rátli Károly mondott köszönetét az elnöklő 
miniszternek azon türelmes kitartásért, melylyel a

bennem, az jött hozzám, hadd dicsérjem és imád
jam tehát Őt!“

Tekintetbe véve azt, hogy az alsóbb fokon álló 
néptörzseknél azt hiszik, hogy az ember lelke a testbe 
be- s abból ismét kimehet, s azonfelül más szelle
mek is felkereshetik a testet, azt birtokukba vehe
tik s betegséggel láthatják el, aligha csalódnak, mi
dőn a prüsszentéshez kötött szokásokat ezen primitív 
képzetekkel hozzuk összefüggésbe, s eredetüket azon 
korra teszszük, mikor az ily jelenségek magyarázata 
nem physiologiához, hanem a theologiához tartozott 
még. Annyi bizonyos, hogy e szokások egy, 111a már 
fölötte gyerekesnek tetsző nézet, szükségszert! követ
kezményei voltak. A régiek ugyanis, mint a mai va
dak, erősen hittek a jó és rósz szellemekben, kik a 
halandó ember porhüvelyét gyakorta felkeresik, s 
azon hit adott létet a prüsszentésnek tulajdonított 
különféle jelentésnek, babonás szokásoknak; annyival 
csodálatosabb tehát, hogy a XIX. századnak felvi
lágosítással tele tömött légkörében még folytonosan 
úszkálnak az ily régi babonák foszlányai . . .

Az oroszok meg a hinduk azon hiszemben vannak, 
hogy mikor prüsszentenek, ok vétlenül az asszony 
gondol rájuk. A prüsszentéshez kötött egyéb babo
nák közül bizonyára eleget ismer a t. olvasó, hiszen 
még ugyancsak járja az a hit is, hogy a beszéd köz
ben történt prüsszentés a mondottak igaz volta mel
lett bizonyít, bár ezt sok helyütt ma már inkább 
tréfából szokták állítani.

A prüsszentés alkalmából mondani szokott jó 
kiváltatok eredetét illetőleg mar említettük a régi 
görögök s aztán a keresztények véleményét. A zsi
dók papjai megint azt tanították, hogy a szokás ke- 
letkeztének oka azon körülmény volt, melynél fogva 
Ádám, az első ember s legközelebbi utódai életük
ben csak egyszer prűsszenthettek, s rögtön meghal
tak az után. Jákob pátriárka kérésére azonban meg
engedte az isten, hogy az emberek életükben több
ször is prűsszenthetnek annélkül, hogy azonnal meg
halnának; ám a halál félelme ez után is arra kész
tető a halandókat, hogy ily alkalommal meg is kí
vánják az illetőnek, hogy javára, egészségére váljék.

A perzsáknál azon hit uralkodik, hogy a príisz- 
szentés az ember bensőjében elrejtőzött egy démon
tól származik, s a kelták szerint azt, ki az isteni nem 
hívja segítségül, prüsszentéskor nagyon könnyen tova 
ragadhatják magukkal a szellemek, Ha egy zulu 
prüsszent, Írja dr. Calloway, azonnal felkiált imi
gyen: „Íme, meg vagyok áldva. Ősöm szelleme van

tositotta a szép eszmét. Tisztelettel Pápán, 1881.
I marczius 7-én Schór Annin.

Mádai kávéházában f. hó 15-én álarezos Pn- 
rim-bál lesz. A továbbit a falragaszok jelentik.

Lapunk volt belső dolgozótársa Vendé Soma 
ur legközelebb átvette a „Magyar kereskedők lapja" 
szerkesztését. Kivárniuk neki kitartást és sok sze- 

j roncsét.
..Beneficentia'- deáksegélyzö kör. A főgymn. 

igazgatósághoz 1881. Január havában benyújtott fo
lyamodványunkra, melyben körünk megerősítését kér
tük, tagadó, sőt tiltó feleletet kaptuuk, okul hozat
ván fel az, hogy a még eddig fennállott deáksegélyzö 
körök sem szilárd alappal, sem huzamos tartammal 
nem bírtak. Igy van és volt ez az első emberpár 
óta. hogy a fiuk gyakran az atyák bűneiért szenved
nek. Ezúttal legelső és legfőbb kötelességünknek 
tartjuk körünk szép jellemű pártolóinak kis áttekin
tést nyújtani a korán alhunyt nemes czélu kör éle
téről. A befolyt adakozási összegből 5 szegénysorsu 
főgymn. tanuló segélyezhetett a beiratás és köny
vekre szükséges költségek fedezése által. — Segé
lyezhettek: Vili o. idősb H. E. VII o. K. M. S. S. 
VI o. V. N. ,V. G. L. Kevés a hely körünk teljes 
működését itt részletesen leírni, hanem e czélból 
felhívjuk a nemesszivü adakozókat, hogy bárki bár
mikor körünk pontos és lelkiismeretes működéséről 
kimutatást és felvilágosítást nyerhet az elhunyt kör 
jegyzőjénél. Fogadják legforróbb kösz.Önetünket és 
elismerésünket a segélyzettek nevében mindazon ne
mes szivek, melyek kellőleg tudták és tudják méltá
nyolni a szegénysorsu tanulók nyomasztó helyzetét.

A tagok.
Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapátot a 

király belső titkos tanácsosnak nevezte ki. Az érde
met illeti meg a koszorú.

A nagyszombati községi polgáriiskola IV. osz
tályának növendékei az intézet ifjúsági könvytára javára 
1881. évi február hó 26-án színi előadást rendeztek. 
A polg. iskolai zenekar által előadott megnyitó után 
színre került: A pórul járt regruták, vagy : A fur
fangos őrmester. Vig színmű dalokkal két felvonás 
bán: A. A. v. d. Stempel vigjátéka után magyarra 
átdolgozta és bővitette Alszeghy N. János polg.

! isk. tanár s lapunk kedvelt tollú dolgozó társa. Az 
előadás 27 frtot jövedelmezett.

Levelezőlapok ragasztott czimmel. A közmunka 
és közlekedésügyi m. kir. ministeriuni f. é. 5025 sz. 
alatt a következő rendeletet bocsototta ki: Az egye
temes posta egyesületi szerződéshez trtrtozó fogana- 
tosítási szabályzat XV-ik, valamint a levélposta tarifa 
lll-ik czikke értelmében a levelező lapokhoz a netán 

| a bérmentesítés kiegészítésére szükséges levéljegye
ken kívül más tárgyat illeszteni vagy rájuk ragasz- 

I tani nem szabad. Ennélfogva külön papirszeletekre

A. N. J.



irt vagy nyomtatott czimeket nem szabad a levelező vettük, ára 30 kr. postai szétküldéssel 35 kr. 
lapokra felragasztani. Éppen úgy nem szabad a le kiadja Grimm Gusztáv Budapesten, a hová a meg- 
vele-Ő lapok előlapjára mást, mint a czimzést és a .... > •< ->- -• .....J"'- * »-• . —x-xmiix-a).

kézbesítésre vonatkozó adatokat Írni. A közönség fi
gyelmeztetik. hogy a postaközegek az ezen szabály 
ellenére kiállított levelező lapokat az azokat föladni 
szándékozóknak, a szabályellenességre való figyel
meztetés mellett visszaadják, a levél gyűjtőkben ta
láltakat és az esetleg más postahivataloktól érkező- füzetet külön megjelenése után azonnal 
két pedig nem továbbítják, hanem egyéb térti kül- további utánfizetés nélkül, bérmentesen postán meg- 
deménvek módjára kezelik. ]..n i.«i. ’

Ismét egy kiállítás! Altoméban ezen é\i aug. fen. (IV. Ferencziek-tere 
hóban egy nemzeti kiállítás lesz a kisipar szamara. 
mely kiállítás leginkább erő- és dolgozó gépekből 
fog állani. Sok esetben az újkor ipari kiállítása, el
tekintve valami különös szak kiállításától inkább 
országos vásároknak tekinthetők mint valódi kiállí
tásoknak, melyek a czélból állíttatnak fel, hogy ta
nításra és utánzásra serkentsenek. Az altonai nem
zeti kiállítás nem külön szaki. Ezen kiállításnak 
az a czélja, hogy felmutassa a kézműiparnak a leg
újabb erő- t. o-, ’ \ ' z,i 1 "zl'
bán és sokban állítható elő ama iparág. Ahmnyi 
dolgozó gépek találtattak lél az utolsó 10 évben, a 
melyet némely iparosok csak névleg vagy szak la 
pok leírása után ismertek! E gépek itt munkálko
dásban lesznek láthatók. Németországnak legnagyobb 
kereskedő városának Hamburgnak közvetlen közel-! 
léte nagyon előmozdítja a kiállítás látogatását. Ipa
rosok egyáltalában ne szalaszszák el s használják 
fel az alkalmat, mert a mai világban csak is arra 
kell tekinteni, hogy mennél ólcsóbban állíthassunk 
fel iparágunkat s minél kevesebb ombererővel, mert 
embererő a legdrágább.

A „Hymen* 1 szépirodalmi hetilap 9-ik száma 
a czimlapon Tisza Póli k. a. a miniszterelnök le
ányának arezképét hozza : változatos tartalma pedig 
következő: A szépirodalmi részben: Vágynám lenni. 
Költemény. Vaj Sándortól. - Eliz. Költemény. Gás
pár Imrétől. - Rózsaháló, aranyhal. Vig beszély 
Lanka Gásztávtól. — Egy különös esküvő. Igaz tör
ténet. Benjámintól. — Fejedelmi nászünnepély Ber
linben. Vegyes közlemények: A ..Hymen**  hírei (El
jegyzések. esküvők.) — Farsangi krónika, — Leve
lezés mindenről mindenkinek. (Kérdések és felele
tek.) — Mindenféle. — Adomák. — A „házassági 
előcsarnokban**:  A „Hymen“ házassági hirdetései. 
A mellékleten: Arczképcsarnok. HL Tisza Póli 
kisasszony. — Farsang utáni gondolatok. Wargha 
Zsankátóí. Könnyelmű asszony. Barber Ida re
génye. 17 — 24 lap. — Irodalmi újdonságok. —Be
érkezett levelek és ajánlatok. — Talányok és meg
fejtések. — Szerkesztői galambposta. A „Hymen4* 
előfizetési ára negyedévre (még januártól teljes szá
mok is megrendelhetők) 1 írt, félévre 2 irt, a 7-ik 
számtól, melyben az uj regény kezdődött, a 13-ikig 
50 kr; mely (Budapest, VI. Gyár-utcza 15. sz. 1. 
em.) a ,,Hymen* 1 szerkesztőségébe küldendő. A ki 
előfizet, a házassági hirdető rovatot ingyen hasz
nálhatja.

Az .Ország Világ*  XII. füzetének tartalma: 
A kis színésznő. (Elbeszélés.) Sziklai Jánostól. Az c 
én képmásom. (Elbeszélés.) Prém Józseftől (Befejező 
közi.) A fonóban. (Rajz.) Sümegi Kálmántól. Tóth 
Ede hagyatékából. Az erdőben. Költemény (képpel.) 
Inczédi Lászlótól. A tóparton. Költemény (képpel.) 
Inczédi Lászlótól. A halottak elégetéséről. Dr. Szath- ° 
máry Imrétől. (Befejező közlemény.) A FCsikóbő- ^2^$) 
rös kulacs‘ költőjének három levele. Az 1848 -49 
diki nemzeti dráma zárjelenetei. Leitich Antaltól. 
(Negyedik közlemény.) Menyasszony. (Regény.) Be
öthy Lászlótól. (12. közlemény.) wChic.* ‘ (Egy wchic“- 
tárcza után. Jean D'Ortól. A mikor én primo amo- 
roso voltam. Elbeszéli b. Manemett. Találmányok. 
Athén romjai. (Képpel,) Kényes ügy. (Képpel.) Mér
tékvétel. (Képpel.) Vágy, i Képpel.) Hazatérés a bál
ból. (Képpel.) Irodalom. Zene. (h. j. Színház. G\ász
rovat. Állatvilág. Sport. Naptár, rejtvények. Hirde
tések A XI. füzet rejtvényeinek megfejtése. A XI. 
füzet rejtvényeinek megfejtői. Athén romjai. Az er
dőben. 'Tóparton. Kényes ügy. Mértékvétel. Far
sangi árny- és fényképek. Vágy. Hazatérés a bálból.

Uj könyvek. Mehuer Vilmos budapesti buzgó 
könyvkiadónál újabban megjelent: 1.) Magyar 
szemle H. íüz. szerk. Bodnár Zsigmond. Ára 60 
kr. Tartalom: Martinovicb Ignátz (Pauler Gyulától.) 
A harmadik köztársaság és a diktátor (Beksics Gusz
távtól) ; A ragályos betegségek és a gomba elmélet 
(Czakó Kálmántól); Bella (*  * *),  Irodalmi szemle. 
— 2.) A föld és népei czimü Dr. Toldv László 
által kidolgozott érdekes folyóirat 31. és 32-ik fü
zete, melyeknek egyenkénti ára 30 kr. 3.) Az „Ál
talános magyar-fr a nézi a sz ak á c sk öny v“ 
4- 6 füzetei szintén 30 krajczárjával. Mind e há
rom folyóiratot úgy külső kiállítás, valamint tar
talmuknál fogva is melegen ajánljuk tisztelt olva
sóink szives figyelmébe.

Táborszky és Parsch zencműkereskedésében 
Budapesten megjelent: Verlobungsfeierklünge. Wal- 
zer componirt und seiner Kaiserlichen und königl. 
Hoheit Kronprinzen Rudolph in boster Ehrfiircht 
gewídmet von Philipp Fahrbaeh jun. Ára zongorára 
1 irt, zenekar számára 2 írt.

Megjelent: Tanulmányok a nőemanczipátió kö- 
í-i ° Jn1 'tT 1 f‘S 8°udolkodó közönség számára. Irta 
Horváth József. Ez 1 füzet ára 25 kr.

„Nana * Zola Emil regényének

rendelések is intézendők. — A ki a regényköltészet
ben a meztelen realismust szereti, s minden senti- 
mentalismus ellensége annak „Nauá“-nál megfe
lelőbb olvasmányt nem ajánlhatunk, fiatal lányoknak 
s ifjaknak azonban nem való. 4 irt 50 krnak előfi
zetése mellett az egész müvet — és pedig minden 

minden

' lőtt, r. k. 2 éves, brightkor. Horváth Dávid leánya 
Júlia, á. h. 14 hónapos, bélhurut. Horváth Katalin 
r. k. 50 éves, szívkor. Szilos József leánya Máii<.’ 
r. k. 18 hónapos, sorvadás.

ÜZENETEK.

küldjük, Grimm Gusztáv könyvkereskedése Budapes- 
' 9. szám.)

Városunkban meghaltak f. évi február 24-től 
márezius 9-ig: Szabii István, á. b. 53 éves, tüdő
vész. Nagy József gyermeke József, á. b. 9 hóna
pos. sorvadás. Túri Staniszlausz leánya Vilma, r. k. 
12 éves, vizkór. Vanyulai Istvánná, r. k. 35 éves, 
tüdővész. Magyar Mihály, r. k. 56 éves, szélütés. 
Szántó Friedrika, á. h. 60 éves, tüdővész. Kovács 
József leánya, r. k. halva, éretlen. Szmeda Mihály 

Hogy leimutassa a Keznunpuiiiiin u ivg- gyermeke Mihály, r. k. 2 éves, sorvadás. Túri Sta- 
és dolgozó gépeket, melyek által olcsói)- niszlausz leánya Rozália, r. k. 3 éves, bélhurut. Sin- 
* —x~ Al.......J,ger Ignácz, izr. 66 éves, szélütés. Maradics István

gyermeke, r. k. halva, éretlen. Baiczy Zsuzsánna 
gyermeke Imre, á. h. 2 éves sorvadás. Zsály János, 
r. k. 28 éves, tüdővész. Dobosi István leánya Sár-
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V S S ó Az első kettőt (a rózsa, az óra történetei 
inkább közülnök. <le mindenesetre előbb el kHI nlvusiim.i. 
■fessék beküldeni.

V. S Bpst. Gratulálunk. ad multns annns!
Hosszú csendes és Holdvllágos n.igvon kezbaiH^,. 

vermeiméinek. nem koz-.Illetjük.
Cs .ő. Az adóiunkat felbaazmíljuk. Ilyen anrósáirok 

egyébkor is elkelnének!
H. J. Ne vegye rossz néven, ha mi más véleniénveu 

vagyunk. Magyar költemény alá nem illik német név. Ezt 
már Schedel Franzi is belátta, mikor 'l'oldy Ferencz lett be
lőle. Újabb költeménye bevált.

R. K. Bpst. Az érdekes közleményt köszönjük, az 
újabb megérdemelt kitüntetéshez gratulálunk.

Sch. Á. hlybn. Tévedtünk bocsánat! A hibát hely, 
reigazitjuk.

N. N. Lapunknak komoly elve és határozott czélja vau. 
Pletykázni nem érünk rá. különben vannak erre is emberek. A 
ki lápunk irányával nincsen megelégedve, ne olvassa. Egy
két előfizetőért nem változtatjuk meg azt az irányt, melyért 
jeles férfink elismerését bírjuk. Kinek a pap kinek a ......

Egy rettentő betegség, melytől sok nép 
osztály zaklnttatik.

E betegség a gyomornak kisebb rendetlenségeivel kez
dődik, de ha elhanyagoltaik, megtámadja az egész testet, így 
a vesét, a májt, különösen az egész emésztési rendszert, nyo
morulttá tesz, s csak a halál szabadít meg ezen bajtól. A 
betegséget a beteg maga gyakran nem érti, de ha magát kér
dezi. képes lesz meghatározni, hol és minő baja van. Kérdés: 
Van-e fájdalmam, étkezés után érzek-e nyomást és a lehe- 
lésnél szorongatást ? Sötét kedélyű vagvok-e, kisérve szédü
léssel*?  Sárgás szinezetüek-e a szemek'? Nincs-e löd ve a föl
kelésnél a nyelv, torok s a fogak vastag nyákkal, kisérve 
a száj rósz izével*?  Erzek-e fájdalmat az oldalban, vagy a 
hátgerinczben ? Nincs-e a jobb oldalban oly érzés, mintha a 
máj nagyobbodnék*?  Ha egyenesen állok, nem lep-e meg bá- 
gyadtság vagy szédülés? A vizelet gyengén vagy eresen van’-e 

színezve, üllepedéssel összekötve, mely az edényben meglátszik *?  Étkezés után nincs-e ösz- 
szeköhe az emésztés a has felhívásával, nem okoz-e szeleket és puliogást ? Nem jelent
kezik-e gyakran erős szívdobogás? Ezen különböző jelek nem mutatkoznak egyszerre, 
de egyesek egyideig kínozzák a beteget és igen súlyos betegség hírnökei Ha e betegség 
hosszabb időn át tekintetbe nem vétetnék, száraz köhögést okoz, kisérve hánytatási 
kényszertől. Későbben piszkos, barna színezetű bőrt okoz, a lábak és kezek hideg verí
tékkel borítvák. A mint a máj és a vesék lassanként mindinkább megbetegednek, rheumai 
fájdalmak jelentkeznek és a rendes gyógyítási mód hasztalannak mutatkozik ezen kínos 
betegség ellen. Igen fontos, hogy e betegség gyorsan és pontosan gvógyíttassék, mind
járt keletkezésekor, mi egy kevés gyógyszer által elérhető, mely a valódi szernek te
kintendő az egész betegség elhárítására, az étvágy visszaszerzésére és az emésztő-szervek 
egészséges helyzetbe való visszatérítésére. A betegség , májbet egség1*-nek  neveztetik és 
a valódi és legbiztosabb szer ellene a .Shaker-kivonat/ növény-készület, mely Ameri
kában készül az l’j-Jork, London és Majnai-Franfurtban telepedett tulajdonos*  W h ite 
A. J. számára. Ezen szer a betegséget tövében támadja meg és az egész szervezetből 
kirekeszti.

Fiókraktárak Magyar-, Erdély- és Horvátországban :
Fióki aktárok: Bpesten Török József gyógyszerész, Király-uteza 7. Eszék: 

Gobocki József. Kaposvár: Ágoston A. Kismarton: GrünerA. Komárom: Sclimidtlmuor 
Nagy-Tapolcsany: Essippek .1. Sopron: Rockért A. Párkány: Hogrien E. Pécs: lrgal- 
masok, Kovács 11. Pozsony: Ileinriczo l’isztory E., Soltz. R. Siófok: Szabados Lajos.

Székesfehérvár: Ság 1(. Uraim l„ Zala-Egerszeg : llollós.v E. .1.

WhiteJ A. Főraktár nagyban Magyar-, Erdély- és Horvátbország részére 
Török J. gyógyszerésznél Budapesten, Királyutcza 12.

Tulajdonos:

Pápán, 1881. Nobel Ármin könyvnyomdájából.
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A zserkesztésért felelős a laptulajdonos: Nobel Ármin.


