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A kereskedő társadalmi ál
lásáról.

Társadalmi állásunk kOlöufélesóge ama 
kérdésre jogo ít, váljon micsoda állás illetné 
meg a kereskedői világot, es melyik a /, am it 
tényleg elfoglal?

Az illendőség szempontjából tekintve, kell 
hogy a kereskedői, mint az állam legbiztosabb 
oszlopának és fő tényezőjének egyike, de úgy 
is, mint a mivelődést a legtávolabbi világ
részekbe terjesztőjének, tulajdonképpen a tá r
sadalom elsőbb soraiban kellene látnunk. 
Ezzel egyáltalában nem értjük az úgynevezett 
élénállást. csakis a kereskedő-világot meg
illető tiszteletre gondolunk. — Tekintve a 
kereskedők mai társadalmi állását, számos 
kedvezőtlen tap asz ta la to t észlelünk, melyek 
azonban az okok alapos kutatása után. köny- 
nyen megmagyarázhatók Okot pedig százat 
is találhatnánk. Azoknak egyike: az önhecs’és 
hiánya; a több^ kilenczveukileuczről olvasóink 
engedőm ével elnézünk.

M int mindenütt úgy i t t  is találkozik 
kivétel, de ritka  mint a fehér holló

Megfelelő társadalm i állás elnyeréséhez 
mulhatlanu! szükséges a legegyszerűbb élet- 
szabályok ismerete. A műveltség további fo
kozata meghatározza ama társaskört, amely
ben mozoghatunk, és a helyet, amelyet o tt 
elfoglalhatunk Illetlen tolakodás boszuságot 
okoz és előbb-utóbb merev vis K iutasítást szül.

Hajlandók vagyunk elismerni, hogy egy 
elkövetett, illetlenség gyakran a tények meg
bocsátható fel nem ismerését okozta, de mégis 
elég szomorú azon tény, hogy ezen járatlan
ságot többnyire ott találjuk, a hol azt leg
kevésbé sejtettük.

i Társadalmi tekintetben legtávolabb sem 
j láiiius/kodliatuuk anyagi lu .lym üukre,itt e»ak- 
i is maga a személy értéke jöhet számításba, 
j Azért is ne lépje á t a szerénység keretét a 

kedvezőbb anyagi viszonyukban élő, ha az 
. nt'm mással, mint csak ez utóbbi előnynyel 
i rendelkezik.
' Nem nevetséges, ha e«y ignoráns pénzes

zsák a rang- és műveltséggel bírókat utánozza? 
; Emezek és amazok lény gflkben igen kiilön- 
| bözök. Ha tehát e kettő egyet cselekszik 
I ugyan, mégsem ugyan iz Si duó faciuut idein, 

non est idein. Biz kereskedőink közt nagvon 
sok mustrálni való akadna!

Tetemes különbség van azon kereskedő 
: között, a ki csak „kereskedő", minden ne- 
j mesebb szándék nélkül, és azon kereskedő 
. között, a *vi hivatva van, a művelődést, a 

művészetet és az ipart előmozdítani. Éhez 
nemcsak gyakorlati ismeret, hanem mindenek- 

i e lőtt igazlelkü jellem és az életviszonyok 
; higgadt és józan megítélése szükséges.

Hogy valaki hivatását mint kereskedő a 
szó szükebb értelmében betöltse, nem elég 
az úgynevezett „kereskedői praxis." Igen 
lényeges feltétel az elmélet is; ez a gyakor
lattal együtt, teljes egészet képez; és épen 
mivel testületünk nagyobb részenél a szük
séges elmélet — mint a gyakorlati műkö
désnek biztos alapja — hiányzik: túlszárnyal- 
ta tnak az úgynevezett „parvenű" k sokasága 
által a szó teljesebb értelmében vett keres
kedők. Azért nem is csoda, hogy a kereskedő 
igénytelen állást foglal el a társadalomban.

Kereskedő! mi is egy kereskedő? Ezen 
kifejezéssel talán már a műveltség egy bizo
nyos foka van kifejezve? korántsem! Talál
kozunk körünkben igazán müveit és jelleines 
egyénekkel, de vannak olyanok is, kik a
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Annyi szenvedés után.
-  Elbeszélés. — (Folytatás.,)

Ilonka volt a sebesültek védangyala.
A mint ő belépett a betegszobába, a leg

borzasztóbb kint elnyomó 8 mosolyogni iparkodott 
a szegény sebesült, hogy el ne rémítse az angyalt, 
a kj lázas álmai közepette ágya mellé ül. azzal 
a piczi puha fehér kacséval niegsimogatja izzó 
homlokát, jeges borogatással Csillapítja fájdalmát 
és friss forrásvízzel oltja emésztő szóraját.

bs ez angyalnak angyali lelke az ellenséges 
sebesültet talán még nagyobb odaadással gou-

fel is gyógyultak; odamentek, térdeuállva 
re > gték el legforróbb kö.-zönetöket Ilonkának s 
mikor könytelt szemekkel elbúcsúzni akarlak, az 
egyik így szólt:

„Drága kisasszony! Én soha nem ismertem 
a n,1‘gyart; nekem barbár rablónak, gyilkosnak 
estették; most személyes tapasztalás után mond

hatom, hogy mindez a legsötétebb rágalom ; volt 
,l almain szemben állni a rablónak nevezett se- 
reKg«l, d.-; több emberbaráti szeretetet még boufitár- 
Nanntól sem várhattam volua; de mit szóljak 
Kegyed angyali jóságáról? itt már szegények a 
szavak s meghálálni csak életemmel tudom a jó- 
eteményt; igen életemmel, legyen az én életein 

a Kegyedé, Kegyed szép hazájáé s ennek derék 
bajnokaié, éljen a magyar, éljen a magyar haza, 
b'jen a magyar hadsereg!"

E fellelkesült ellenség társainak szemeiben 
is a válás keserű könyüje örömkönyuyé változott 
s kérve kérték a legszebb lelket, hogy vétesse 
fel őket a magyar seregbe.

Kiváuatuk teljesittetett s oroszlán bátorsá
gukról lettek rövid idő alatt ismertek a honvédek 
között.

Ilonka pedig mint kis gyermek lelkendezett, 
tapsolt piczi kezecskéivel, hogy ő is szerzett a 
házánuk néhány lelkes bajnokot.

B . . . . város átmeneti hely lévén, maid a 
magyar, majd a német szállotta meg; igy emiatt 
örökös izgatottságban élt.

Ha jött a német, a nemzeti lobogók eltűntek 
a házakról, a lakosság dolgára tért, még csak 
gyermek sem ücsörgött az utczán.

Három dragonyos vágtatott be épen a piaczra 
annak jeléül, hogy jön a német magyar kenyeret, 
húst, italt fogyasztani, szép magyar nők szemé
ben paradicsomot keresni, csókjaikkal a menny 
boldogságát elrabolni.

A váro-báz előtt megállva, egy éltes csikós
sal találkoztak, ki az udvarból jött.

Az egyik dragonyos nagy hetykén melléje ug
rat s kivont karddal megállásra kényszeríti.

A mi emberünk egyet hálralép s merőn néz 
szeme közé a hetyke vitéznek.

„Ti madzsar kutsa -  szol a katona — hol 
vágyom biró ?“

„Eredj keresd meg* volt a kurta válasz.
A vitéz ur kardjával egyet suhintott az em

ber felé, hogy megkardlapozva útmutatónak al
kalmazza.

De a mi emberünk a kezében levő vastag

helyesírással alig bírnak és mindennek daczára 
a kereskedők első sorában látjuk.

A jellemek ily változatossága mellett, 
csodálatra méltó-e hát, ha a kereskedő társa
dalmi aliása általánosságban, még sok kívánni 
valót hagy hátra?

Az élet minden terén ma már a képe
sítés bizonyos foka kívántatik, egyedül a 
kereskedői pálya b ir azon privilégiummal, 
az ősrégi szokásokban tovább gázolhatni.

Ha egy fiú iskolaki rüló és nem tanul, — 
„jól van. legyen kereskedő.* — Ez még mai 
nap is sok szülő jelszava (Kereskedőink meg 
persze kapva kapnak u tána! Szeri;)

És mennyire vaunak ezek tévúton.
Egy tudatlan kereskedő többnyire n sze

rencse já té k a ; ámbár sok ily fa jta  egyén 
szerzett már magának nagy vagyont és sze
rencsésen, megelégedetten él. Ha azonban 
kutat.nók, hogy ezek közt. mennyi azok száma, 
kik minden áron a becsület és az emberbaráti 
szeretetteljes mellőzésével szerezték vagyonu
kat: igen különös dolgokat hozhatnánk nap
fényre.

A tudatlannal csak addig közlekednek, 
inig attól valamely anyagi haszon remélhető; 
személye pedig azon pillanatban, midőn ki
használtatott, falnak szorítva, az árnyékhoz 
hasonlít. Egész más a viszony a müveit és 
jellemes kereskedővel. Ez cselekedeteit a 
tisztességgel hozza összhangzatba; ily keres
kedő nem is íügg csupán a szerencse sorsától, 
mert annak mindenütt tárva nyitva az ut, 
s kellemesebb társalgási modora következte
ben biztosabban is fogja kívánságainak vég- 
czélját elérni.

A tudatlan^ ha a szerencse kerüli s e l
szegényedik, úgy kísérteibe szorítva, önfenn
ta rtása  végett kénytelen a legkétségesebb

mogyorófa-pálc/.ával egy pillanat, alatt kiverte a 
katona kezéből a kardot.

A dragonyos arcza a szégyentől neki vörö- 
södött, ingerültségében lovát felágoskodtatá, hogy 
tíltiprassa a mi emberünket, ez félre ugrik s hir
telen megragadva a katona lábszárát, egyet taszint 
rajta, a ló egy éles csípés fájdalmára nagyot szö
kell télre s a dragonyos egy rövid légi utazás 
után a porban veszi észre magát jól össze-vissza 
tört tagokkal.

A mi emberünk aztán szépen egyet fordulva 
tovább ballagott, mig a másik két dragonyos a 
póruljártat szedé fel.

Ez alatt előkerült a biró is, ki jóízűen ne
vetett a bárom dragonyos panaszára s fölvilágo
sította a vitézeket, hogy ez a csikós két kapitu- 
lácziot kiállóit s egy maga vert le egy csárdában 
tizenhat dragonyost

A fölfedezés nem a legkellemesebben hatott 
a mi németjeinkre.

Nemsokára bevonult aztán öt század drago- 
nyos, sehol egy ember nem fogadta őket, az ab
lakon sem láttak kíváncsian kandikáló főket, 
I* • • • «««»» hölgyei tépést készítettek, nem értek 
rá a vitéz urakban gyönyörködni — ezek dühös 
boszan kodására.

Egy félóra múlva már — nem feledkezve 
meg a czirkáiő őrjárat kirendeléséről — a dra- 
gouyosok beszállásoltak és estére már ki is pi
hentek magukat a hadtiuk.

Hónapok óta állanak ugyszólváu uaponkint 
a halállal szemben, örök nyugtalanság üldözi őket; 
a ki pihenni dőlhet, lelkét Istenének ajáulja, inért 
nem tudja, vájjon nem utolsó imádsága-e ez és
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eszközökhöz nyúlni, mert elszigetelten látja 
magát a világtó’. De ha a mostoha viszonyok 
a művelt kereskedőt önállásáról lemondani 
kényszerítik, úgy hogy egymaga már egészet 
nem képezhet, egyes tagként csatlakozik egy 
egészhez. Ez által becsülete csorbái nem 
szenved, de existencziája sem kérdéses.

Nem mondjuk, hogy okvetlen szükséges 
a kereskedőnek tudnia, hogy pl. a dithionsav 
vegytanilag HsSxO(i iratik és hogy a knosszai 
király Minős fia, Androgeos hőse, az athé
niak és megarenziak állal gyilkoltatok meg, 
mindamellett ha valaki több tudománynyal 
rendelkezik mint a mennyit kenyérkeresete 
okvetlen megkíván, úgy egészen más a gon
dolkozásmódja mint annak, ki a legcsekélyebb 
haszonért még becsületét is tekinteten kívül 
hagyni képes.

Ha a gyermek tanuláshoz gyenge, vagy 
ha szülei annak terjedelmes kiképezteteséről 
gondoskodni nem képesek: elég tisztességes 
pálya nyílik előtte, hogy mint élősködő más
nak terhére ne legyen, de még az államnak 
sem lehet érdeke, hogy minden sarkon pá
linkás butika keletkezzék és gyufaárulók üs
sék fel sátrukat, kiknek tulajdonosai több
nyire a  nép aljából kerülvék ki, a kereske
dő-világnak csak nevetséges alakjait képezik.

Kereskedelmünk minden ága kedvezőbb 
színben tűnik fel, ha az hivatottak által, 
észszerűen kezeltetik, miveltetik. A meddig 
azonban nem ezeii czél felé törekszünk, — 
ameddig a képesítés bizonyos foka, illetve a 
kereskedői állásnak megfelelő iskolai kép
zettség nem kívántatik meg, addig a keres
kedő társadalmi állása általánosságban csak 
igen gyenge lábon fog álla ni.

AMBRUS SÁNDOR.

Nevelési ferdeségek.
Vau-e szülő, vagy csak egy ember, ki — ha 

tapasztalásból nem is, legalább olvasás utján — 
ne tudná azt, miszerint a bátorság az emberi élet 
azon főrugójáuak egyike, mi az ember sorsára —■ 
boldogságára — nem csekély befolyással van ? 
Nem hiszem, hogy valaki lenne, ki ezt uem tudná.

A bátor ember a bátorság birtokában lévén, so
hasem mondhatja magáról, hogy boldogtalan; . . . .  
ha mindazonáltal találkozik egyén, ki ez érzet 
irrának vallva magát boldogtalan; az — bátran 
mondhatom — csak úgy képzeli magában e szép 
tulajdont, de benne nincs meg az, mert a bátor
ság és boldogtalanság oly különböző két tényezőt 
képez az emberi életben, amelyek egymással soha 
— semmiféle körülmények között sem vegyülhet
nek össze.

A bátor ember nem riad vissza semminemű 
veszélytől; higgadt nyugodt ágával — mert a 
bátorság alatt nem a vakmerőséget értem — ku
tatja és fedezi fel az okokat, mik a veszélyt elő
mozdították; s ugyanezen higgadt megfontolással 
le is képes azután győzni a bajt. A bátor embert 
nem csliggeszti el az, ha ót vei ami szerencsétlen
ség érte, sőt annál nagyobb inger támad benne

mire fölébred, nem-e egy más világban találja 
magát ? a nemzetőrök, majd egyes csapatok na
gyon sokszor zavarják meg csendes álmukat

Most az egyszer nyugodtan vannak, magyar 
seregnek tiz inértföldnyi távolságban bire sincs, 
kémei kitűnők, meglepetéstől uiuc mit tartaniuk.

Estére a tiszti kar tánczvigalmat rendezett 
az „Arany szőlő* vendéglőben, melyre a város 
szépségeit személyesen hívták meg.

A nők nem szoktak politizálni, övék a szív 
világa s mulatni örök jelszavok; el is ment na
gyobb része a vigalomba, hátha a németet meg- 
haragitanák, mi háborús világban nem tanácsos; 
de többen s köztük Ilonka otthon maradtak.

Az „Arauy szőlő*-ben szólt a zene, vígan 
repültek a tánczoló párok, libegett a kebel, ra
gyogott a szem..............

Hagyjuk mulatni őket. mi keressünk fel más 
vidéket, más embereket.

B . . . .  tői mintegy 4 órányira vagyunk, szik
lás, bérezés begyek között; egy keskeny völgyben 
kigyódzik az ut meglehetős jó karban: az ut 
mellett jobbra-balra kifeszitett sátrakban piheni 
ki Óriási fáradalmait a magyar buszár.

Húsz csatározásban verte le diadalmasan az 
ellenfélt; a hol luegjeleut, már javára dőlt el a 
csata; a mikor a „Rajta, rajta* felhangzott, ak
kor már csak a rést kereste a megtámadott tél, 
hogy merre nyílik az egérut.

Most is a németet hajszolni, nyugtalanítani 
jöttek, hogy rejthelyökból, mint villám az égből, 
lecsapjanak.

Egy vászougatyába, tarka pruszliba öltözött

arra. hogy balsorsát elhárítja magától; e végből 
a>után minden eszközt saját czélján* igyekezik 
felhasználni, s ha egyik-másik eszköz hatástalan 
maradna is: mindig talál olyat, mely a sikert 
részére biztosítja. Szóval — a bátorság érzete az 
emberben ha felébresztedk : az az ember erénye, 
boldogsága, előnye es szerencséje; van egy. köz- 
m'ondásszerü jelszavunk is: .bátraké a győzelem !* 
vagy: .bátraké a szerencse!* s ez a jelszó slvi- 
tázbatlan. tökéletesen igaz.

Minden igyekezetünket oda kellene tehát 
összpontosítanunk, hogy a bátorság miudeukibeu 
felébresztessék; az iskolában el i követtetik min
den, hogy e tulajdon a gyermekek kedélyében 
állandó tanyát leljen, azonban az •• nemű fárado
zások majdnem sikertelenek, no rt rendesen már 
otthon, a szülői körben, a gyermek környezete által 
még mielőtt a bátorság az iskolában a gyermeki 
kedélvbe beoltathatuék : abban már ezen erény el
lenkezője, a félelem honosittaiik meg; pedig ha a 
félelem sötét képzete tanyára leli, a gyermeki ke
délyben: 100 eset közül 99 esetben sikertelen a 
fáradozás a gyermeket, bátorságra serkenteni; mert 
nincs rá eset, hogy félénk emb-r valamikor bátorrá 
lett volna, mivel a félelem csirája mindig benne 
marad a kedélyben h ott rémségesi bbnél-r.bősége
sebb beteg képzeteket alkotva, a bátortalanságnak 
és higgadtságnak helyet ne ti adhat.

Amiiy szerencséje és előnye az embernek a 
bátorság; épen oly szerencsétlensége a félénkség 
is; amely kedélybe a félénkség daeiuona befész
keli magát: ott megszűnt a bátorság s az ebből 
kifolyó minden jó, — ott a boldogság helyett a 
baj és szerencsétlenség káriiozatos „ fogd meg *-jei 
zsarnokoskodnak.

Nincs is veszedelmesebb valami a félénkség
nél! ez számtalan esetben megroutója testi egész
ségünknek; ez kivihetetleuné tesz minden jó 
szándékot, ha a kivitel elé akadályok gördülnek; 
ez megöli az akarat legszebb tulajdonát a jelle
met: mert az embert állhatatlanná, gyávává teszi 
a helyett, hogy benne a szilárdság és erély mag- 
vát hintené el; és — — ki tudná elszámlálui 
azon számtalan sok bajt — sőt bűnt, amik e hi
bából származnak ?

Pedig ez — mint mondáin — csakis a gyer
mek környezetében oltatik a gyermeki kedélybe; 
nem is oltatbatik másutt! mert hiszen a gyermek 
eredetileg nem ismeri a veszélyt — annál kevésbé 
a félelmet mindaddig, mig csak ez előtte fel nem 
keltetik. De hát miképen ébresztetik ez a hiba 
föl a gyermekben ?

Könnyű rá a felelet — hiszeu csekély kivé
tellel majd minden házban alkalmazzák azon téves 
rendszert.: midőn a kisded sir — nem hogy sí
rásának okát igyekeznének kipuhatolni, hanem a 
helyett szörnyű módon mumus vagy más ilyes
mikkel ijes/.tegetik ót, ami által hallgatásra bír
ják; ez a csira! ezt azután tetézik még azzal is, 
hogy olyan állatokat is félelmes színben tüntetnek 
fe!, melyek az emberre nézve, épen nem ártalma
sak ]i. o.: hernyók, pókok, bogarak, békák, ege
rek stb.

De mindezeknél legveszedelmesebbek az úgy
nevezett dajkamesék ; ezek igazán megmételyezik 
a gyermek lelkét, kinek egészséges képzőimébe 
az ilyen mesék szereplőivel; a boszorkányok, li- 
dérczek. kisértetek, hazatérő lelkek, haramiákkal 
stb. az egészen féktelen vad képzelődést becsem
pészik

Ha tehát gyermekeink- boldogsága szivünkön 
fekszik s nem akarjuk, hogy ők -- noha aka
ratunk nélkül — a fentebb -lősorolt hibák töm-

egyén mezítláb, kezében bottal, tüskétől, ágtól 
megtépdelve ereszkedett alá zergekönuyüséggel a 
meredeken, az őrszemet előtalálva, a parancsnok- 
élé kéri magát vezettetni; az jelt ad, mire a kö
zelből két huszár lép elő és viszik előre.

Ezen egyén a b ......... i csikós, ki a drago.-
nyost megutaztatta abban a liig valamiben, mit 
levegőnek nevezünk.

A parancsnok elé értek.
„Baj van vitéz huszárparancsuok ur B . . . ben 

— kezdé beszédét — tömérdek német jött hoz
zánk. s a mint a vendéglő körül hallottam, estére 
mulatni akarnak kisasszonyainkkal.*

A parancsnok arcza elsápadt erre az utolsó 
szóra.

„Eu tudjam — folytatá emberünk — hogy a 
huszár urakat itt találhatom, nem szóltam még 
anyjokoinuak sem, mert a vászoncselédfélének 
nyelve hamar eljár, a legrövidebb utat választot
tam idáig.*

— Jól van derék ember — szólt a parancs
nok — „ime fogadja szép tettéért elismerésemet 
és e csekély jutalmat*, és egy erszény aranyat 
nyújtott át.

„Nem pénzért tettem, a mit tettem, szólt 
visszautasitólag és büszkén-emberünk — szegény 
vagyok, a jó Isten látja, de vau még két karom, 
az nekem elég; én is magyar ember vagyok, a 
mit tettem, a mi hazánkért tettem, vitéz parancs
nok uram.*

Megveregette vállát a parancsnok s monda:
— Ugv liát a magyarok Isteue áldja meg 

kegyelmedet.

kelegébe süllyedjenek, törekedjünk szívvel s lélek
kel oda, hogy ne legyünk ez említett eljárások 
követői — sőt gyermekeink őrizetére rendelt daj
káknak is szigorúan tiltsuk meg e kimoudhatlanul 
káros ferdeségek alkalmazását.

Emellett azonban kötelességünk egyszersmind 
figyelmeztetni a gyermekeket mindazon veszé
lyekre, mik a vigyázatlanságból származni szoktak, 
hogy őket elővigyázókká tegyük; öntsük lelkűkbe 
a bátorság szeretetét; buzdítsuk őket egyes veszély 
nélküli bátor cselekedetekre, s ha ilyent tálán 
véghez vittek: die.érjük meg őket — miáltal 
önérzetüket keltjük fel. Soha se neveljük őket úgy, 
hogy elkényeztetve legyenek: mert a testileg el
kényeztetett gyermek gyáva emberré szokott válni; 
és végül mi a fő: ne ijesztgessük őket sötétséggel, 
vagy inig kicsinyek, sötétben magukra ne hagy
juk, mert, egy macska villogó szempárja pl. ha
lálra képes őket ijeszteni: a büntetésből setét 
helyre zárást épen ne tegyük.

Ezek azon főmódok, mikre e bajnál figyelmez
tetni kívántam a szülőket, s ba egyil.-másik el
olvasta s fölötte mélyebben gondolkozott: jutal
mam nyerve, czélorn elérve vau. P.—i.

Igazi mintaszerű tan- és ne
velő-intézet,

F. kete József ny. főgyinu. tanár budapesti iu- 
té/ete az, hová a leggondterheltebb szülő is nyu
godtan adhatja be fiat. Nem reklám czélból em
lítjük ezt föl, *z nem szokásunk, de kiadott tudo- 
sitványát oly elégtétellel olvastuk, hogy ifjúságunk 
helyes nevelése iráut viseltető érdekünkből minden 
szülőnek háláját véljük kiérdemelni, e páratlan 
derék intézetet ajánlva figyelmükbe.

A közérdek sugalja e sorainkat, mert Fekete 
József intézet-tulajdonos úr több év alatt meg
mutatta, miképp kell az ifjakat tanítani és he
lyesen nevelni s csakugyan több évi működése 
alatt, kivitel nélkül minden növendékével, köztük 
a legelső családok fiai is voltak, szép sikert ért 
el s a fiuk a legjobb bizonyítványokat érdemelték 
ki. Mint régi képzett tanárnak egyik főtörekvése 
a tudományokban s a tanulásban bármi okból 
hátra maradt ifjakka! megkedvelteim a tanulást s 
őket visszavezetni a ió útra. Ez kivétel uélkül 
sikerült is eddig minden növendékénél s ez a si
ker szerezte ineg neki az országos elismerést, oly 
annyira, hogy a fővárosi I. kér. kör, a legnnvel- 
tebb fővárosi polgárok társas köre s a budai 
szülők feliratilag kérték föl, hogy hírneves régi 
intézetét körükbe, a Krisztinavárosba tegye át, 
hol még nincs gyiunázium.

E kitüntető felhívásnak F e k e te  József úr 
elegei, is tett s folyó évi augusztus 1-ével fiú 
tan- és nevelő-intézetét Budapest 1. kér. Krisz
tinaváros, Attila-utc/.a 58. sz. alatti palotába tette 
át. — Ily helyisége egyetlen fővárosi intézetnek 
sincs; 25 szobából álló tágas nagy épület, az egész 
városrészt környező szabad nagy rét (vérmező) 
szélén áll, magához az épülethez is külön nagy 
kert és udvar tartozik, úgy, hogy az ifjak úgy 
lesznek itt, oly o'ondús, egészséges légkörben, 
mintha falun élnének, mert a helyes nevelésnél 
főgond fordítandó az egészségi követelményekre.

Az intézetben családias élet uralg, az ifjak 
miuduu idejüket igazgatójuk s tanáraik (mind 
államilag megvizsgált tanár) körében töltik, a leg
gondosabb felügyelet alatt.

A dijak igen mérsékeltek, olcsóbbak, mint 
bármely más fővárosi intézetnél. Az intézet uyolez

„Magival és a huszár urakkal együtt* egé
szítő ki az áldást a mi emberünk, megemelvén 
kalapját illendőséggel.

— Csak arra az egyre kérjük — szólt a pa
rancsnok — a járható legrövidebb utón vezessen 
B. felé.

„Szívesen uram — volt a felelet — hisz épen 
azért fáradtam ide.*

A parancsnok nyergeltetett. A nap épen A 

messze terjedő láthatár nyűgöt: oldalán lemenő
ben volt.

A huszárok megindultak a csikós után nyak
törő utakon, de folyton haladtak : mintegy bárom 
Órai mászás után a síkra értek, hol alig vágtat
tak egy negyedórányit, egy beláthatatlan végű 
vad mocsár állott előttük a maga indáival, in- 
goványaival, tele hiuárral és ezer veszélylyel.

A csikós egyet Rittyentett, mire egy szép 
paripa vidám nyerítéssel ugrándozó lépésben kö
zeledett; a csikós lova volt, melyre ez hirtelen 
fölpattant s neki rugtatott a mocsárnak.

„Csak szorosan utánam — bi/tatá emberünk 
a huszárokat — két ló elfér egymás mellett, de 
így lépést se tegyenek félre, mert a szerelmes 
viziláuyok menten lecsípik a lovast lováról és még 
Ítélet uapjára sem eresztik el.“

Szó tálán lebiczkoltak egymásután ; mindenütt 
nádas, káka terült el, a merre szem láthat az éji 
félhomályban; a vizi madarak megrettenve keltek 
fel békés uyugalmokból s siránkozva csaptak le 
távolabb. (Folyt, köv.)



uynioA/'iunii osztályból áll. I*'. lvéfetnek bennlakók, 
i>|ko$ztosok és bejárók. Bővebb értesítést ad le- 
V(:|l»«.-!i megkeresések?e s Kim- i itnn-gram m ot is 
küld bárkitek is, bérmentve F e k e t e  József iu- 
tézet-ttilajden <•< Budapest, I kor. Krisztinaváros, 
.\itila-ntczn 58. sz. a. Ajánljuk a szülők és gyá
mok figyelmébe.

Hírek és különfélék.
Iá i r á ly u n k  O  F eh é lfO  születésnapja 

iíiné.b*d rákok egy -Ület-. a magyar
, 'Vfsiilet és a c > b nenizeh <-gy*sültt augusztus 
j>jái az „Amim4 szállóban nagy ünnepet ren
deznek.

— L ip é l S x a lv a fo r  lo lie re z e g , ő cs.
,U kir. fensége csaknem egy héten át tartózkodott 
Szombathelyen, s egy bizottság élén Vasvármegye 
területén s/átnos t**repf**lvitelt, eszközölt-

Az. u j p é i i / i ig t> r g a /g a (6 . Olt.ay Ká
roly. megrendült egészségének b lvreállitása czéljá- 
bői, bizonytalan időre s'/ehiid-ágoltatütt. Az ü g y e 

ket távollétében eddigi derék adótelttgyelőnk : 
Kassay F. József h. pénzügyigazgató fogja vezetni.

— I iv/ liijití»« . A vármegye közigazgatási 
tisztviselőinek működési ideje ez év végével lejár
ván. a tisztnjitás a folyó év utol«ó havában fog 
megejfetni. Mint értesülünk, erre deczember hó 
]6-ika lesz kitűzve.

— A k örjegyzők  kérvénynyel fordultak 
a vármegye közönségéhez, hogy az 1886: 22. te/.. 
66. §-» alkalmazásával fizetésük (i0() írtra emel
tessék fel. A vármegye, bár teljes elismeréssel 
van a körjegyzők uagyfontoss-ígu és sokoldalú te
vékenysége iránt, mégis mert a községek anyagi 
viszonyai m m a legjobbak, a kérvényt nem tel- 
iositheté.

— N y ilv án o s  liÜN/.wuei. Gróf Széchényi
Tivadar országgyűlési képviselő Sürüház község 
tűzölfőszerei elhelyezésére felállított sátor fedelé
hez szükséges építő fát szives volt ajándékozni, 
mely nemes cselekedetéért fogadja a község ne
vében legbalá^abb köszöuetemet. Sürüház. 1880. 
augusztus 6. Óból János, községbirn.

— I V l k é r d l i i n k  a  k ö v e tk e z ő  so ro lt
K özlésiére: A Szécbéuyfalváröl Jegenyésre ve
zető nagy forgalmú közlekedési utón volt hid 
bedőlt, s igv az átjárás lehetetlen. De sem egyik 
sem másik oldalon figyelmeztető tábla nincsen, 
igv az utasok mindig tetemes időveszteséggel 
k nytelenek visszamenve, hosszú utat megkerülve. 
cz"lhoz menni D* a mi legkülönösebb a do
logban. az az, hogy ezen állapot már bárom hete 
tart, s nincs ember, a ki a dologgal törődnek. 
— Felkérjük erélyes főszolgabiránkat, bogv e 
türhetlen állapotról tudomást szerezve, a hid 
helyreállítását eszközöltesse, s az eddigi mulasz
tókat méltó megfenyitésbon részesítse, annál is 
inkább, mert ez. azon hid, a melyről évenként 
lehet panaszt hal lan i. —t —

- fi j  isik. t a n in t é z e t .  Villanyi Henrik 
tulajdonos igazgatása alatt N *>\-Kanizsán szep
tember 0—evei egy elemi és polgári leányiskola 
nyílik meg. Az intézet szervezésének első évében 
hat elemi osztályból fog ál la ni A polgári leány
iskola 1. és II osztálya jövő évben f**g megnyilni. 
Az. elemi iskola tantárgyai az 187(»-iki 2í <*78. 
s/.ám alatt kelt miniszteri remidet értelmében:
J. Hit- és erkölcstan. 2. Magyar nyelv. 3. Német 
nyelv. 4. Menuyiségtuu. 5. Történelem. (5 Föld
rajz. 7. Természetiudomáuyi tárgyak. 8. Testgya
korlás. !). Éneklés. 10. Rajzolás, l l .  Női kézimun
kák. Rendkívüli tantárgyak: 1. Franezia nyelv.

Zongorájaoek. A taud-j az 1. e> 11. el osztályban 
-«> frt, a III. és IV. osztályban 40 fit és az V. 
es \ 1. osztályban Gú frt. Az inlázet I és 11. osz
tályába fink is felvétetnek, környékbeli l*-ánynö- 
vemlékek számára pedig ben la kas is szerveztetik.

A C '^ a k to rn y a -I  kivi v a a i l  mérnö
kei serényen dolgoznak Muraközben. Az irány 
Csáktornya vidékén már meg van állapítva és ki- 
czövekelve. A csákto/uya-szt.-mihályi temetőtől 
egyenes irányban vezet a kijelölt vonal a Mura 
felé. A déli vasút indóbázánál is eszközöltettek 
mérések.

’«y.á/.a<lM* b a lo s é i t1. Kovács Au
tó  közös hadseregbeli százados a napokban Nagy
kanizsán sétalovaglást tett és egyik ismerőse kis 
gyermekét is a nyeregbe vette. Fiatal paripája 
azonban megbokrosodott s ennek következtében 
miiidk-tUii leestek a lóról. A gyermek csak könnyen 
sérült meg; Kovács azonban mindkét lábát törte.

— iiuL ácsy  a  per*.a s a h . A persa 
sáli, ki tudvalevőleg most Parisban vau, azt az óha
ját fejezte ki. hogy Munkácsyt mutassak be neki. 
Nazar Aga persa követ a következő szavakkal 
mutatta be a művészt: Felség, ez Munkácsy ur, 
a híres magyar festő, ki a „Krisztus Pilátus előtt4 
képet festette.4 A követ ezt azért említette fel, 
mert a sabnak a kép igen megtetszett. A persák 
uralkodója néhány megjegyzést tett persa nyelven 
ós Miehel Angelo nevét is emlegette. Nazar Aga 
lefordította franezia nyelvre, a mit a sah mou- 
dott: „0 felsége igen érdeklődik az Öu képei 
■ránt, annyival is inkább, mert Antwerpenben 
látta Miehel m Angelo Krisztus-képét. S a követ 
hozzá tette: O felsége Rubenst akart mondani.4

, , ~  M eg h ívó . Tótkereszturott, az újonnan 
epiilt iskola-teremben f. évi aug. hó 18-áu zárt
körű tánczvigalom tartatik. Belépti dij: Személy- 
W  f»0 kr. Családjegy 1 frt. Kezdete délután 5 
órakor. Jó* ételek es italok, valamint kitűnő zenéről 
gondoskodik a rendezőség. F*lülfi/.etése!; köszö- 
Dettel fogadtatnak és hírlapikig in ugta/tatnak. 
Az esetleg b-foiya.idó tiszta jövedelem az újonnan 
épült iskola tanszereinek beszerzé'éie fí.nliffafik.

— A l iá n iii i i la  ideje beköszönt.vén. a bel
ügyminiszter körr. i|.|. letileg szólítja föl a lörvénv- 
iiatóságokht az egészségügyi szabályok végrehaj- 
tásara A körrendelet, szerint különös fi_■ v■■ I* in 
fordítandó a légkör és talaj tisztaságának nog- 
' vására S a fertőző anyagok eltávolilására, illetve 
tertotlenit'sére. Főfontosságu körülményt képez, 
továbbá az egészségre annyira szükség* s ivóvíz 
tisztaságának megőrzése, a közkutak tisztítása, 
az eleimi szerek e- italok szigorú köz gész<égi 
t-lügyi-b-te, a vágóhidak, azok körű vekének, a 
vendéglők, korcsmák és azok udvarainak tisztán
tartása, a hulladékok és szenny eltávolítása és a 
hulladékok áltál feltörött helyek naponkint! fer
tőtlenítése.

fiio s s iii !■ fia i m in t ő rö l tö tö k .  A
Mosonymegyei Lapokban olvassuk: A napokban 
érkezeti a uiosonymegyei árvaszékhez, a N'-zside- 
reu 1881). július 18-áu elhunyt özv. Szitásai né 
s/ül. Lef. br*- Szem fin hagyatéki ügye, melynél a 
M.-szléuyi családdal való rokonság révén Kossuth 
belenez és ifj. Kossuth Lajos mint örökösök ér- 
dekelvék. A hagyaték 26.000 forinton felül van. 
A tárgyalással Clau*-r La jos br., a uu/.sidei i köz
jegyző, lesz megbízva.

— H eiiiiy if  rogy a n ap  a n g n s /t  us 
ho ltan ?  Augusztus 1 -én a nap reggel 4 óra 40 
perczkor keit fel. s 7 óra 32 peiczkor este nyu
godott le A bó végén reggel 5 óra 10 perczkor 
kel fel, s este 6 óra 40 perczkor nyugszik le. A 
nap tehát, e '.tóban 1 óra 31 perczczel fogy.

— \ í  «*l»é«l u tá n i  alvás* még mindig 
vitás kérdés sokak előtt. Az részben t.* tt. kísér
letek s tapasztalatok azonban a mellett bizonyí
tanak, liogv ebéd után 1 * vagy legföllebb S  órai 
testi és lelki pihenés, alvás nemcsak helyén való. 
hanem szükséges is, hogy ennek ul-ipján a vérnek 
a gyomor körüli összpontosítása jótékonyan has
son a fokozottabb emésztés előmo/.d'fására. Ha a 
pihenés vagy alvás a mondott időn túl tovább 
terjed, az. emésztési folyamat csak késleltetik. 
I gyaim/ert veszélyes, bővebb vacsoráién után ágyba 
feküdni, különösen azoknak, kik vacsorálás után 
szeszes i*al!al élnek. E pihenést vagy alvást so- 
husom végezzük fekve, hanem valami karos szék
ben s félülő helyzetben. Ezeket tudva, bátran bó
dulhatunk a kedves siestának, mi egészségünkre 
bizonyára jobb halassal let ud, mint ha evés után 
nagyobb t*-sti vagy szeli*-mi munkát végezünk.

— Iá é i  m n lv c  garázdálkodik a csermelyt 
„Mi-báj4 nevezetű erdőségben — legalább ily ér
telmű jelentés érkezett a muraszombati szolgabi- 
rósághoz. Jelentést tevő „uszongya4, hogy ezen 
medvék a csermelyi határban nagy károkat okoz
nak, mi okbői a vizsgálat a dolog mibenlétének 
kiderítése végett elrendeltetett, ámbár ezen vad
állatok egy jókora „kacsánál4 nagyobbak aligha 
lesznek,

— fifiestk F eren cz  é* a l o sz trá k  lá -
l i o m o k .  Az öreg ur, t. i. Deák Ferenc/., nagy 
dohányos lévén, midőn a vasúton akart utazni, 
elutazás előtt mindig behatóan megvizsgálta, hogy 
a eoupé, melybe szallaudó volt. „Dohányzók*-nak 
volt-e föntartva, s csakis azon esetben lépett be 
abba, ha a „Dohányzóknak4 jelző táblácskát an
nak belsejében függni látta. Midőn 1869-ik év má
jus havában a déli vaspálya budai iudóházából 
Zalába volt indulandó, szokásához, képest, mielőtt 
az első osztályú coupéba beszállt volna, ünsze- 
meivei győződött meg az illető táblácska ottlé
téről, s midőn azt valóban ott találta, kényelemmel 
elhelyezkedett benne s szivarra gvujtott. Szé
kesfehérvárott több polgári és katonai utas szállt 
be a coupéba: az előbiek, kik Deákot ismerték, 
tisztelettel üdvözölték. A katonák közt Schuwitz 
tábornok, (kit a dunántúli bakák többszörös bün
tetés daczára is „Subix gyenyerális4-nak neveztek), 
neheztelni látszott a miatt, hogy inig a többi 
nem dohányzik, az. a széles vállu ur ugyancsak 
fújja magából a füstöt, sőt egyszer aztán udva
riatlan kemény hangon óda is szólt német nyelven 
a szivarozóhoz s kérdezte tőle: mily előjog alap
ján füstöl az orra alá? mire Deák szokott hig
gadtságával válaszoló: a törvény alapjár. — „S 
hol vau az a törvény megírva?4 kérdé gúuyosan 
a tábornok. Deák nyugalommal felemelkedett he
lyéről. s mig vastag mutató-ujját a „Dohányzók
nak — Für Raueher* feliratos táblácskára lökte, 
azt monda: „íme tábornok ur, itt! a magyar 
felirat nekem, a német önnek szól!4 Midőn később 
egy polgári megsúgta a tábornoknak, hogy az, 
kire ő oly udvariatlanul ráförmedt, az osztrák
magyar monarchia legbefolyásosabb embere, a 
tábornok elhalványodott, s talán pléh-gallérját 
féltve, egész alázatossággal kért bocsánatot Deák
tól. Az „öreg ur4 jóságos mosolyával ezzel fejezte 
be társalgását: „Mielőtt valakinek jogát kétségbe 
vonjuk, tábornok ur, kötelességünk alapos meg

győződést szerezni arról, vájjon fellépésünk nem 
sértené-e mások jogát.4 — Ki tudná megmon
dani: Schuwitz tábornok megjegyezte-e s követi-e 
a „haza bölcsének" leczkézését. y.

— S z é lh á m o s  I l iv a ta Is z o lg a . Békés Fe
renc/ kir. táblai hivatalszolga hiszékeny embe
rektől nagyobb pénzösszegeket vett fel oly ürügy 
alatt, hogy megszorult táblai bíráknak kölcsönre 
van szükségük, a melyért szép kamatot fognak 
fizetni. Persze, a dologból egy szó sem volt igaz 
és Bek-.s szépen zsebre vágta az igy kicsalt pén
zeket. A kir. curia ezért a napokban 3 évi bör
tönre Ítélte e szélhámos hivatalszolgát.

— Az orsz. szilié- 'iskolában a beiratkozások f. évi 
szeptember 5-én, csütörtökön, d. ii. 3 órakor kezdóduck, 
s három napon át, minden délután 3—5-ig tartanak, a igy 
szeptember 7-én, szombaton, fejeztetnek be. A jelentkező 
növendékek Jolréleli ri-syiílatti az pteniber 9-én tartatik és 
pedig : az operára jelentkezőké délelőtt 12 órakor a in. 
nemz színház színpadán, a drámaiaké ugyancsak szept. 
ít-en d. u. 3 órakor az orsz. szinésziskola helyiségében 
kereppsi-ut 1. sz., nemz színház bérliázs, III. emelet. A 
Jelvételi kellékek: Színpadias csinos alak, tiszta kieitésü 
csengő hang, s kifejlett testi alkotás mellett (melyről a 
töh vizsgálaton jelenlevő orvos ad véleményt), legalább 
/•s kor u férfiaknál, s betiltott Ili év a leányoknál, mi hiteles 
okiratul bizonyítandó Szükséges továbbá annyi műveltség 
es iskolai képzettségről szóló bizonyítvány, mennyit a meg
jelölt korban minden müveit ifjútól megvárhatni. Azok, 
kik m in szülőik vagy gyámjuk kíséretében jönnek, a szülök 
vagy gyámok Írásbeli beleegyezését tartoznak magukkal 
hozni. A jelentkező növendékek csak törvényes családi 
nevükön Írathatják be magukat. Arra pedig előre is figyel
meztet az igazgatóság mindenkit, hogy a beiratási és fel
vételi dij ll frt a beiratásnál azonnal letizeteudó, fölvétel 
esetén pedig az évi tandíj : drámánál 30 frt, operánál 70 
frt, első éyharmadi részlete, melynek fizetése alól első éves 
növendék föl nem mentetik. Végül szükséges megjegyeznünk, 
hogy az operai szakra esak oly jelentkezőket veszünk fel’, 
kik a zenészéti osztály magánének tanfolyamából 3 osztály
nak sikeres el végzéséről (a mi megkívántaié feltétel ugyan, 
le egymagában az operai osztályokba való belépésre nem 

jogosít) bizonyítványt mutatnak fel, vagy annyi készültségei 
tanúsítanak, mennyi ezen osztályokban megkivántatik, mely 
esetben a kir. zeneakadémiában magánvizsgálatot tehetnek, 
s az ennek folytán nyert bizonyítvány alapján az orsz’. 
szinésziskola első operai osztályába vétethetnek. Bpesten 
1880. aug. 1-én. Az igazgató nevében: 1),-. Váiaili Antal 
az orsz szinésziskola titkára.

— \ó im <  a liip o sv ág . A „Preu-sische Zei- 
lung4 a következőleg ír a félmilliós teruó ügyé
ben: „Tekkesyné4 leányával együtt , Kisch-Ko.r- 
roes4 (tán Kiskőrös?) varosában elfogatott és 
mindketten „Farkas Menyhértre*, mint a büntéDy 
helyére szállíttattak.

Vegyes rövid hírek.
A u icg y o h ü l. Kossuth Lajos néviinn**- 

pet megyénk székvárosában az idén a szokottnál 
fényesebben fogják megünnepelni. — Surányban 
a múlt kedden az ottani uradalomnál tűz ütött 
ki, mely 7ö0 kereszt búzát, 919 kereszt szalmát, 
egy cséplőgépet s egy szalmarázőt hamvasztott 
el. A kár 9359 írtra rúg. — Börgölin szentgott- 
hárdjárási község nevét Balázsiul vára szándékozik 
változtatni. — Alsó-Szölnököu kisdedóvó-hely fel
állításán fáradoznak. — A szombathelyi állat
vásártér szeptember 3-án lesz megnyitva, mely 
alkalomból határozatba ment. hogy a vá>árra fel
hajtott legszebb állatok tulajdonosai jutalomdijban 
fognak részesitt. tni. — Stettner Ede kőszegi szü
letésű 29 éves betü'zedő, ki segédkép váro-unkban is 
működött, t. bó 5-én Bpesten agyonlőtte magát.

— A h a z á b ó l .  E hó 15-től 19-éig Szege
den országos diiiárünoepély fog tartatni. — Kéx- 
divásárhely erdeiben medvék garázdálkodnak; 
legújabban 2 ökröt ettek meg. -  Csáktornyán 
kerékpár-egylet alakult. — A „Jó szív4 egyesület 
a ueims-szeutpéteri tuzkárosultaknak 500 frtot 
adományozott. — A budapesti erkölcsuemesitő- 
c’gyht 25 trtos erkölcsdiját Majsztinek Márton 
szombathelyi cseléd nyerte el. — Felséges kirá
lyunk ma utazik Drejsdán át Berlinbe a porosz 
király látogatására. Ő felsége I5-éig marad Ber
linben, ezután visszatér legszűkebb családi körébe, 
Születésnapját tuegüuuepleudő. F. hó 20-án Becs
ben lesz a perzsa sah fogadására. — Sz.Istváu ünnepe 
az idén is roppant élénknek Ígérkezik a főváros
ban. — A győri iparkiállitás f. hó 5-én nagy 
ünnepélyességgel nyittatott meg.— Szaár község
ben (Fehér-megye) m. hó 3l-éu tűz ütött ki, 
melynek 2 órai dühöngés alatt 85 ház és kétszer 
annyi melléképület lön áldozata. A kár 200,000 
írtra rúg. A csapás a legjobb gazdákat sújtotta 
s összes idei terméséi semmisítette ineg. József 
főherczeg 300 fi tót adott a legjobban rászorultak 
közt való Kiosztás czéljából az ottani plébánosnak.

A paksi tűzvész által Ínségre jutott legszegé
nyebb családok nyomorának nnyhitésére a Jó szív 
egyesület elnöke, Tisza Kálmánná, a tűzvész hí
rének első hírlapi közlése után haladéktalanul 
ezer frt segélyt, utalványozott. — Baján a temp
lomot e hó 4-én éjjel kirabolták. Elvittek a tol- 
vajok egy aranyozott kehelynek felső részét, két 
ezüst kanalat, egy ezüst csillagot, 1 ezüst bárányt, 

ara''yo?°U keresztet, 2 ezüst poharat, 1 ezüst 
füstölőt és I ezüst tálczát. melyeknek értéke a 
6()<» frtot felülhaladja. — A pozsonyi Duna-hid 
alapkövét Frigyes főherczeg és a kereskedelmi 
minisztérium jelenlétében m. csütörtökön tették 
<• nagy Ünnepségek közepette. — 1‘hilippovics 

Garo hadtestparancsnok táborszernagy f. hó 5-én 
éjjel szivszélütc8 következtében Frágában meghalt.



— A k ü lfö ld r ő l. Kréta szigeten a helyzet 
mindig aggasztóbb jelleget ölt. — A percsovinai 
kerületben egy 9 főből álló rablócsapat foszto
gatja a lakosságot, melynek feje cziliudert hord 
és egész europaiasan van öltözve. — A párisi 
de&kkongresszus fölötte fényesnek Ígérkezik. Eddig 
már 700 vidéki és külföldi deák jelentette be 
részvételét. — És'.ak-Amerikában, Kansas-City 
mellett, rablók rohanták meg **gy vonat hálóko
csiját. Az álmukból felrázott utasokra revolvert 
szegeztek és elvittek minden pénzt, ékszert. — 
Milán ex-király Becsbe érkezése alkalmára egy 
elsőrangú vendéglőben már az ő és fia részére 
meg vannak rendelve a szobák. Milán több napig 
Bécsben fog időzni, mialatt Sándor király Po
zsonyban anyjával találkozik. A találkozás után 
atyjával Pánsba utazik. Milán állandóan Belgrád- 
ban szándékozik maradni. — Pilsenben egy ottani 
gyárban készített gyorstüzelő ágyúval tettek kísér
letet, melyek a körülményekhez képest jól sike
rültek. — F. hó 7-én ismét 2 tonrista lelte halálát 
hegyek megmászásánál. Az egyik Jelliughaus nevű 
halle-i magánzó, ki a Dachsteinről lejövet 30 
méter magasságból lezuhanva, szörnyet halt. a 
másik pedig Michelbauer József tiroli, lienzi szabó, 
ki a Schleinitz helyet akarta megmászni, és a 
csúcs alatt hallva találták. — Három bécs-kül- 
városi legény a napokban targonczán utazott 
Párisba; kettő mindig húzta a targonczát, egy 
meg rajta feküdt, majd felváltották egymást és 
mindig az került a targonczára, a ki legfáradtabb 
volt. Utjok 25 napig tartott.

Gazdasági közlemények.
— Unbonnpiaezuiik. A gabna-üzlet a múlt hét ele

jén szilárdabb irányzattal kezdett, de később lanyhább 
külföldi hírek következtében nálunk is csökkenő volt az 
árfolyam. — Búza, rozs, 10 krral engedett. Zab tartós 
maradt. — Az aratási eredmények felett nem hallani a 
múlt hetinél egyébb nevezetes változást.

Ambrus Sándor, Ascher B. és fia 
czégtársa.

— .T lagyaro rszág  idei búzatermését 24 
millió métermázsára becsülik, a mely eredmény 
35®/.-al maradna a tavalyi mögött és még az
1886-iki eredménynél is 4*1 millió métermázsával j 
volna kisebb. ,

— A virágot* b o r  g jó g tv ilá ttá ra  a vi- j

rágot a bor felületéből szorgalmasan letisztítjuk 
akként, hogy < gy hosszúszáru tölcsérrel a bor 
felülete alá annyi bort öntünk, hogy a virág a 
hordó nyilásán kifolyjon, azutáu. lm^y rninden 
létező gombát megöljünk, Czélszerü a bor lelüle- 
tére vigyázva egy kevés egészen tiszta szeszt ön
teni, miáltal a gombák elpusztulnak és a hordo 
fenekére leüllepednek.

Irodalom.
(Az e rovat alatt ismertetett könyvek, folyó

iratok stb. megrendelhetők Grttnhnum Márk könyv
kereskedése által M uraszom batban.)

— A lélekidoinár, Jókai legújabb regénye, melyet 
Révai testvérek „Jókai Mór újabb regé,,, m“ czimü füzetes 
vállalatban adnak ki, gyorsan halad a befejezése fele. Az 
ötkötetes regénynek most már 5-ik kőzete is megkezdő
dik a kiadóhivatal által nekünk ép az imént megküldött 
20—23. füzetekben. Ila nem volna meg a vigaszunk, hogy 
a mily kifogyhatatlan koszorús Írónk tantusiója, ep oly 
kifogyhatatlan lesz e vállalat füzeteinek száma is, 
valóban sajnálnánk, hogy a regény a befejezéséhez köze
ledik. Már hiába! Gyarló az ember még akkor is, midün 
oly magas hivatást kell teljesítenie, mint nekünk e rovat
ban, a midón az irodalom legújabb termékeiről nemcsak 
számszerű felsorolással, de érdembe batolással is megeiu- 
lékszünk. — Jókai regényeivel meg épenséagel meg vagyunk 
akadva. A lélekidomárról sem mondhatunk egyebet, mint 
a mit a „Lőcsei fehér asszony**róI, a „l\iskirólyoku-TÓ\, a 
„Három márványfej*-t6\ már oly sokszor elmondtunk, — 
Jókainál nem is akarunk mi újat felfedezni, -  mert a 
mit nyújt, azt egy Istentől megáldott szelli m ragyogása 
aranyozza be és minden sora egy-egy gyöngysor azon a 
szemkápráztató ékességen, mely dicsfény alakjában az ó 
geniusát környezi - Nem zengünk dicséretet, Jókai regé
nyei olvasásánál szívvé lesz az epe is, azért hát kritikát 
se várjon tőlünk senki, nem ajánljuk, — mert Jókait 
ajánlani legalább is nevetséges volna, ajánlja ót az a 
dicsó név, mely ismert mindenütt, hol oh a-ni tudnak. He 
igenis ajánljuk a megszerzési módot, ne-lylyel legkönnyeb
ben és legolcsóbban juthat mindenki Jósai legújabb regé
nyeinek, igy a „Lélekidomáru-nnk is birtokába, ajánljuk 
Révai testvérek füzetes vállalatát, mely már 1 Ol füzetben 
adja Jókait és közkincscsé tette a koszorús iró legújabb 
öt regényét. — Ha próba kell ebből is. küld a kiadóhivatal 
(Üudapesten, IV. váczi utcza 1.) szívesen, de az bizonyos, 
hogy ezt a próbát rendelés követi, mert a ki Jókai legé
nyéből egy ivet elolvas, ismerni óhajtja az egész regényt 
és a ki egy regényt elolvasott, alig várja a továbbiakat.

— Az Építési Tanácsadó czimü vállalatból, G o u d a 
B é l a  miniszteri műszaki tanácsos és műegyetemi magán
tanár e közérdekű müvéből megjelent a 4-ik füzet, melynek 
tartalmát az ács-, asztalos-, bádogos-, rserépjedő-, lakatos-, 
mázoló-, üveges-, kárpitos-, / ta rkelczo táv író - c- kiUmiutkára 
vonatkozó építési feltételek, továbbá a körúti és vízi épít

kezésekre vonatkozó általános s az útépítésnél előforduló
jóid- és sziklamunkákra vonatkozó részletes feltételek képezik. 
A füzethez a fra n k fu rti vásárcsarnok sikerült homlokzati 
és keresztmetszeti rajza van mellékelve. -  Az Építési 
Tanácsadó  megjelenik 2 ives füzetekben. Egy füzet ára 
30 kr. Előfizetni szintén lehet rá és pedig egy évre (18 
füzetre) 5 frt 30 krral, félévre 2 frt 70 krral. — Az elő
fizetés vagy megrendelés Ifj. Sai/et Ottó könyvkiadói,iva- 
talóba Budapestre, Muzeum-kórnt a Nemzetise inház bérházában 
küldendő.

H u m o r .
É d e s  a n já n a  ! ugyan mennyi lehet egy 

csóknak a kamatja? — kérdi ártatlanul ^anyját 
kis Vilma — Béla egyet kölcsönzött tőlem s 

azt mondta, hogy kamatostól adja vissza.
— B ö lc s  ig a zsá g . Angyalt ördögöt meg- 

smerni könnyű; férfit, asszonyt mar nehéz, de
fiatal leányt lehetetlen.

— A k a to n á k  gyakorlatot tartottak; két 
vidéki ember nézegeti. „Ejnye komám, nézze csak 
miért állanak egy lábon a mi fiaink, a katonák.* 
„Lássa tisztelt komám uram; azért tanítják arra 
meg őket, hogy ha a háborúban az ágyngolyöbics 
elviszi az egyik lábukat, akkor a másikon meg
állhassanak.*

M ié r t n e m  m eg y  ön  h a z a ?  kérdé
az éjjeli őr egy féititől, ki saját háza előtt való 
kőpadon ült. — Tudja barátom, ma már egyszer 
kidobtak a korcsmából; mikor hazamentem, ki
dobott a feleségem másodszor, annyi becsület- 
érzésem pedig vau, hogy harmadszor nem engedem 
magamat kidobatni; hanem megvárom, míg el-
alszik a tiilesége:m, akkor
bemászom az a hl akoli.

A nap és éj hossza.

A nap A hold
Aug

kel nyug- kel ' ")U”' KU szik
I I .  4.55 7.13 7.53 4.43
12 4 5(> 7.12 8.24 (i. 3
115. 4.58 7 19 8.52 7.18
I I. 4.59 7. 9 9.17 8.31
l»>. 4. 0 7. 7 9.39 9 40
16. 4. 1 7. 6 10 3 10 49
17. 4. 2 7. 5 1 29 11.55;

M araszomba t , 1889. év 
aug. 10-ón.

Búza mm. 7.40 7.60 
Rozs . 5.50 5 30 
Zab . . 5.30 5.50 
Hajdina—.— —.— 
Köles .—.— —.— 
Bükköuy 5.— 5.20

Kukorica 4.80 5.—
Neuman Adolf.

HIRDETÉSEK.

A z  iskola-év kezdete
küszöbön lévén, bátor vagyok az igen tisz telt szülők-, fauitók- 
kiskereskedők tudtára adni, hogy

könyv- é* papi r-kercsEt édesemben
p. lehető l e g a la c s o n y a b b r a  szabott áron

iskoláinkban használatban lévő minden i s k o la k ö n y v ,  nemkülönben 
nagyválasztéku i r k a ,  p a la t á b la , papírba vagy lába foglalt p a la 
v e ssz ő  és az ö ssz e s  i r ó -  és r a jz -e s z k ö z ö k  o lc s ó b b a n  m in t
b á r h o l  kicsiben is, nagyban is kaphatók.

Raktáron tartok üzletemben továbbá egyszerű és díszes magyai 
vagy vend nyelvű, kisebb-nagyobb im a k ö n y v e k e t  stb.

A t. gazdaasszonyoknak pedig szives figyelmébe ajánlom kitűnő 
minőségű h á r t y a -p a p ír o m a t ,  melyből 2 Ívvel 7 kiért szolgálok

Teljes tisztelettel Griinbaum Márk,
könyvnyomdatulajdonos Mura 

szombatban.

tási árban elrendelte és hogy t 
a n g n s/.luh liö  2 9 . nap ján
lázánál megtartandó nyilvános < 
s eladatni iog.

Árverezni szándékozók táró 
s 34 frtot készpénzben vagy . 
elzett árfolyammal számított és 
gazságügyminiszteri rendelet 8. 
i kiküldött kezéhez letenni avai

• V,‘K
ajtasi
ósá g )

urasé. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhirré 

hogy Mártinécz Mátyás végrehajtatóuak Mártinécz János korongi lakói 
rehajtást szenvedő elleni 70 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre! 
ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. járásbii 
területén lévő Korong községben fekvő a 27. sz. tjkvben A. f  2—9. 
alatt telvett ingatlanokból fele részre és a 105. sz. tjkvben felvett ingatlan 
'« részre az árverést 689 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a feunebb megjelölt ingatlan az I8 S 9 . évi uiigiiwztuw lió  
17-ik  nap ján  délután 2 órakor Korongon a községbiró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát 
készpénzben, vagy az. 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett ái folyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-éu 3333. sz. a. kelt Igazságügyin 
niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez leteuni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előlegen elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. jbircság mint telekkönyvi ható-ágnál 1889. 
május hó 22. napján. KOVÁCS KÁROLY, kir. aljbiró.
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0  Fisclicr Győző
A  városiig;**ti te s te g y en e^ itő  é s  h id eg * izg y ó g y in té ze te  

Ifi ii d a p e s t  «* ii, II «* r m i ii a  - u t M 2 ő .
(ezelőtt dr. Fischhof-féle vizgyógyintézet).

Az intézet gyönyörű parkban, emelkedett helyen fekszik. Berendezése 
első rangú, a lakásokról, kényelemről, szórakozásról mindenképen gondoskodva 
van. Levcgóji, vize kitűnő. A gyógyintézetben gyógyittatik mindenféle izületi és 
csont haj, gyuladások, lirznmodások, törések, ízü let inerevülés, zsugorodás, 
csonigörbülések, a térd és láh sokféle el férd ülése, hátgerinc/ görhiilések, 
tyuknioll, ferdenyak, veleszületett llczamodás. A végtagok viszértágu lása , 
vastagodása. A hálgerliiczsorvadás (tabos dorsalisj Cliarkotnak, a hir-

i füz.ó által is sikerrel gyógy*

2214/89. szám. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság küzhirr 

teszi, hogy a Délvasmegyei takarékpénztár részvénytársaság végrehajfatóna 
Alsó-Csalogány község közönsége végrehajtást szenvedő elleni 5095 frt tőke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szombathelvi kir. tör 
vényszék (a muraszombati kir. járásbíróság) területén lévő Alsó Csalogányba 
fekvő, az alsó-csalogáuyi 28-ik számú tjkvben és 159. sz. tjkvben felvett 
17. házsz. ingatlanokra az árverést 340 írtban ezennel megállapított kikiál

i feunebb megjelölt ingatlan az l&.NSI. év i 
délelőtt !0 órakor alsó-csalogányi községbiró 
rveréhcn a megállapított kikiáltási áron alul

LX.
ndk az 

1881. , 
z 1881. évi nov 
-ában kijelölt ■

az 1881. LX.

becsárának 10%-át vagy- 
törvényezikk 42-ik g-ában 
. hó 1-én 3333. sz. a. kelt
ivadékképes értékpapírban 
t. ez. 170. §-a értelmében

i bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelyezéséről kiállitctt szabályszerű 
lismervényt átszolgáltatui.

Kelt a muraszombati kir. jbirórág 
uuius hó 27. napján.

telekkönyvi hatóságnál 1889. 
KOVÁCS, kir. aljbiró.

/sorvadás (lábos
es [lárisi tanárnak legújabb elvei szerint t 

kezeltetik.
A hidegvizgyógyászati osztályban minden ilyen kezelést igénylő beteg 

felvétetik. A betegek bentlakók vagy bejárók. — Prospektus iugyen.
Hozzám intézett írásbeli felhívások ajáulva küldendők. (431. 2 —2.)
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Mána-czelli gyomorcseppek, 8
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden b á n -w  
talmai ellen és felUluiulhatlan az étvágyhiány, w  
gyomorgyengeség, rósz szagu lehel let, szelek, s a - ®  
vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor- A  
égés, hugykó-képződés. túlságos nyalka-képződés.^ 
sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha az a g y o - 5  
mórból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo- w  
mórnak túlterheltsége étel és ital által, g ilisz ta.®  
lép- és májbetegség, úgyszintén arauy-eres bán- M  

talmak ellen. 3T
E g y  ü v e g c s e  á r a  h a s z n á la t i  u t a - A  

s i t á s s a l  e g y ü t t  4 0  k r .  a
Központi szétküldési raktár nagyban és kicsinyben:

BRADY KAROLY 2
ő ra n g y a lh o z *

> K'aiiható M uraszombatban!
vaianiint

czimzett gyógyszertárában K r e n iz ie r h e n , {
Morvaországban. a

Bö l c s  BÉLA gyogytárában a „Magyar Koronához," \ 
i ország immtei^gyógyszertárábán. (45. 52— 13) (

Nyomatott Orünhinro V irk  cT'or'-c pőjón Mnresiorohaf bán.
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