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Előfizetési feltételek:
évre...........................6 frt.
re.......................... 3 frt.

Negyedévre .... 1 frt. 50 kr. 
Egy szám ára . . . 6 kr.

A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van. hová az előfi
zetések küldendők és a lap szellemi ré
szét illető közlemények czimzendők.

6 kr.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

-------------------------- <86$s>——----------------------

Megjelenik minden szerdán és szombaton.

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

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

A nagy és kis birtokosok jelentősége 
hazánkban.

i.
A nagy ós kis birtok-róndszer előnye fe

letti vita ííein nj, jóllehet az o téren folyt harcz 
egyoldalnlag lön felfogva s kifejtve; talán nem 
lesz felesleges ezen kérdést — tárgyilagoson 
ugyan, de leginkább magyar szempontból — e 
lapok hasábjain is kifejteni, hiszen a „Magyar! 
Vidék” mint ismeretterjesztő lap leginkább van 
hivatva az e téren uralgó nézetek tisztázásához 
hozzá szólani, tudván azt, miszerint épen ezen ' 
nagyfontosságn kérdésben népünk alig foglalt 
el procis nézeti! álláspontot, sőt épen a vidé
ken olyan nézetek vertek gyökeret, moly néze
tekkel szemben egy pár őszinte felvilágosító 
szó csak hasznos és kívánatos fog lenni.

Mi előre is kénytelenek vagyunk kimon
dani, miszerint idevonatkozólag nézetünk az, 
hogy Magyarország felvirágzása és hazai mű
veltségűnk terjesztésére, úgy a múltban, mint 
jövőben a nagy földbirtok rendszere volt és van 
hivatva termékenyitőleg hatni s ezért mi ezen 
rendszernek előnyös voltát elismerve, annak ; 
előnyeit óhajtjuk röviden kifejteni.

Ugyanis a nagy földbirtok a nemzeti 
erő fejlesztése és fokozása körüli érdemei átalá- 
ban véve a következők: csekély lélekszámmal 
biró vagy forgalmi eszközökben hiányt szenvedő 
földterületeknél ez képezi az egyetlen eszközt 
a művelésre, mert ez esetben nagyszabású le
geltetési rendszer, tehát állattenyésztés szüksé
ges arra, hogy részint az el nem adható ter
ményeket — ami félreeső vidékeken nem ritka 
eset — hús, gyapjú, fagygyu és nyersbőr

hető, hol az épen szükséges; az egyes ter
mőmagnak igényeit ágy a talaj megválasztása 
valamint változtatásánál is könynytl ez esetben 
kielégíteni és végtére a nagy birtok vonzólag 
hat képzett szakférfi erélye és műveltségére; 
ilyen egyéniséget minden nehézség nélkül nyer
het, holott igen sok épen ily erélyes, müveit 
és szakképzettséggel biró egyén szükségeltetnék 
akkor, hogy ha ezen földterület, apró parcellákra 
osztva, illetve kisbirtokilag . kezelve, aránylag 
annyit jövedelmezzen. És épen ebből származik 
azon kétszeres jelentőség, melylyel a nagy bir
tok a nemzeti jólétre hat; ugyanis mindenek 
előtt a kezelési költségek egy nagy birtoknál 
aránylag csekélyebbek, miiit a kis birtoknál, 
mert mig a nagybirtoknál kezelési költségek 
fejében a nyers jövedelem egyhannada, addig 
kis birtoknál a jövedelemnek fele, sőt még 
ennél nagyobb része jön levonásba és igy 
ugyanazon földterületből nagyobb tiszta haszon 
marad az esetben, ha osztatlanul egy kézen 
marad, mintha apró egységekbe lenne felosztva; 
és másodszor az egy kézen maradó tiszta jö
vedelem évi felesleget ád, mely felesleg a nem
zet prodnetiv pénzerejét tetemesen emelve a 
művelődés fejlesztését lehetségessé teszi. — 
És végtére számos oly culturinüveket köszön
hetünk a nagy földbirtoknak, melyeket a kis

Elniefuttatiis.

Járás-kelésem alkalmával 0.... a világ leg
nagyobb falujában is megfordultam, hol E. L.... 
Aesculap tanítványától, a fentiről egy kis nem épen 
érdektelen fölolvasást hallottam. Módosítva ugyan, 
helyén találom azt e lapokban közzétenni azon re
ményben, mikép néhány perezét a „Magyar Vidék“ 
miiveit olvasóközönségének, e nyomorteljes időben, 
kissé vidámmá tenni, sikerfllend.

És most lássuk a medv... pardon! a dolgot.

♦

Ha megkérdezné az ember a társadalom kü- 
lömböző rendű és rangú egyéneit, a szív fogalmát 
mind különfélekép magyaráznák meg ; — igy midőn 
a felnőtt leány a kedves mamától megkapja az első 
engedélyt legelőször bálba mehetni, vagy midőn a 
jó papa reszkető kézzel kinyitja tározóját, hogy 
abból fedezze a báli toilette költségeit, a le
ányka mindezeket a szív kifolyásának tekinti....
vagy midőn a szigorú apa nagyobb büntetést mér 
pajkos gyermekére, nem-e önelégülten dörzsöli ke
zeit 8 teljes önérzettel hivatkozik szivére?...

A szerelmes leányka, midőn meglátja imádott- 
ját és az ártatlanság pírja futja el arczát, a szó 
elhal ajkán s önkénytelenül kap dobogó kebléhez, 
váljon nem-e a szív müve ez?! vagy a szerető há
zaspár, midőn keblére öleli legkedvesebbjét és csó
kokkal árasztja el szerelme tárgyát, szemeiből a 
boldogság tükröződik vissza. szivük hangosabban 
dobog, ki ne ismerné fel itt is a szív befolyását!? 
Vagy midőn a fiatal ember elszorult kebellel hebegi 
el első szerelmi vallomását, nem-e legelsőbb is 
szivére hivatkozik?! Az uzsorás, midőn mint apók 
hálójában megfogta áldozatát, vérét, nem-e szivére 
hivatkozik?[A szánalom hangján fejezi ki*  a részvétet 
s önelégült mosolylyal nyújtja át az összeget, 
melylyel a kétségbeesetten segitni óhajt, hogy az
után szivével teljesen megölje és tönkre tegye őt... 
vagy mikor a majsztram jól ellábszijazza a suszter 
inast és majszterné asszonyom egy darab túrós le
pénynyel akarja megvigasztalni a kesergő nebulót, 

1 nem-e a szív érzelmeinek kifolyását leljük föl itt 
'is?... A költő a szivet az érzelmek tárházának, a 
nap melegének tekinti,—a prozaikus ember: meleg 

'kályhának, mely fölmelegiti az emberi szervezet hi- 
1 deg épületét.

Tehát amint az elmondottakból látjuk, a szív 
a társadalomban többfélekép nyilvánul s a szerint 
többféle magyarázatot is nyer, mígnem előáll a ko
moly boneztanár, hideg ábrózattal, szigorú szemek

alakba átváltoztatni tehát értékesíteni, részint birtok előállítani nem képes, például a fát. Az 
pedig, hogy a talajt trágyázás által a földmive- .............................. ... ........ "
lés számára javítani lehessen; a nagybirtok to
vábbá ha jól kezeltetik, minden körülmények 
között és minden talajviszony mellett nagyobb 
jövedelmet ád, mint a k i s b i r t o k , — 
— mivel annak rendelkezésére nagy munkaerő 
áll ván ez gyorsan összpontosítva ott értékesít

erdészet mindég kiválólag a nagy földbirtok társa 
marad, hiszen a „kiserdők” állapota kellőleg 
igazolja, miszerint az erdőművelés a kisbirtok- 
kal összeférhettem Valamint az ember szemei 
csak akkor találnak az erdő felett élvezetet, ha 
annak területe tekintélyes, épen úgy egyedül 
nagysága és terjedelme által válik az' erdő jö
vedelmező ággá. A juhtenyésztés és a gyapjú
ipar létezését egyedül a nagy földbirtoknak le
het köszönni, mert nagy nyájak tartása, külö
nösen pedig a fajnevelés igen szükséges az e 
téreni előnyös üzlet tekintetéből, s ez oly mér
vű munkaerőt és műveletet kíván, a mi kis 
birtokon nem fizeti ki magát. A kapás vete- 
mények és a kereskedelmi növények termelése 
a nagy földbirtokot azon iparágakkal, melyek 
nyers anyag dolgában a földmivelésre vannak 
utalva, oly szoros összefüggésbe hozta és a 
kettő közötti összefüggés oly szilárd, hogy nem
zeti iparunk legnagyobb része, névszerinti 
gyapjú, olaj, szesz, liszt, cznkor stb. nagy
földbirtok nélkül nem is exisztálhatna. És ha 
mindehhez azon viszonyt tekintjük, mely a bá
nya ipart a nagybirtokhoz fűzi, és ha óriási be
folyását tekintjük, melylyel kereskedelmünkre vi
seltetik, igy például kereskedelmünk legfonto
sabb kiviteli czikkei: búza és gyapjú majdnem 
kizárólag általa állíttatnak elő, akkor a nagy
földbirtok rendszernek hazánkban levő jelentő
sége felől némi fogalommal fogunk bírni.

A fényűzés.
— Korszerű elmélkedés.—

Korunk a haladás, a felvilágosodás korának ne
veztetik — én pedig az emberi nevetségesség az álta- 

kel és kérlelhetlen szigorral mondja el: nem igaz, 
hazugság, mit ti a szívről beszéltek; a szív egy 
ökölnyi hústömeg, mely a két tüdők közé van 
ékelve egy zacskóban, hogy könnyen el ne veszítsé
tek ! Villanyos gépezet a szív, mely a testben forgó 
vért egyrészt magába szívja s másrészről ismét ki
löki, hogy forogjon a testben, hogy a test legtá
volabbi részeiben is lerakja a magával vitt táp
anyagokat s az elhasználtakat visszavigye magával, 
mondja az élettan tanára, a physiolog.

Igazatok van tudós férfiak, hisz a meggyőző
dés oly komoly hangján szóltatok, hogy szavaitokban 
kétketni nem szabad, nem lehet, de egyúttal oly 
szárazon, hogy szavaitokat megérteni alig lehet!...

Halljuk mit mondott volna dr. P................ !
Tehát a szív egy hústömeg, melynek két kamrája 
van, melyek mintájára készültek az ügyvédi és 
kereskedelmi kamrák, mely utóbbiaknak bár a gya
korlatban nem sok hasznuk van, annál fontosabbak 
a szivkamrák, mert a fentebbiek nélkül a kereskedők 
és ügyvédek ugyan igen, de az utóbbiak nélkül az 
emberi szervezet nem állhatna fenn. Mindegyik 
szivkamrának van egy-egy előcsarnoka, vagy ha 
úgy tetszik előszobája, épen mint a minisztereknek, 
azon különbséggel mégis, hogy mig ezekbe egy 
héten egyszer kétszer juthatsz be s akkor is csak 
eloleges bejelentés és a kellő számú és 
„tioztoletdyak*  ügyes kézbesítése mellett, addig a



láuos bolondulás korának mondanám, — ha magam' 
is nem volnék e kor gyermeke.

Vessünk egy pillantást a czivilizált világ akár
melyik nemzetére, s mindenütt látjuk a nevetséges
ségig menő emberi gyengeségek torzképeit; minde
nütt ül trónon a „Hanswurst1* s a w Bolond Miska * 
furcsa alakja. Írók, lapok, népnevelők, államférfiak 
hiába fáradoznak, hiába küzdenek a nagy árvízként 
tovább hullámzó s folytán növekedő s előbb-utóbb 
bukást, romlást, vagy épen elsülyedést okozó emberi 
gyengeség, a fényűzés ellen — de mondom hiába ! 
Az emberi nem ezen tekintetben hasonló azon gyer
mekhez, ki a csillogó késsel játszván, azt Mind
addig nem adja oda, mig-nem annak éle arról győzi 
meg őt, hogy az éles késsel, habár csillogó és szép 
nem tanácsos játszani. Az ember tanácsot csak adni, 
de ritka esetben elfogadni kész. Az ember tanács 
után nem akar okulni, hanem csak tapasztalás után, 
de nem is mások tapasztalása, hanem a magáé után 
— mert hiszen elég alkalma volna egy hónap alatt 
is azon meggyőződéshez jutni, miszerint azon hiba, 
melyben maga is sinlŐdik, számtalanokat a szeren
csétlenség ösvényére utasító, számtalanokat az er
kölcsi sülyedés sötét sírja felé hurczol, számtala
noknak a legdrágább kincset, az életet élvezlwtlenné 
teszi. Mondom, az ember nem akar tanácsokat el
fogadni s azok szerint cselekedni; nem akar a má
sokon tapasztalt balesetekből okulni — ő csak 
akkor, ha maga is odajutott, hová előtte százezren 
s utána még többen jutottak és jutni fognak.

A fényűzés, a mint az ma uralkodik, a rang
különbség, úgy szintén a vagyon aránytalanságának 
közvetlen szülötte.

A hol,mint a legtöbb vad népnél, kevés különbség 
van a fejedelem és alattvaló, a hadvezér és a közember, 
a parancsoló és az engedelmeskedő között; hol az 
uralkodó és a nép között nem áll a hivatalnokok 
végtelen serege; hol a hadvezér és a közember kö
zött nem emelkedik a tisztek magas lépdéje, — ott 
fényűzésről alig lehet szó. Hol a birtokviszonyok 
nem oly aránytalanok mint a czivilizált népeknél; 
hol az egyik embernek legfeljebb néhány házi állat
tal többje van a másiknál — ott fényűzésről szintén 
aligha lehet szó.

A fényűzés akkor kezdődött, mikor egyes 
emberek nagy vagyonok birtokába jutottak; mikori 
az államhajó kormányzására a hivatalnokok hosszú 
sora keletkezett s a legfurcsább czimekkel felrnház- 
tatott. Nem lehet tehát azt állítani, hogy a fény-1 
üzés a XTX. század szülöttje; mert hiszen az előbbi 
századokban is voltak már gazdag emberek, hivatal-! 
nokok és tisztek. — Ez ellentmondásnak látszik 
előbbi állításomra, s még sem az. A fényűzés igen 
is már az előbbi századokban is uralkodott, csak
hogy nem azon osztálynál, a molynál most űzi ve
szedelmes játékát. A fényűzés a társaság azon osz
tályánál uralkodott, mely általa szerénynyé s legfel
jebb szegénynyé lett. A történelem feljegyezte ne
künk Lucullns nevét; feljegyezte Caesart, ki 22,000 
asztalnál vendégelte meg a római népet; feljegyezte 
Nero császárt, ki Rómát felégette, újonnan felépí
tette s magának arany palotát állíttatott. Azt is 
tudjuk, hogy a múlt századokban a franczia és né
met nemességnél oly fényűzés uralkodott vala, mely 
szükségessé tette oly törvény hozatalát, mely a nők 
ruháinak kelméjét és hosszát szorosan megállapító. 
S habár a fényűzés ezen példái a felsőbb körökben 
fordultak elő, — még sem maradtak következmény 
nélkül. Sokan elszegényedtek s kezeik munkájával 
tanulták az élet szükséges feltételeit szerezni, ez 
azonban korántsem mondható szerencsélenségnek,

sőt én inkább szerencsének mondanám. De voltak 
azután oly következményei is az egyesek fényűzésé
nek, melyek nemcsak magokra a fényűzőkre, hanem 
egész nemzetekre is káros hatásunkká lettek. Vessünk 
ismét egy pillantást a történelembe s olvassuk XIV., 
XV. és XVI. Lajos franczia királyok s Mária Antónia 
XVl-ik Lajos nejének élete történetét. XIV. Lajos-j 
nál kezdődik a pazarló fényűzés, az ország eladósodik.
XV. Lajos, ki félszázadou át elvetemedett nőkkel 
szívta a szerencsétlen ország életerejét — az álla
mot bukó félbe hozta. — Jó szándékokkal lépett
XVI. Lajos az elődei által veszedelmessé lett trónra. 
8 elég gyenge volt nejének, Mária Antóniának a 
Francziaországban mér szokássá vált fényűzést s 
gondatlan pazarlást megengedni, S a mit í.z elődök 
vétettek vala, azért az utódoknak kellett bűnhődniük. 
A francziá forradalom rémitő magzatján, a Guillo- 
tinen vérzett el hóhér kéz alatt a király és szeren
csétlen neje, s őket ezren meg ezren követték az 
erőszakos halál dicstelen sírjába. — Sok ily példát 
hozhatnék fel a történelemből, de ezáltal talán na
gyon is eltérnék a felvett tárgyaktól. (Vége köv,)

Politikai heti szemle.
Ausztria-Magyarország.

Az új-évhez a foederalisticus törekvések és aspi- 
ratiók vérmes reményket kötnek. A reichsrath urai 
ezidőszerint a cseh pártvezérek, kikkel a legköze
lebbialkalommal némely miniszteri tárcza valószínűleg 
be lesz töltve. A prágai hírneves egyetem bifurca- 
tiója, s a cseh nyelvnek az állam és iskola-terén a 
némettel leendő egyenjogúsítása nem valami nagy 
vívmány lesz a tudományra nézve.

A magyar országgyűlés legközelebbi teendői 
közé az igazság- és pénzügy terén eszközlendő re
formok vannak fölvéve. A politikai pártok szenve
délyessége a delegátió üléseiben némileg lelohadt. 
Talán szélcsend ez, a legközelebb kitörő zivatar 
előtt.

Francziaor8zágban
az új-év csakugyan meghozta az nj minisztériumot. 
Waddington visszalépőt a berlini és bécsi kormá
nyok zokon veszik Grévynek és Gambottáuak, kinek 
még abbeli nyilatkozata, miszerint háborút csak egy 
új császár indíthat, sem hatott nyugtalólag német 
kormánykörökben. A új miniszterelnök Freycinet 
Gambetta kebelbarátja és tisztavérű republicánus.

Angolországban.
A Beaconsfield kormánynak kapóra jönnek az 

afgánok ellen kivívott győzelmek hírei. Á liberális 
párt, s ennek élén Gladstone már halotti énekeket 
zengett a conservativ kormány felett, melynek 
sát, az Ázsiában állítólag szenvedett vereséggel 
ben, biztosnak hitték.

Törökországban.
Az izlam vakbuzgóságnak egy musulman

bukó-
szem-

biblia 
fordító menthetlenül áldozata lesz, ha Layard angol 
követ erélyesen föl nem lép. Látszik, hogy a 
letet a nyugottól — századok választják el. 
azért

ke- 
De

Oroszország
mégis csak pártfogójaként tolja fel magát a 
rán türelmetlenségének az ó-szövetség lélek neme- | 
sitő befolyása ellenében, még pedig görög nem egye- | 
sült — politikából. Kinek nem jutnak eszébe ez! 
utóbbi eseménynyel szemben Goethe szavai:

Ein garatig Lied! Pfui! Ein p öli ti se h Lied | 
Ein leidig Lied! Dankt Gottmitjedem Morgen 
Dass Ihr niclit braucht fürs römische Reich zu 

sorgen!

ko-!

FELHÍVÁS
az országos nőipar-egylet érdekében.

Magyarország lelkes fiai és hölgyeihez!
Azon állam, melynek nincs kifejlett ipara s 

nem is törekszik azt létesíteni: nem számittathatik 
Európa azon államai közé, melyek önmagukban bír
ják a jövő garantiát.

Az ipar kifejlesztése nem egyedül államkcr- 
mányi föladat; e téren a kezdeményezés s a tova- 
fejlesztés iránti érdeklődés fentartása főleg a társadal
mat terhelő kötelezettség. Azon társadalom, melynek 
kívülről jövő erőre van szüksége, hogy mozgalmat 
mutasson, hasonló a gyermekhez, ki dájkája nélkül 
önmagával is tehetetlen semmi.

Hazánkban az utóbbi időben főiismertetett a 
mondottak igazsága s a társadalom megkezdve a 
mozgalmat az iparfejlesztés terén, nehány év alatt 
oly haladást képes fölmutatni, mely alapos reményt 
nyújt arra, miszerint Magyarország bizonyos idő 
múltával ipar tekintetében sem lesz Európa nemzet- 
családai között a legutolsó helyen, ha a kezdet eré- 
lyéhez méltó kitartással halad a kitűzött czél felé.

Az iparfejlesztés nagy horderejű mozgalma 
folyamatban van ; hanem sajátságos tüeeménynek 
tartjuk, hogy a mozgalom vezetői leginkább csak 
azon iparágak fejlesztésén foglalkoznak, melyek férfi
erőt, férfi kezet, férfi ellátást igényelnek.

Nem akarjuk tagadni, hogy nemzetgazdászati 
i tekintetből ez a legjelentékenyebb; de midőn ezt 
megengedjük, figyelmeztetnünk kell egyszersmind az 

I iparos mozgalom zászlóvivőit és barátait, hogy ne 
i felejtkezzenek meg az általános mozgalom közepette 
azon iparágakról sem, melyek női Ízlést, női tapin- 

I tatot, női ellátást tesznek szükségessé. Ne feledkez
zenek meg arról, hogy a társadalom egyik felét,— 
talán a munkaerőre a férfiaknál alantabb fokon álló, 

i de a társadalom jövőjére mindenesetre óriási befo- 
| lyással bíró felét — nők képezik.
i Az ipar általában, mint ipar fontos nemzet
igazdasági tényező; e tekintetből véve a dolgot az 
i iparágak között alig van külömbség; mert tény 
j ugyan, hogy az egyes iparág — tekintettel a helyi 
' viszonyok, a nemzet jelleme és szokásaira, — jöve
delmezőbb, könnyebben fölvirágoztatható lehet, mint 
a másik; — de az általános ipar csak az egyes 
iparágak egyenletes cultiválása által fejlődhetik ki 
igazán.

Vannak azonban más tekintetek, melyek bizo- 
1 nyos iparágaknak nagyobb gondozását, szeretettelje
sei)!) ápolását teszik szükségessé.

Ilyen tekintetek a társadalmi tisztesség; az 
emberbaráti szeretet; a családi erkölcs.

A nő úgy a társadalmi, mint a családi élet 
kovásza. Amely társadalomban nincs biztosítva az, 

| hogy saját szorgalma után tisztességes utón, esetleg 
ja szülei és férji támogatás nélkül is megélhessen; 
hol a nő rajta kívül álló egyének szorgalmának gyü
mölcseire van utalva, ott a társadalom ezen féle el 

I van veszve. Ott a nő a társadalommal szemben csak 
I tétlen bámuló,nem productiv elem; a családban pe
dig gyámoltalan, mások kegyétől függő lény, mely 
vagy zérussá válik, mely sokszoroz, de nem számit; 
vagy elvetemül.

Ha azon vagytok, hogy kenyérkeresethez segít
sétek az egyik ezeret, mely a társadalomban az erő
sebb fél ; — nem volna-e észszerű s az emberbaráti 
kötelességnek megfelelő a másik ezeret — mely a 
gyöngébb fél — szintén kenyérkeresethez segíteni ? 
Ha önállóvá akarjátok tenni támogatásaitok által az 
erősebb felet: mért nem támogatjátok még inkább 
a gyöngébbet, hogy az is önállóvá váljék ?

szív előszobája mindig nyitva áll s minden perezben 
belehet lépni mindennemű előlegen bejelentés nélkül.

Van tehát két szivkamra, egy jobb, egy bal: 
van továbbá két pitvar; egy jobb, egy bal, s ezen! 
épületek összevéve képezik a budapesti központi pá
lyaudvart, illetőleg a szivet, azon különbséggel' 
mégis, hogy itt még az állomási főnök azaz a! 
fo-főigazgató is csak kis kamrában lakik, amiből' 
ismét önként következik, hogy itt a fényűzésre! 
semmit sem adnak. — Ebből a központi indóház- kutatható volt, még Adóm apánkkal megelőzőleg 
ból ágaznak azután szét a sokféle erek illetőleg készíttetett, s mind e mai napig egy terv van liasz- 
vasutak, úgy az első mint a másodrendű vasutak nálatban s e terv a következő:
sőt még a tervbe vett jeruzsálemi is, mely hivatva Az első tehervonat, mert személyvonatok nin- 
lesz Jstóczy úr óhajának eleget tenni, tudniillik a csenek, de azért mégis sebesebben halad mint a 
zsidókat Kanaánba szállítani bizonyosan árenged- reggeli és esti vonat a magyar nyugati pályán, — 
ménynyel I tehát mint mondom az első tehervonat megrakodva

Szükségesnek tartom azonban megjegyezni, ,minde"T? ólelrai czikkckke1’ kiill<lul a 1,111 »«iv- 
hogy az emberi szervezet vaspályán .családi vas- k,am.!és ™e®'egyenest az alföldnek, miből 

utak" például Dombóvár, Zákány, Báttaszék-----------
stb. nincsenek, sem egyik a másik rovására állami 
subventiót nem húz; itt minden vaspálya az összes 
szervezet föntartását ezélzó helyes elvből indul ki, 
a privát érdekek kizárásával I

A vasúti igazgatótanács bár itt is megvan, de 
hivatalát tiszteletből tölti be és sem perczentekre

sem drágasági pótlékra, sem semmiféle magas napi- 
és tiszteletdíjakra nem aspirál.

A menetrendet illetőleg meg kell jegyeznem, 
hogy az nincs időszaki változásoknak alávetve, tehát 
nincs téli vagy nyári menetrend, hanem azért a 
menet fönakadása itt is megtörténik, amely körül
mény mint a magyar nyugati vasútnál, rendesen 
plakátok által tudatik a nagy közönséggel. — Az 
első menetrend, amennyiben a hagyományokból ki

látszik, hogy már Adóm apánk nagy előszeretettel 
viseltetett az alföld iránt, és sebes vágtatva halad 
a vonat a szervezet legkisebb részei felé, lerakva 
mindenütt a netalán ez idő alatt hiányt szenvedett 
élelmi czikkeket, s a hasznavehetetlen anyagokat 
fölpakkolja a waggonokba és az ország határáról 
illetőleg a szervezet végpontjairól visszafordulva az| 
ócska anyagokkal megrakott vonatot szállítja vissza'

a központi vaspálya azaz a szív jobb pitvarába, 
honnét amazok a közúti vaspályán átszállittatnak a 
jobb kamrába, melynek már előre befíltött és ké
szen álló gépezete átszállítja az ócska anyagokkal 
telt vonatot a felsővidéki tisztitó műhelybe — a 
tüdőkbe, — hol azok ismét a legrövideb utakon 
elágazva, a lélekzés által, a tüdőkbe jutott levegő 
élenye által megtisztulnak, elvesztik előbbi piszkos 
fekete, vagy ha úgy tetszik kék színüket, ismét szép 
piros szint vesznek föl, s igy megtisztulva a legkö
zelebbi vonattal szállíttatnak a bal pitvarba, honnét 
a bal kamrába történő rövid átszállítási időt leszá
mítva ismét a bal kamra vonatán szállíttatnak az 
alföldre.

Az általam jelzett vasúti hálózat mint min
denki sejthette a testben elágazó véredényeket jel
képezi, a vonatok pedig az azokban keringő vért 
mely aszerint kétféle i. i. piros, mely a szívből jön 
és halad a test végpontjai felé; továbbá fekete, 
mely az elhasznált anyagokat viszi vissza a szívhez 
és ismét a tüdőkbe. Az előbbit szállítják az literek, 
melyeket lüktetésükről fölismerhetünk, — utóbbit 
szállítják a viszerek, melyeket a bőr alatt kékelő 
erekben észlelhetünk.

Engel Mór.



Ha módot njnijttok a férfinak, hogy a társada-ldes tagjaivá, kik 3 évre évenként 3 - pártolói 
lom tisztes tugja lehessen ; nem érdemelné-e meg a ■tagjaivá, kik ugyan annyi idita 1 Irt’ évi tagsági o,„v, „ lagvos I0Iure

“vt,. a"I d'J"t kíXató Sik“w 6gJbefl“tni-1 í “ b“ká“ál eltWtt; VagV kif|- 
iziiinaro innoi, hogy a társadalom minden ősz- czamodott.. mit. n?. nwna mnío- oom tud Vnnotatáiní 

talvának lehetővé van téve csekély adományával egy 
valohan nagy jelentőségű közérdek valósitásásoz hoz- 
zajárulhatni. Az áldozat nem nagy s az eredmény 
nemzeti fontossággal biró. J
•n ^Jor^dunk nagynevű főpapjainkat, *u OB.julCut „uv»uuS pmuu» czmm lurczu-cziKKie.

e , ?e.lnkct,főurainkat 8 nagybirtokosain- — Méltóságunk alulinak tartanók az ily tudatlan 
kát, Országgyűlési képviselőinket, köztörvényhatósá- ’ czopftal szóba állni, ha ama tökfej, lapunk egyik 
gamkat, városainkat, a magán, egyleti és hatósági derék munkatársát, ki egyszersmind a *'*?.  
tisztviselőket, s általában minden lelkes honfit s hon- ■ Lapok* 4-ba i s n e m u n a 1 m a s ve s z p r é m i 
leányt fölkérni, hogy aláírásaikkal lépjenek az egylet leveleket, hanem közérdekű c z i k- 
tagjai köze s hassanak oda becses körükben, hogy 'keket ír, ki nem holmi veszprémi pletykák to- 
a társadalom mentői több nemesen gondólkozó egyéne vábbitásával, hanem komoly közérdekű czikkek irá- 
tömörüljön egygyé egyletünk kebelében a nagy, való- sóval foglalkozik, meg nem sértené. Vagy bocsánat, 
bán nemzeti és emberbaráti czél valósítása végett! az oly ember, ki ép úgy mint helybeli fő fŐmanda- 

Hazafiui tisztelettel az „Országos nőiparegylet* 4 ”5"í'*  ......u Z”A " ÍÁ"— ‘ -

no is ilyenné vélhessék. akkor, midőn tudjátok, hogy' 
a nő a társadalmi élet irányadója,

Ha jólétre segítitek a férfit, hogy családot 
alkothasson, nem volna-e szükséges a nőt is képessé 
tenni a jólét megszerzésére, mikor tudjátok, hogy 
a nő szolgasága, a nő gyámoltalansága, a nő nélkü
lözése : a család sülyedése, a család elerkölcstelene- 
dóse ?

Ezelőtt körülbelül nyolcz évvel egy számra néz
ve kicsi, de a nomes és hasznos iránt őszintén lelke
sülni képes társaság alakított egy egyletet, melynek 
„ Országos nőipar-egylet* 4 czimet adott.

Az egyletnek czélja — alapszabáljainak máso
dik szakasza szerint :

„Szóbeli előadások és a sajtó utján eloszlatni 
azon eltőeleteket s elhatáritani azon akadályokat, 
melyek a női keresetképesség kifejtésének útjában 
állaiiak és előmozdítani a nők elméleti tóvább-képe- 
zését; valamint a nőnemnek munkaképességét külön 
ipar-és kereskedelmi szaktanító# által gyakorlatilag 
kifejteni úgy, hogy a nők magukat önerejükből tisz
tességesen fenntarthassák. 8

A czél megvalósítása végett az egylet iskolát 
és női ipar műtermet állított föl, melyben a növen
dékek azon iparágakkal, melyek nők által elláthatók, 
nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is alapo
san megösmerkedtek s képesekké tétettek ösmerete- 
iknek a társadalomban, a családban nemcsak hasznát 
venni, hanem azokat tanítás által másokkal is közölni.

Nagy czélok nagy mérvű kivitelére nagy anya 
gi erő szükségeltetik. A kevés számú tagjai áldozat
készségére támaszkodó egylet nem rendelkezett nagy 
anvagi erővel, annálfogva csak lassan, kicsi körre 
szorítkozva folytatta útját a nagy, a magasztos czél ( 
felé, melyet maga elé tűzött.

és midőn lejövet a létra fokára lépett, a létra alatta 
elcsúszott s ő 3*/ a ölnyi magasból a fagyos földre 

czamodott, mit az orvos máig sem tud konstatálni, 
mert a boka iszonyú dagadt. Mindeddig még semmi 
javulás sem állt be.

A „Pápai Lapok14 folyó évi első számában 
i valami „Ürmös8 tesz megjegyzést a lapunkban 
megjelent „Boldog prímás8 czimü tárcza-czikkre.

nevében:
Imréné, Halász DezsŐné, Kugler Mária, 

Tarnóczy Gusztáv, alelnökök. 
Ruprecht-Demieoff Cornélia, elnöknő.

Margitay Dezső, egyleti titkár.
A pénzküldemények — legczélszerübben posta

utalványnyal — „Békey Imréné úrnő 6 Nagyságá
nak. Budapest, zöldfa-utcza, kecskeméti palota"* 4 czim 
alatt küldendők. A befolyt összegek a nevek kitéte
lével nyilvánosan nyugtáztatnak.

Vidéki és helyi hírek.

rinja annyit ért a tárcza - czikkhez, mint a hajdú a 
harangöntéshez — nem tud sérteni, csak utczai 
kofa módjára rendelet szerint köpködni. Oh ti in
gyenélő firkászok! Szóba álljunk veletek? — Soha! 
Csak beszéljetek amit akartok; tolláról a madarat, 
irmodoráról, de különösen tetteiről az embereket 
ismerhetni meg. Csak piszkolódjatok! „Es muss 
auch literarische Mistkáfer gébén.* 4 Jó lesz Ürmös- 
nek hallgatni; mert az Ő idétlen rugdalódzásai an
nak lesznek betudva, kinek oda kellene bújni, hol 
senki sem látja. — Különben talán méltatlanul 
bántunk Ürmössel, mert valószínűnek tartjuk, hogy 
pletykája ebéd után készült.

Az izr. orth. hitközség jan. 1-én tartotta 
meg képviselő testületi gyűlését, mely alkalommal

Közgyülés. A jótékony nőegylet jövő kedden az elöljáróság régi tagjai egyhangúlag ismét meg- 
délután 3 órakor a városháza nagytermében rendes választattak, kik azonban a tisztet nem akarták et- 
közgy ülését fogja tartani. Napirend: 1. Titkári jelen- fogadni. Ennélfogva két órai eredménytelen tanács- 
tés. 2. Jelentés az 1879-iki számadások megvizs- kozás után a gyűlés mára halasztatott.

.—, ......j........ — --------------- gálásáról. 3. A volt tisztikar leköszönése. 4. Az új | Olvad a hó, az eső is esik, de ha nem esik
Munkálkodása nem volt zajos és nagy föltünést tisztikar megválasztása. A tagok közt szétküldött is, kénytelen az ember esernyővel menni az utczán, 

provokáló, mindamellett a kivívott fontos eredmé- névjegyzék szerint az egylet tagjainak száma je- ha nem akarja, hogy a háztetőkről lefolyó viza 
nyék által nemsokára magára vonta nemcsak az or- lenleg 301. | nyakába csurogjon. Ezen a járó-kelőkre nézve na-

Helyes miniszteri intézkedés. —Veszprémmé- gyón kellemetlen bajra már figyelmeztettük az illető 
gye közigazgatási bizottságának. A folyó évben elöfor- j köröket, de mint azt a nagy közönség tudja — hi
dalt elemi csapásokra és kedvezőtlen termési viszo- ába. Majd meg fogjuk kisérteni és ellene szólaui, 
nyokraivaló tekintettel megengedem, hogy a megye s meglehet, hogy akkor lesz eredménye.
alispánja által f. évi decz. hó 9-én kelt 11590. sz. a. Katonai laktanya Devecserben. Devecseri tu- 
felterjesztett s idezárt kimutatásokban névszerint fel- dósitónktól következő sorokat vettük: Városunk nem
sorolt s kizárólag földmiveléssel foglalkozó azon adó- ! sokára élénkebb szint fog ölteni. Ugyanis legjobbja- 
zók ellen, kik fizetőképtelenek, az adóvégrehajtási j i»k egy katonai laktanya építésén fáradoznak s mint 
eljárás az 1880. évi aratásig megszüntettessék. Ne- hírlik nem siker nélkül. A régi vár fog e czélra áta- 
hogy azonban az államkincstár jövedelmének befolyása lakittatni. Különösen elismerést érdemel tekintetes 
teljesen megakadjon, utasitandók a községi elöljárók,: Gulden György tisztartó ur. ki uraságánál mltg. Esz- 
hogy az adófizetést folyvást szorgalmazzák s’ azon; terházy Mór urnái a kellő lépéseket a laktanya ér
adózók ellen, kik a föl’dmivelésen kívül egyéb jőve- dekében megtette, ki mint nemes föitrhoz illik De- 
delmi forrással is bírnak vagy fizetőképesek, a vég- vecser városa érdekét figyelmére is méltatta s így 
rehajtási eljárást is alkalmazzák; ezúttal kötelezőn- [ lehetővé tette a laktanya majdani létrejöttét. Éljen a 
dők egyszersmind a szolgabirák, hogy a hatáskörük-' derék gróf! Éljen Gulden György tiszttartó! E. M. 
be utalt adók behajtását tapintattal párosult erély-1 A Sylvester, nagyon csendesen folyt be. Az 
lyel eszközöljék. Budapesten, 1879. decz. 20-án. A i utczán uralgó nagy setetség nem engedte, hogy ott 
m. kir. pénzügyminiszter helyett Márffy Ágoston, j élénkség uralkodjék, mint az máskor szokott lenni.

A „Humanitás-egyletének e hó 1-én tartottcasinóban és polgári körben megtartott társas 
estélyek azonban kitünően sikerültek. Különösen 
akkor volt az öröm legnagyobb mikor annak a sze
rencsétlen ó-évnek mondtak istenhozzádot.

Eljegyzés. Löwy Betti kisasszony Löwy Jakab 
úr leánya a napokban jegyet váltott Hoffman Sán
dor úrral Nagy-Kanizsáról. Tartós áldást és boldog
ságot kívánunk!

Galambtolvaj. K. .1. kinek valószínűleg a tol- 
vajlás már természetévé vált, m. hó 27-én estve be
lopódzott dr. Sz. J. házának udvarába, oda támasz
totta a létrát a galambházhoz és hét darabot lopott 
el a szegény megriadt szárnyasok közül. A házban 
levő cseléd azonban — későn bár — ezt észrevette. 
Midőn a tolvajnál kutattak a galamboknak már csak 
— a nyomukat találták. Ezen jó madárra a kihall
gatásnál kitűnt, hogy több helyen követett el ily
nemű tolvajlást.

# A mezőgazdák személyes hitele emelése czél- 
jából — a németországi népbankok mintájára — 
egy orsz. bizottság pénzintézet felállításán műkö
dik, a tervet Lederer Sándor, minist, fogalmazó ur 
már elkészité. — Máday Izidor ur úgy látszik, vá
rosunk érdekeit szivén hordja, mert kezdeményezése 
folytán Pápára is rendeztek közraktár felállítását.— 
Alkalmunk leend a tárgyról bővebben értekezni.

Érdekes a lapunk mai számában levő Heck- 
scher Samu senr. hamburgi bankház szerencse-hir
detése. Ezen ház általa gyorsan és hallgatag kifi
zetett nyeremények által oly kedveltté tette magát, 
hogy indíttatva érezzük magukat t. olvasóinkat e 
ház hirdetésére figyelmeztetni.

szágos kormánynak, hanem egyes, a szép, a nemes 
és Üdvösért lelkesülni tudó testületek és hatóságok 
figyelmét is.

Az ország kormánya s az említett testületek 
és hatóságok annálfogva siettek az egyletet némi évi 
segélyben részesíteni, hogy megkönyitsék a kevés ta
got számláló társaság nemes küzdelmét.

A társaság pedig kitartó buzgalommal iparko
dott kitűzött czélját elérni. A harcz, melyet az elő
ítélettel, a részvéHenséggel, az anyagi akadályokkal 
folytatott — tekintve azt is, hogy úttörő volt e té
ren — nem volt könyü s az egylet mégis diadalt 
aratott.

A magas kormány felösmerte az egylet ál
tal kitűzött czél nagy jelentőségét; iskolát alapí
tott az „Országos nőipar-egylet“ iskolájának mintá
jára s állami segélyben részesítvén az egyletet, föl- 
jogositá azt, hogy növendékeit államérvényes tanítói 
oklevelekkel lássa el.

Ezt nem, mint sikert hozzuk föl; ez csak álla
mi elösmerése a sikernek, melyet a kisded társaság 
eddigelé kivívott.

Az áldásdús eredmény, melyet az egylet eddig 
kivívott, ott észlelhető azon — fájdalom eddigelé ... . if ________r.„
nem országosan kiterjedt — körben, melyre az egy- nodai oktatásról szóló törvényjavalat s igy közelebb 
let hatását, korlátolt anyagi viszonyai között kitér- a képviselőház elé fog terjesztetni. Etörvényjavaslat 
ír.o'.í.tní lri.iioa vaII- oanliAlvnwa a'r nrrúe'z L-n'znVíafó ti o n LóvzlZo nrrAci

közgyűlésén a volt tisztviselők újra egyhangúlag 
megválasztattak.

Uj törvényjavaslat. A vallás- és közoktatási 
minisztérium kebelében teljesen készen áll a középta-

szabályozza az egész közoktatást s e kérdés egész 
anyagát felöleli. Tanrend nincs belé szövegezve, de 
mereven fel van véve azon kormányfelügyeleti és el
lenőrzési jog, mely ellen a protestáns egyházkerületek 
élénken tiltakoztak.

Az izr. ápolda ügye mint halljuk kedvező 
megoldásához közeleg az eszme megvalósítására 
irányzott törekvés körül már eddig is a Chewra- 
Kadischa elöljáróságán kívül, Moisinger Jónás és 
Löwi Mór urak szereztek maguknak érdemeket.

Borzasztó szerencsétlenség. Egy cseléd vigyá- 
........ , t) „ M zatlanságának következtében S. salamoni ispán egy

tehetségeinek kifejtése által biztosítsa. Az egylet — | és fél éves kis gyermeke e hó 28-án a konyhában 
eddigelé „Országos* 4 czimének nem megfelelő körbe 
ugyan — valósította a nő önállósítását.

Hogy ez egylet „Országos**  czimének megfe
leljen ; hogy üdvös működést a korona minden terü
letére kiterjeszthesse ; hogy a nemzetgazdászati, em
berbaráti, társadalmi és családerkölcsi tekintetből 
fölötte fontos czélt: a nőipar kifejlesztését nagyban 
és általában elérhesse, — az egyedül a társadalom 
lelkes fiai és leányai akaratától függ.

Ha önök filléreikkel azon anyagi helyzetbe 
hozzák az egyletet, hogy azt tenni képes lesz, — 
ki fogja terjeszteni működését, az egész országra s 
prodnetiv elemmé, önállóvá s társadalom miden 
tekintetben hasznú*  tagjaivá fogja tenni ama nőket, 
kik jövőjüket önmagukban akarják biztosítani.

A czél, mely kormányzati utón sok ezerek 
kiadásával érhető csupán el, társadalmi utón csekély 
áldozattal elérhető.

Az „Országos nőipar-egylet* 4 alapszabályaink 
5. §-a szerint az egylet alapitó tagjaivá lehetnek 
azok, kik egyszer mindenkorra legalább 50 Irt ala
pítványt tesznek s azt vagy készpénzben kifizetik, 
vagy kötvény által biztosítják az egylet részére s 
csak annak 60/'n-tóli kamatait fizetik évenkint. 11 :?•

jeszteni képes volt.
Az egyleti iskola számtalan növendéket bocsá

tott vissza már eddigelé is a családokba, kik a 
nyert iparoktatás után nemcsak a családnak hasznos
tagjai, hanem alkalmilag, ha a sors úgy akarná, 
mint önálló kenyérkeresök is megfogják állani he
lyűket a társadalomban. Növendékei közöl többen 
különböző magán, egyleti és állami iskolákban, mint 
kitűnő tanítónők lettek alkalmazva.

Az egylet módot nyújt a leánynyal biró, bár
mely anyagi viszonyok között élő családapának, 
hogy lányát tisztes jövője iránt saját erejének és

nagyobbik testvérével játszott és a katlanban égő 
tűzhöz ért ruhája meggyuladt. A kis gyermek kifu
tott; az udvaron levő cseléd, ki a kisdedet a kony
hában magára hagyta. — A kisded igyekezett az 
égő ruhát kezeivel eloltani, mi nagy nehezen si
került is, de a kis gyermek testének előrésze 
borzasztóan összeégett és másnap a legnagyobb kí
nok közt meghalt.

A pápai izr. iparosok gyámolitó egylet, folyó 
hó 4-én d. u. 2 órakor az autn. ortdx. izr. hitköz
ség tanácstermében rendes évi közgyűlést tart; 
melyre a t.tag urak tisztelettel meghivatnak. Pápán, 
1880. január 1-jén az elnökség. Tárgy: 1. Elnöki 
jelentés a lefolyt évi működésről. 2. A zárszám
adás s annak mérlege előterjesztése. 3. A tisztvi
selő testületnek felmentvénye és leköszönése. 4. Az 
uj tisztviselők megválasztása.

i ' Figyelmeztetjük a háztulajdonosokat, hogy 
'házaik előtt a csatornát tisztittassák ki, mert sok 
helyben a viz a csatornyából kiszorítva a járdát lepi 

I el úgy, hogy ily helyeken csak jó bagaria csizmá
ban ajánlatos az átkelés.

Baleset. Lóránth Antal gyŐrvári plébános f. hó

— O S T O 11.
Egy chinézer bölcs tanácsai.

Csa-csi-csiny: Ugyan ki irta a „Ma
gyar Vidék**-ben  azon tárczaczikket, melyet Ür-mös- 
ünk dicső levelében említ?

C h i - n a - m a n : Ugyanaz, ki előtt te dicső 
főmandarin már oly sokszor kértél hajlongva czikke- 
ket és közölted azokat.

vm.vww..  ...... ........a,______r-....  Ha előfizetőket akarsz fogni, emeld
4-én ist7íój7padM8ái'a ment fel a szénát vizsgálni, magad az égig, — hisz más úgy sem emel — ren-



dűlj magadhoz hasonló chinéscrtŐl „feketén festő 
vidéki levelet, hidd el lesz eredménye. A felületes
ség leleményesnek fog tartani, de a józan esz csakis 
új-évi hopcziáskodásád szerint fog megítélni.

Ü r m ö s m o r á 1: Ha az ifjúságot a rossz I 
példától távol akarod tartani és jónak látod azt 
káros behatásoktól megóvni, menj, siess, a Veszprém 
melletti jutási erdőbe, önts majáliskor a garatul, 
hömpölögj a földön, igy „az ifjnság javulására*  
magadét megtetted.

Legkönnyebben teheted magadat híressé, ha kö
vetválasztáskor korteskedel az első párt mellett, fel-1 
állitsz egy második jelöltet, beleugratsz egy harma
dikat és egvro som adod szavazatodat. Az igaz, 
hogy igy csak politikai (? ? ?) járnak el, de te el
érted czélodat, mert nevedet sokan emlegetik. Hogy 
mily predikátumok kíséretében ? Az mellékes dolog, 
csak szemed közé ne vágják.

Légy oly mocskos, hogy ne fogjon rajtad több; 
piszok. Légy-csuszó-mászó, mint a kigyó. Hízelgő, 
mint a macska. Alattomos, ravasz, mint a róka. 
Sok szinü, mint a Chamalen. Szemtelen, mint a 
légy és tolakodó mint a poloska, mert ezen állatok, 
ezen tulajdonaikkal könnyebben beosonhatnak oda 
hova nekik tetszik, mint az oroszlán, nyílt, bátor és 
büszke fellépésével. A r s e n i c u m.

I HIRDETMÉNYEK.
Tekintetes szerkesztőség!

A „Magvar Vidék44 24. számúban t. szerkesztő 
ur sajnálatát' fejezi ki atfelett, hogy a Herrmann 
urra vonatkozó közlemény közzétételével újdondászuk 
félrevezettetett.

Korántsem!
Noha a kérdéses közlemény nem telein vette 

eredetét, e lapok kiadóhivatalában deponált hiteles 
bizonyítvány alapján közleményemet fentartom. Min
den érzékeny ember kötelessége ily dolgot nyilvá
nosság elé hozni. Nem czélom mint H. urnák sze
mélyeskedni, mert mi nyárádiak ellenfelünket csak 
szép szőrmentén szoktuk borotválni.

Maradok a t. szerkesztőség 
alázatos szolgája.

FISCHER .1.

Eisler Ilka asszonyságnak helyben.
Addig mig a személyem ellen használt kife

jezéseket és rágalmakat be nem bizonyítja, kényte
len vagyok önt, szemtelennek és hazugnak kinyilvá
nítani.

Pápa, 1880. január 3-án.
ST1ÍRN SALAMON.

G-aToozra-éralr.
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 13 frt. GO kr., közép 13 frt. —, alsó 

12 fit. 20 kr.
Rozs: jó 9 frt. 80 kr., közép 8 frt. 60 kr., alsó 

8 frt. 20 kr.
Árpa: j, 9 frt.. k. 8 frt. és a. 7 frt. 50 kr.
Zab: j. 7 frt.. k. 6 frt. 40 kr. és a. 5 frt.20kr.
Tengeri j. 6 fit. 20 kr., k. 5 frt 60 a. kr. i:.és 

5 frt. 20 kr.
Burgonya: 1 frt. 40 kr.
Széna: 3 frt. 40—3.
Zsúp: 2 frt. 60-3 frtig.

Pápa, 1880. január 2.
WOITA JÓZSEF, polgármester.

T. ez.
Van szorenőSétn a t. közönséget értesíteni, 

hogy 18S0. január hó 3-ától kezdve a Kelcz- 
féle házban (fapiaczon)

tánczkurzust
nyitottam.

5—6-ig zárt óra, 8—9-ig fel
nőttek számára, ez utóbbi szombat és vasárnapi 
napokon 8—11-ig tart. Tisztelettel 

llciner Illés 
tánezmüvész.

Főnyeremény 
eseti. 

450,000 márka

Szerencse

hirdetés.

Meghívás Hamburg állam által biztosított 
nagy sorsjátékban! 

részvétre, melyben több mint

biztosan kisoroltatik. 
előnyös sorsjáték-nyeremény - melyek

Szerkesztői levelezés.
„Bécsi magyar olvasókör." Hazafiui kötelességünknek 

tartjuk.
„Országos nőipar-egvlet Budapest." A közügy érdeké

ben beküldött közleményeiket mindig szívesen vesszük.
„Az iskola szabadságra nevel." Köszönjük. Legközelebb. 
„Egy nőnek." Ön nagyon téved ha azt hiszi, hogy a 

„Veres keresztegylet" egyes felekezetekkel szemben egyolda
lúan fog eljárni. Ezen üdvös czélu egylet jótékonyság gyakor
lására alakult és valláskülönbséget e tekintetben nem ismer.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T.
Laptulajdouos: NOBEL ÁRMIN.

LÖWY BETTI 
HOFFMANN SÁNDOR

JEGYESEK

Pápa. Nagy-Kanizsa.

300,000 
150,000 
100,000 
75,000 
50,000 
40,000 
30,000 
25,000 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 
8,000 
6,000 
5,000

6 nyer. 4000
107 '„ 3000
313 , 2000
623 „ 1000
848 „ 500

1300 „ 300
85 „ 240
75 „ 200

30800 „ 142
50 „ 130

2900 „ 122
25 „ 100

4900 , 95 és
3800 „ 66 és

m. 
m. 
ni. 
m. 
m. 
m. 
ni. 
m. 
ni. 
ni. 
in. 
m.
80
38

jutái.
1 nyer.
1 \
1 n
2
1 r
0 r
1 ,
2

12
1 „

22
2
4 ”,

62 „
Az egész művelet 6 osztályból áll, s néhány hó alatt 
biztosan elintéztélik.

Az első húzás határideje 
/. é. január 1~> 

hivatalosan van megállapítva.
A sorsjegyek

Egy eredeti sorsjegy ára 
Fél „ „ „
Nogyed „ „ „

Ezre - .....................
jegyek (nem 
beküldése vagy po.- 

ie küldő

és 16-ára

9 ft.
4 ft.
2 ft.

40 kr.
70 kr.
35 kr. 

az állam által biztosított eredeti sors
eltiltott Ígérvények) az összeg bernientcs 

posta-előleg utján általam a világ bár
mely részébe küldetnek.

Minden résztvevő kap tőlem még az eredeti sors
jegyen kívül az állain-czimerrel ellátott eredeti terve
zetet ingyen és a megtörtént húzás után azonnal az 
eredeti nyeremény-lajstromot felszóllitás nélkül meg
küldöm.

A nyeromónyek elküldése és kifizetése 
az illetőknek egyenesen általam, pontosan és titoktar
tás mellett eszközöltetik. O Megrendelések legczél- 

sz.erübben postautalványon eszközölhetők.
O Megbízások a küszöbön levő húzás miatt

Iil. Heksclier Sámuel
bank- és váltó üzletéhez Hamburgban intézendok.

NOBEL ÁRMIN
ajánlja

a legr-o.ja1o"b aaz.srag'elrl^al g'azd.ag'on. felszerelt

K Ö Ti ¥ ¥ N ¥ 0 M B Á 3 Á T
hol

lázatok hivatalok és 
egyletek részére, bár- 
czák, bármiféle nyom
tatvány takarékpénz
tár és más intézetnek.

minden néven nevezendő nyomdai munkák a legnagyobb gond
dal, csínnal és hiba nélkül leggyorsabban és legmérsékeltebb árakon 

állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet.

Brochnrák, röpiratok,
közjegyzői és ügyvédi 
nyomtatványok, szám
lák. levélfejek, borí
tékok, névjegyek, ét-
Bármlféle Itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik.

Könyvkereskedés.

lapok, gyászlapok, el
jegyzési kártyák, fal
ragaszok, áljegyzékek, 
báli meghívók, kör
levelek, rovatolt táb-

Pápa, Nobel Annin könyvnyomdáiéból, (Szélutcza.)


