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Tanfelügyeletünk.
(N.) Közoktatásügyünk egyik főbaja, mely 

iskolai szervezetünk szabad képződését akadá
lyozza. mely a nevelésügy egészséges fejlődését 
hátráltatja és békókba veri, első sorban az is
kolai felügyelet és közigazgatás terén észlelhető 
bnreankratismns. Népnevelési felügyeletünk még 
mai nap is fájdalom nagyrészt bnreankraták 
kezében van. Az ily btireaukratikus emberektől 
a jó akarat nem tagadható ugyan meg, de a 
népnevelési felügyelet és közigazgatás czélját 
vagy csak igen felületesen vagy épenséggel 
nem érik el; mert ők a reális helyi és társa
dalmi viszonyokat tekintetbe nem véve csak 
száraz formák szerint járnak el. Előttük a 
közvetlenség éltető és frisitő lehelete, a pezsgő 
élet erélye idegen, tehát, az ügy szellemét át 
nem hatják, és alkotólag hatni képtelenek.

Igaz, a gondosan átdolgozott tantervek be
hozatala üdvös volt, és nagy haladásnak jelez
hető, de a pedantéria a jót roszszá változtatta, 
amennyiben — tekintetbe nem véve a viszo
nyokat — szigorúan ragaszkodott az időhöz, 
melyben az anyagot feldolgozni kell. Rendkí
vüli körülmények kényszerithetnek arra, hogy 
kevesebb dolgoztassák fel mint mennyit a tan
terv előír, mert a normális viszonyokra nézve 
előirt tanczél el nem érhető, hacsak az alapos
ság rovására nem történik az.

Ily esetben könnyen magyarázható az, hogy 
az elemi iskolákat végzett gyermekek némely
kor olvasni sem tudnak, az életben legszüksé
gesebb tárgyakban legcsekélyebb ügyességgel 
sem bírnak, mert nem volt elég idő az ismét
lésre és gyakorlásra. Kedvező körülmények közt,

■ ha pl. az iskolában jó házakból való, tehetséges 
gyermekek vannak, vagy Ind kevesebb a tanuló 

i stb. a tanítót arra is bírhatják. hogy oly si-. 
kert mutasson fel. a milyent normális viszonyok 
közt felmutatni szintén nem képes.

Ily viszonyokról — már pedig minden 
! egyes iskola sajátságos viszonyai szerint Ítélendő 
[ meg — bureaiikrata szellemű iskola látogató
nak vagy tanfelügyelőnek fogalma sincs. Ö csak 
a törvényt tartja hóna alatt, vizsgálja vájjon 
minden mogfelel-e ennek, elérefett-e a tanczél 

I stb. Mellékes dolgokra mint naplókra, kimu
tatásokra . rendeletekre, jelentésekre stb. köz
oktatási kormányunk közegei nagy súlyt fektet
nek. sőt mondhatjuk némelykor fősulyt is, oly 
annyira, hogy némelykor a holt betű kedvéért a 
tanító öntudatos tevékenységét megbénítják.

Igen, a felügyelet szükséges sőt, a pae- 
dagogiai napszámosok bizonyos fajaira nézve. — 
melyek nem hivatásból, hanem csupán kenyér
kereset végett a pályához tolakodtak. tehát a 
legcsekélyebb lelkesedés nélkül működnek, kik 
hanyagságuk és tudatlanságuk által a tanítói 
hivatalt compromittálják — elkerülhetetlen, de 
ezen felügyeletet tapasztalt szakembereknek, kell 
gyakorolniok.

A ki a felügyeletet jól és áldásosán akarja 
gyakorolni, arra nézve szükséges, hogy maga is 
gyakorlatilag foglalkozott legyen mindazzal, mit 
kritizálni, megítélni akar. A szakszerű felügye
let soha sem pedáns, nem fog-a tanterv betűi
hez szigorúan ragaszkodni, hanem azt csak a 
tanító szabad és önálló tevékenysége alapjának 

j fogja tekinteni. A szakszerű felügyelet a csa- 
I ládi. helyi és társadalmi viszonyokra mindig te- 
jkintettel lesz. Nem úgy a bureaukratisinus,

] mely az egész iskolai szervezetet intézmények 
és szabályrendeletek által egy kalap alá akarja 
hozni. Neki csak a magasabb helyen zöld asz
tal mellett hozott végzések mérvadók, különös 
sajátságok, helyi viszonyok és társadalmi befo
lyások általa nem vetetnek figyelembe és nem is 
méltányoltatnak. A jó tanfelügyelőnek tehát in
kább a szülőkkel és tanítókkal, nem pedig a 
zöld asztal, közigazgatási bizottságok
kal stb. kellene érintkezni. Hogy az ily irány
ban való működés kitűnő és áldásos, azt ta
pasztalhatjuk , ha Svajcz közoktatási viszonyait 
tanulmányozzuk, hol a mienkhez hasonló törvény 

I nem rövid néhány év, hanem már negyven év 
óta létezik. Ott a tanfelügyelők— kik a leg
derekabb és legtapasztaltabb tanférfiak köréből 
választatnak, kik már hosszú évek során át 
gyakorlatilag és áldásdiísan működtek — töké
letesen felfogják és teljesítik nagy és magasztos 
feladatukat.

■ Mig a községek körében az iskolai-törvény 
végrehajtásáról gondoskodnak, a tanítóval szem
ben mint tapasztalt collegük lépnek fel. A 
svájezi tanfelügyelők a tanítók barátai, kik azokat 
szóval és tettel segélyezik, ott hol a közokta
tásügy emeléséről van szó. Vannak ugyan ha
zánkban is derék tanfelügyelők, tekintélyes erők, 
kik sikerrel működnek; de fájdalom legnagyobb 
részök nagyon is hivatalnokszerüen végzi teen
dőit és a ezopf hatalma náluk sokkal is nagyobb, 

| hogy jobb befolyások érvényre emelkedhetnének. 
Azon körülmény, melyszerint a tanfeltlgye- 

I lök kinevezésénél a puszta tudást többre 
becsülik a tanítói tapasztalatnál; hogy 
psychologiai éleslátást és nevelészeti tapintatot 

| semmibe veszik, és a népiskolai tanfelügyelőket

Falu végén...
(1879.)

Falu végén rozzant kunyhó 
Ablakában pislog mécses; 
Vadon tánczol mezón a hó, 
Vihar üvöltése rémes.

„KIjön-e már édes atyám ?
— Kérdi halvány gyermek sírva, — 
Vagy tán nem is gondol re dm, 
Kinek ásva már a sírja!"

„lleád gondol s eljön atyád, 
Ne tűnődjél, kedves gyermek!^
— 8 elállítják anya szavát
Aláfolyó nehéz könnyek.

Kint az éjben árok mellett
Merev alak Hl a hóban;
— (Jyermek atyja kiszenvedett, 
Mécses kialszik kunyhóban.

Halvány gyermek, szegény árva, 
lloldoy vagy, hogy atyád mellett 
tíötét sírod már megásva,
— K h h alól nem fenyegethet!

J3ÁNFI jJÁNOS.

Egy méh-királyné életéből.*)

Irta : Perjéssy László.

Gyönyörű nyári este volt, a hold, szelíd suga
raival megvilágította a szép tájat.

Én mint esténkint rendesen, méhes ember vol
tam, s fáradhatatlan munkásaim zsongása által édes1 
andalgásba merülve, elmerengtem a kis kedvenczek 
csodás társadalmi életén, képzeletemmel egész az Ő 
társadalmukban éltem, mindegyikőket gondolkodás
sal, érzései ruháztam fel.

De hát lehet-e valóban is tolok megtagadni?
— Nem és ezerszer nem!! Lakosztályaik nem a leg
nagyobb pontossággal, számítással, és tervszerint épí
tik e fel? Nem bírnak e helyismerettel? Nem térnek 
e vissza a legmesszibbről is oda a honnan kiindultak, 
még akkor is, ha a vidék eló'ttök teljesen ismeretlen?
— Szóval egész társadalmi életük minden mozzana
ta azt bizonyítja, hogy az nem ösztön, de valami 
magasabb erőnek kifolyása. Az érzést megtagadni tő
lük még a legtulzóbb dualista sem meri. — De mesz- 
sze tértem tárgyamtól.

A mint mondám, ott merengtem s ime a föl
dön kedvenczeim egyikét látom feküdni, felveszem
— egy királyné volt.

Gyöngéd kérésemre, elzsongta élettörténetét én

•) Mutatvány a „Gnzdasdgl Lapok" trtrczarovatóból.

is elmondom a mint tőle hallottam s a mint meg 
tudtam érteni:

„Midőn eszmélni kezdtem — igy kezdé — kis 
lakosztályban voltam, hol mozogni is alig tudtam. 
— Ereimben nemes vér lüktetett, királyi vér, nem 
tudtam elviselni, hogy elzárva legyek a világtól. Keb
lem a tett iránti vágy hevité; fel akartam lépni nagy- 
gyá, dicsővé lenni. — Lakosztályom körül, örökös 
forongás, járás-kelés volt, hallottam, mint panasz
kodnak egymásnak társaim, hogy már nincs elegen
dő hely számokra, csak vezért várnak, mely vezesse 
Őket; éledtem, hogy figyelmüket magokra vonjam, 
szóltam, kiálték kétszer, háromszor „tü, tü, tii,“

Erre óriási lárma kerekedett — s harsanó él
jennel fogadták szavaim, de az éljenek s „Isten ho
zottak “ közül is kihalatszék egy hatalmas hang, mely 
ereimben megfagyasztá a vért, „qua, qua, qua? har
sogott az iszonyatos szó, mely folytonosan s mindig 
erősebben hallatszott, életemet fenyegette. Reszkető 
hangon én is mindig mondám „ti? itt vagyok, ment
setek, védelmezzetek meg. Töbször erős tusát hal
lottam lakom körül, s elődöm parancsoló hangja dör- 
gött: „Takarodjatok előlem, hadd tépjem szét, ki sza
kadást akar köztünk előidézni, ki el akar engem űz
ni csendes hajlékomból, hol születtem hol boldog if
jú napjaimat éltem — vénségemre csak nem fogok 
uj házat menni keresni? —

„Nem úgy királynő, szólt a nép, to tapasztal-



nagyrészt gyninásiumi tanárok és ügy
védek közül nevezik ki, a tantlgynek igen 
nagy hátrányára van.

A gyniuásinmi tanár és ügyvédnek egyol
dalii szaktudományaikon kivül csak ritkán van 
paedagogiai képzettségük, és nevelészeti gya
korlottságuk. Ők a nevelés- és oktatás alap
elveiről semmit sem tudnak, a nevelés-ügy tör
ténetét és fejlődését nem ismerik. Az ily 
egyoldalú felügyelőnek, bármennyit mutat fel az 
iskola mind kevés; ők azt akarják, hogy a 
gyenge gyermekbe a tudományt sajtárokkal önt
sük, hogy azt haszontalan mindenfélékkel meg
töltsük.

Hogy a tananyagot ha az methodikailag 
kezeltetett, ismételni, megemésztetni, a gyermek 
testévé és vérévé változtatni kell; hogy mind-1 
addig mig egyféle anyag meg nem emésztetett 
másfélét elővenni nem szabad, nehogy a hirtelen 
egymásután támadható képzetek egymást meg-! 
ne semmisítsék nehogy a gyermek a testet és 
lelket rontó sok tanulás által ne legyen azon! 
veszélynek kitéve, hogy semmit se tanuljon, — 
arról az ily tudós tanfelügyelőnek fo
galma sincs. Neki tudomány minden, szel-] 
lem és jellemképzés semmi.

Az ily felügyelet következményei nem ma
radhatnak el. Mit törődik a tudós tanfelügyelő 
a psychologiai sajátságokkal hisz fi nem ismeri 
a fejlődési törvényeket, melyek szerint az em
beri szellem meghatározott törvények szerint 
fejlődik és gyarapszik. Szükséges tehát, hogy 
az egyes tantestületeknek paedagogiai di
daktikai működésűkben nagyobb hatáskör 
nyílj tassék.

A képesítés nélkül működő tanítók a pá
lyáról tiltassanak el; a képezdei növendékek 
felvételekor tekintsünk az erkölcsi magaviseletre, 
a tanítói és nevelési képességre. Ily eljárás 
mellett a mostani bizalmatlanság is el fog 
múlni és a valódi tanítót nem fogják a sok 
haszontalan irka-firka. rendszabály, negyedévi 
stb. jelentések készítésével háborgatni.

A müveit lelkes és lelkiismeretes tanító 
nehéz hivatását teljesen felfogja és tudja, hogy 
szelleme egész erejét a magasztos czélnak kell, 
hogy szentelje.

A hivatott tanító, legfontosabb feladatának 
tekinti, a fejlődő gyermek sajátlagosságait. vér
mérsékletét és egyébb viszonyait szemügyre 
venni.

A laikus tanfelügyelők gyakran hangozta
tott paedagogiai phrasisokkal és üres formulákkal 
akarják a tanítást és nevelést irányozni. Nem 
nevezünk személyeket, nincs szükségünk nevekre, 
mi csak az ügyet tekintjük 1 A tanfelügyelői 
állások nagyrészt egész Magyarországban még

mindig nem a pnedagogia, hanem a sógorság 
és konuiság követelményei szerint, az osztály
érdekek szemmeltartása mellett vannak szervezve.

.Zk. -vidélz.
Papa. jan. 5. (Szemle.) Egy csomó vidéki lap 

fekszik előttünk, mindmegannyiaii az uj évet üdvö
zölve örömüket fejezik ki az ó-év elmúlta felett; 
kár. hogy meddő frázismorzsolás, itt-ott academikus 
írmodorban van a legtöbb czikk tartva, két, báróin 
hasábon végig csépelve a -- szalmát. A „Győri 
K ö z 1 ö n y*  ez évi első számában ügyelőmre méltó 
ezikket közöl „a hirlapirás százados évfordulója al
kalmából*  jobban mondva a magyar hírlapirodalom 
száz éves évfordulója az 1880. év — hiszen nyn- 
goti szomszédaink már sokkal előbb bírtak hírla
pokkal, holott Bátli jMátyás Magyar Conrirja mint 
első magyar lap 1780. jan. 1-én indult meg. Es 
ha most egy évszázad után visszapillantunk hírlap
irodalmunk történelmére örömmel és megelégedés
sel tapasztaljuk, miszerint nem képzelt magaslatra 
emelkedett, nemzeti szellem és hazafiassága által 
átlengett, zsurnalisztikánk a magyar nép lelkes párt
fogása mellett. A hírlapirodalom bármely terét te
kintjük. mindenütt jeles lapokat fogunk a küzdtéren 
találni mi nemzetünk ciilturképességéről fényes ta
núságot szolgáltat. De ami leginkább örömünkre 
szolgál hirlapirodalmunk terén, az a szabadelvű és 
független hírlapok nagy száma, mely'előtt a kihaló 
félben lévő bérencz lapok törpe minoritást képeznek 
nemcsak a fővárosban, hanem a provincián is a hol 
még csak rövid idővel ezelőtt a „hivatalos*  közlö
nyök száma ugyan túlnyomó volt, de ma már — 
a nép érdekeit egyedül védeni képes — független 
lapok keletkeznek mindenhol, hogy önállóságra, —
melyre népünknek legnagyobb szüksége van — ser-. 
kentsék a derék polgártársakat, mert hát „Egy 
emberben se bízzatok, kiben segítség nincsen, mi
helyst lelke kimégy en, mente hamuvá lészen" örök 
igazságot fejező mondat, mit azon lapok is ügye-< 
lembe vehetnek, melyekben szutenirozás tartja a ( 
szuszt. Istennek hála ! az ilyen lapok pusztulnak, 
vesznek s ezen tény tudata nagy megnyugtatásunkra 
szolgál hirlapirodalmunk száz éves évfordulója al
kalmakor

Győrt „H a z á n k“ czíme alatt januárhó 1-én 
uj la]) keletkezett, melynek politikai programmjából 
kiemeljük azon tényt, hogy a közjogi ellenzék párt
jához tartozik. Politikai ügyekhez nem levéli jogunk 
szólani íidii reflectálhatm»k ezen programúira. Tar
tós életet kivárniuk új laptársunknak s óhajtjuk, 
hogy ..hivatalos1* trombitává ne sülyedjen.

Vargyas Endre úr deczember 31-én kelt 
..Bucsú“-ját közli a..Győri Közi.**.  mely lapnak tel
jes 5 éven keresztül munkatársa lévén ezen lap ve-, 
zérczikkeit irta. Midőn a jeles férfiú távozása felett 
sajnálatunkat fejezzük ki, egyúttal reméljük, misze
rint hírlapirodalmunktól nem vett mindenkorra bú
csút. A ..Győri Közlöny**  egy szóval sem kö
szönte meg azon szolgálatokat, melyeket Vargyas 
úrtól élvezett, mi a közönséget, mint ezt lapunknak 
onnét írják — kellemetlenül lepte meg.

,.V e s z ]> r é m**  laptársunk ..Munkakört a 
nőknek**  czimü czikkel kezdi meg működésének 6-ik | 
évfolyamát.

,.S z é k e s f e h é r v á r és V i d é k e“ ez 
évi első számában hatalmas szót emel azon eljárás 
ellen, melyben részesítve lett. Ugyanis öt hóval

I előbb egy közleményt tett közzé az adóbehajtás 
körül elkövetett visszaélések tárgyában, mi miatt 
s aj t ó p e r t kapott, mely alkalommal a felelőséget 
magára vállalta, de c z i k k i r ó n e v é t m e g- 

i n e v e z n i m e g t a g a d t a. most e miatt ház
motozást tartottak nála, mi ellen erélyes hangon 
tiltakozik. — Fogadja derék, független laptársunk 
gratulátiónkat a közügy érdekében kifejtett eljárása 
alkalmából. ___ ____Pf.—

A fényűzés.
— Korszerű elmélkedés. —

(Vége.)
Lássuk most, mik a jelenkori fényűzésnek 

okai. Már előbb említém, hogy a rang- és vagyon- 
különbség szülik a fényűzést. Nagyon találóan fej
tegeti ezen pontot dr. Zimmermann „Dér Menscli" 
czimü müvében.

A rangeloitéletek, az emberiség ezen híí, de 
fölötte veszélyes kísérői s tanácsadói leggyakrabban 
azt kívánják, hogy az ember oly fényűzést gyako
roljon, mely talán rangjához illő volna ugyan, de 
az anyagi eszközökkel, a pénztárcza tartalmával 
sehogy sem fér össze. A nő olyan terjedelmes la
kást, oly finom és tág ruhát követel, mint a minő 
lakása s ruhája a kormánytanácsosáénak van. 
„Mennyivel több a kormánytanácsosáé én nálam?*  
igy szól a nő kedves férjéhez, „hiszen te is már 
ülnök vagy s idővel kormánytanácsos leszel, miért 

| álljak én mögötte, mikor úgyis ezredes a nagybá- 
i tyám s én nemes születésű vagyok, mig amannak 
az atyja nem egyéb, mint kis zsemlék által meg- 

| gazdagodott pékmester!“
Igaza van a tensasszonynak. habár férjének 

| jövedelme 700 írt, a pékleány férjéé pedig 3000 
forint.

Hiába ami korunk oly balgatag, hogy a tör
vényszéki ülnök nejét megvető tekintettel néznék, 
ha rangjához illően nem járna drága Moirée ruhá
ban hanem jövedelméhez képest karton ruhát 
viselne.

Ezek azon társadalmi hajok igy folytatja Zim
mermann értekezését, melyek a művelődéssel kar
öltve járnak, s melyektől a természet szabad fiai 
meg nem érintetnek. Ezeknél a férfi szintén külön
bözik a nőtől a ruhában és ékszerekben, csakhogy 
nem oly drágákban és meg nem fizetettekben, 
mint az európai adósok, hanem önkészítettekben, 
melyeknek becse a finom szövésen, az alakok csi
nosságán s a sziliek szépségén alapul. Ha ami 
nőink úgy cselekednének, bizton állíthatjuk, sokkal 
kevesebb agglegény, kevesebb tisztességes meglett 
kisasszony tengődne magányos elhagyatottságában. 
Persze nem szabad elfelejtenünk, miszerint a száza
dok lefolyta alatt minden rozszabb, gyarlóbb lett; 
minden gyorsabban kopik; magának az időnek sincs 
már valódi értéke. Pillantsunk vissza a 40—50 év 
előtti időkbe. Télen fontak, tavasszal oda adták a 
fonatot a takácsnak, nyáron maga a kormány- vagy 
iskolatanácsosné fehérítette gyolcsát, s oda jött a 
polgármesterné is ki, a fehérítő helyre, hogy a szó]) 
gyolcsot megnézze. A háziasszony maga varrta az 
ingeket, kötötte a harisnyákat családja számára stb. 
Mindez most már úgyszólván lehetetlenné vált!

A rangok különbsége s az avval szoros össze
köttetésben levő iparkodás: többnek akarni látszani, 
mint ami az ember, már a földmivelő nép között 
is dívik. Mennyivel többnek gondolja magát a két 
telkes paraszt az egy telkesnél, s ez utóbbi ismét

tabb vagy, te menj híveiddel uj hazát keresni, e ( 
fiatal nem bírná meg az út fáradalmait — elveszne, 
vele együtt elveszne egy társadalom. — Kényelme
det fel kell áldoznod, ha a társadalom érdeke úgy 
kívánja.*

Ismét küzdés, vad kiáltásokat hallék, mint később 
értesültem, csakugyan lakom felé rohant, hogy szét-1 
tépje azt, s vele együtt engem is, igy szabadulva meg I 
tőlem, gyűlölt vetélytársától.

De híí népem megmentett a haláltól.
Elődöm látta, hogy hasztalan minden erőlkö

dése, felszólította híveit, hogy kövessék, alapítsanak 
egy Ab jobb és szebb hazát. Még egyszer hallatszott, 
a „qua, qua, qua,“ hang, de most már nem fenye
getőig, hanem mintegy felhívásul, hogy kövessék őt. 
— Hallatszott a „sschuschi, sschuschi*-hang,  jeléül 
annak, hogjr már vonulnak ki. Ekkor diadalmasan j 
8 örömtől ittasan rohanták meg kis lakásomat, fel 
tépték azt, engem pedig gyöngéden kiemelve riadó 
éljenek közt a királyi t.iónba ültetettek. — Uj világ 
tárult fel előttem, köröttem ezer meg ezer pompás 
lak állott, ezer meg ezer alatvalóm mutató be hó
dolatát, jött hallani parancs-szavamat. Felül a méz
raktár volt; melyet munkás alattvalóim kivétel nél-I 
köl a legszebb mézzel raktak meg. Mert köztünk 
nincs hanyag, mindenki szorgalommal, kitartással 
végzi a rá eső feladatot. Alul pedig a költőtér volt. 
A kicsinyek a belső munkát végzik,

lakok tisztán tarása , építése, a kicsinyek etetése, 
ápolása, királyi magam kiszolgálása sbt. Az öregeb
bek pedig a külső munkát, minők: a méz hordása, 
a virágpor gyűjtése és behordása, vizhordás stb. vég-i 
zik. Nálunk szóval a munkafelosztás a legszigorúb
ban van keresztül vive.

Örömem határtalan volt, mivel úsztam bőség
ben és kényelemben. Tiszta hylust, királyi eledelt 
nyujott mindegyik alattvalóm hosszú nyelvén, ha 
megéheztem; örömüket fejeszték ki, ha valame-! 
lyiket e kegybe részeltetem. De ne gondold azért 
— folytatta tovább, — hogy én korlátlan hatalom
mal rendelkezem alattvalóim fölött. Korántsem. A 
mi államunk, a mi társadalmunk valóságos democ- 
raticus monarchia, nekem is van kötelességem, előttem 
is vannak korlátok, melyeken átlépni nem szabad, 
nem volt szabad.

Én voltam a népnek ura. az én uram pedig a ! 
né]) volt, a mit a társadalom érdeke követelt, ot az! 
én érdekem csak alá rendelt volt. — De folytatom 1 
tovább. Egészen el voltam ragadtatva s ezen boldog- 1 
Ságomban tű, tű, tű-hang, egy nagyratörő nj királynéi 
hangja zavart meg.

Most éreztem elődöm kínos helyzetét teljes 
mértékben, a vetélytárs elleni gyűlöletem óriásivá 
növekedett, megakadom rohanni, szélivel tépni, 
szélivel szaggatni őt. de az elölt engedelmes alatt- 

minők a kis • valóim visszatartottak.

Hasztalan volt minden fenyegető, parancsoló 
szavam, a társadalom érdeke azt követelte, hogy az 
uj királynő is kijöjjön.

Ki is jött. A nép. mely azelőtt imádólag tisz
telt, kényszei itett, hogy az újonnan jötte! párbajt 
vívjak, hogy döntsön a sors közöttünk melyikünk 
jobb, alkalmasabb a társadalom fenntartására. Dü
hösen rohantam neki, ő menekülni akart, de útját 
állották, visszafordulva elfogadta a párbajt, hosszú 
ideig küzdtünk, szárnyaink, lábainkkal csapkodva, 
rángatva egymást, mig végre szegénynek gyenge 
szárnya ketté hasadt, én őt diadalmasan legyőztem. 
Azt hittem díszesen fogják eltemetni. De nem, 5-én 
'aíjy b-áii belekapaszkodtak és mint hasznavehetet
lent kihajították.

En ismét elfoglalóm előbbi méltóságomat, a 
gyönyör és kényelem tengerében úsztam. De köte
lességem is volt. A társadalom fenntartása. Gondo
lom, hogy ismered barna gavallérjaimat, kik oly 
mézes szavakkal közeledtek hozzám, szivemet kérték, 
cserébe szivükért. Én mint fejedelmi nő büszke vol
tam, egyiket sem tüntettem ki a másik fölött, ha
bár gyakran gyulott lángra szivem, ha egv-egy da
liás alakot láttam. Kötelességem volt, szóla, hogy 
nászrepülésem megtegyem, habár megvallva az iga
zat titkon a vágy, az édes szerelem volt ennek 
fő oka.

(Vége köv.)



a fél telkes paraszttal nem akar közlekedni, ki a(anilin vörös, raagentai vörös, solferinoi vörös azalea 
negyedtelkes paiasztot A miig- uigyis vörös stb. mind ugyanazon vegvületet jelentik A
jobban mondva » vágyónk, lönbsog itt néhány hold lüehsint borba,, csuk a speetroalop egitségé “' lí 
földből all, s mégis sok helyütt szigoruabban torta- bet biztosan felismerni, áuv hoiv r,nn n<?n 
tik fen, mint az aristokratiánál, melynél a gróf nem 
veszi bálázásunk, ha valamely báró vagy egyéb 
régi nemes leányával egybekel, — inig n két telkes 
paraszt sok helyütt megvetéssel utasítja el azon 
feltevést, miszerint tia egy egyszerű' vagy talán 
épen csak fél telkes paraszt leányát feleségül 
venné.

Sokan azt állítják, hogy a művelődés az ételek 
minéniiiségében is észlelhető, hogy az ember, men
nél magasabban áll a miveltség lépcsőjén, annál 
jobban tudja ételeit megválasztani s elkészíteni, 
hogy a kényelem megkívánja a legkülönbözőbb éte
lekkel való élést. Azt mondják, hogy a vademberek 
férgeket, denevéreket, patkányokat, gyíkokat, kutyá
kat s több efélét esznek; hát talán kinálkozóbh, 
jobbizü-e a rák a patkánynál, az osztriga a kövér 
kukacznál, a csigák a denevéreknél, a békaczomb a 
kutyánál?

De tovább is mehetünk. Azt hiszem, még vad 
embernek sem jutott eszébe, miszerint azt, amit 
némely állatok gyomraikban feldolgoztak, cseme
gének tartsa.

8 mindezt társaságunk egy nagyrésze kénye
lem- és müveltségszülte szükségnek tartja. — Ha 
< bben áll a kényelem akkor már nem tudom, váljon 
igazán emberek-e azok, kik azt állítják, vagy pedig 
ama bizonyos állatok fajához tartoznak-e, melyek 
orraikat, agyaraikat olyan helyre is dugják, mely 
aesthetikai szempontból meg nem nevezhető.

Ha ebben álljon a műveltség, óh! akkor távol 
maradjon tőlünk a műveltség!

No, de felhagyok a további fejtegetéssel, mert 
hiszen mindnyájan ismerjük azt, ami még mondani 
valóm volna. Tudjuk, hogy sokan, de nagyon is 
sokan külsejük által más, nagyobhrangu emberek 
akarnak lenni. A szobaleány boldognak érzi magát., 
ha 3 4 havi bérén szerzett ruhában a kereskedés
udvarias fiai által per „nagysád*  czímeztetik. — 
Hány liatal ember sétál vasárnap a város kövezetén 
félszáz forintos ruhában, arany óralánczczal s szem
üveggel, ki valamely műhelyben 15 forintnyi havi
bérért keményíti a most kéztyűvel eltakart kezeket! 
Beül a f ikkerbe, hogy ha nem más, legalább a 
bérkocsis czimezze őt per „Gnediger Herr*  és 
„ Telis úr!“

Vagy ha volna köztünk valaki, ki a most 
mondottakat kétségbevonni akarná, annak majd elég 
alkalom nyílik a most beálló farsangi időben, a1 
bálokon s egyéb tánczvigalmakon a mondottak igaz
ságáról megg\ Őzödnie. — Ott láthatja a fónyüzézt 
legkirívóbb alakban. Ott láthatja anyák és leányok 
szemvilágával szerzett garasok árán vett ruhák ron
gyait. Ott láthat 60—80 forintos ruhába öltözött 
nőket, kiknek utolsó jó ingük a zálogházban várja 
a szabadulás boldog óráját. Ott láthat szép ruhájú, 
arany óralánczu férfiakat pénzt pazarolni, kikre 
otthon kellemes vendégek: hitelezők és végrehajtók 
türelmetlenül várakoznak. — No de nem akarok 
mindent elbeszélni, a mi ott látható; menjen az 
illető kételkedő maga oda, s győződjék meg saját 
maga állításaim valóságáról.

És minek köszönhetjük mindezt. A jelenkori 
rang- és czimkórnak. A mi inasaink már nem ina-: 
sok, hanem praktikánsok, legényeink és segédeink 
suhjectok, mestereink princzipálok vagy sefek, mű
helyeink ollicinok, írnokaink ágensek, olajmérőink 
és kászsteehereiuk kereskedők, mosónőink madámok, 
sebészeink és jámbor borbélyaink pedig doktorok.' 

Nem csodálkozhatunk tehát, ha az alsó osztály 
embere tekintetes téns tir, neje pedig téns asszony 
akar lenni. Hiszen vannak már hajdú, kocsis, szolga, 
pinezér, kályhafűtő és napszámos uraink, talán csak
adja az ég, hogy nemsokára tolvaj, gonosztevő ésl 
akasztófáravaló uraink is lesznek. Vagy talán vannak 
is már? Oh, de lián van, csakhogy azokat nem sza
bad megnevezni, mert nem jó ám nagy urakkal 
egy tálból cseresznyét enni, minthogy azok a köz-1 
mondás szerint elég udvariatlanok s a cseresznye
magvakat nem a földre, hanem a velők étkező szemei 
közé dobják. A vendégszeretet ezen kellemetlen, 
hatású nyilatkozatában nem akarván részt venni - 
inkább hallgatok. —n— |

Mivel hamisítják a magyar borokat?
Közelebb szóba jött, hogy Schweizban ma

gyar borok koboztattak el, melyek fertőzöttek, ne
vezetesen Fuchsinnal festve voltak, mi ezen színanyag 
iránt nálunk szokatlan érdekeltséget keltvén, nem 
mulaszthatjuk el, hogy olvasóinkkal arról némelye
ket ne közöljünk. Már az ötvenes években födözte- 
tett föl, hogy anilinból, különböző körülmények közt 
veresszinü vagy Öletek származnak. Ezen leifedezések 
annál inkább magukra vonták az iparosok figyelmét 
minthogy 1856. a kénsavas anilinból élenyitő anya
gok által anilin-ibolyaszint állítottak elő.

Ez utóbbi eljárás F rancziaországban szabadni- ’ 
mát nyert Kenard Fréres, lyoni ezég javára, mely | 
az általa gyártott anilin-vöröst fuchsinnak nevezte 
a fuchsia-fajok ismert virágainak színe után, s ezen 
elnevezés a közéletben leginkább elterjedt. Fuch.-in,

..... .... ............wgiuwucvei w-
hét biztosan felismerni, úgy hogy 560,000 szeres

1 hígításnál is eszro lehet venni.
11 tekintsük most azon kimutatásokat, melyeket 
rii-i midőn a bor fuchsinnal van festve.

| Ebből 15 mgm. 100 gr. folyadékot, mely 90% víz
ből és 10'/,, borszeszből áll, körülbelül oly színűre 

. lest, milyen a négy év előtti budai sashegvi bor. - - 
'1874. vagy 1876-iki budai veres bort fehér üvegek
ben forgatva, az a falhoz alig tapad, mig a fuchsi- 

I nos bor a falat huzamos időre szép pirosra festi. A
tiszta veres bor színe vékony rétegekben barnás 
veres, s rázáskor kevéssé verhenyes fehér, vagy 
épen egészen feliér habot ad: a l'nchsinos bor habja 
pedig piros, s ezen sziliét mindvégig megtartja.

Veszedelmes leginkább azon anilin recte fuch- 
sin,, ha élenytelenítéséhez arsenes-sav használatik, 
midőn tisztátalan kezeléskor arsenes-sav lehet közéje 
keveredve. Újabban azonban az arsen-savat élenyi- 
tésre mind kevésbé használják, s azt más anyagokkal, 
Így kivált vaseldoriddal és sósavval helyettesítik.

Vidéki és helyi hírek.
Lapuéit sxéthordásaLor 

dúlt rendetlenségek ezentúl nem. fognak ismétlődni, 
a mennyiben gondoskodunk, hogy előfizetőink a lapot 
rendesen és pontosan megkapják. Nemkülönben kény
szerítve érezzük magunkat több interpellatióra, mely 
persze laikusok részéről intéztetett hozzánk, határozot
tan kijelenteni, hogy a nyilt-térben. foglaltakért, a 
felelőség a beküldőt ZZZetZ és hogy a közzététel által\ 
a szerkesztőség és kiadóhivatal a nyilt-térben megje
lent közlemény tartalmát, magukévá, nem teszik és 
részükről sem rokon-, sem. ellenszenv nyilvánításának 
nem tekinthető. — Végre a lapunk múlt, számába 
véletlenül becsúszott sok értele m z a v a r ó sajtó
hibáért t. olvasóink szives elnézését, leérjük.

Jótékonyczélu tombola. Mint értesülünk, Mádai 
úr — kávéházi helyiségében — vas á r n a p este a 
..veres kereszt-egylet" javára tombolát szándékozik 
rendezni. — Sikert kivárniuk hozzá.

Szegénység miatt kiméltettek J. K. és B. F. 
helybeli kalaposok, kik -midőn kedden kirakodtak, 
ezen tiltott cselekedetért megzálogoltattak. „Egy 
kis kenyérre valót akartunk keresni” mondák a ki
hallgatásnál. Minthogy e két ember szegénysége 
köztudomású, a lefoglalt kalapok a hatóság részéről 
visszaadattak, említett kalaposoknak pedig szigo-, 

' maii meghagyatott, hogy csak akkor rakodjanak ki, i 
mikor az meg van engedve, mert ha a hatóság in
tézkedéseit figyelembe nem veendik, az abból szár
mazó kellemetlenségeket önönmaguknak tulajdo
níthatják.

Úszunk a locs-pocsban. a hosszasan tartó 
szigorú hideg után, mert szerdától fogva langyos 
időjárásunk van. Azóta folyton olvad a hó, s koron- | 
kint az eső is esik, mi által utczáinkon a viz átalá- 
nos, hanem a hatóság dicséretre méltó tevékenysé-, 
get fejtett ki a viz lefolyására nézve ; de végre cső- | 
dát a rohamos olvadás következtében ő sem tehet. I 

1 Az időjárás europaszerte enyhére változott. Ha az 
| idő pár napig még igy tart — félni lehet a vizá- j 
radásoktól.

Pozsonynak már magyar lapja sincs többé. 
I l)r. Pisztóry Mór, a decz. 31-iki számban kijelenti, 
hogy lapját pártolás hiánya miatt megszüntetni kény
telen.

Karzati jegyek a jelmezbálra kaphatók. .Te-1
lentkezni lehet ilyenek iránt f. hó 15-ig a korcsolya 
egyleti elnöknél, titkárnál, vagy Szélessy Dániel bál
bizottsági tagnál. Megjegyeztetik, hogy irt határ
időn tnl jelentkezők igényei figyelembe nem fognak 
vétetni.

Előfizetési felhívást, vettünk ,l’j dalok, czi- 
mil verses kötetre. Szerzője Banyik Ferenci, ki meg

lehetős kedélyes felhívásában .qnantmn satis*  elő- 
' flizetőt remél. Előfizetési ár 1 irt, mely szerző ne
vére a nemzeti színházhoz küldendő.

Meleg tó deczemberben. A balaton déli részén 
a berkekben oly meleg tavak képződtek, melyek nem 
fagytak be. E tavakban annyi a szárcsa és récze, 
hogy sokszor nem látni a szárnyasoktól a vizet. A í 

[befagyott vizek lakói, a zord idő folytán ide mene
külnek.

A fuchsinos borok tárgyában a belügyminisz
ter elrendelte : Oppenlieim Emil és Kanfmann J. és 
fia budapesti kereskedők pj-omontori pinczéjében levő 
és hamisítottunk talált borai mintegy 675 akó meg
semmisítendők. E borokat ki fogják öntőid ; mert 
fnchsinosok. Az összes eljárási és vegyelemezési költ
ségek eddig 74 Irt. 16 krra rúgnak, s ezt a fuchsi
nos borkereskedők fizetendik, a kiket — mint a 
M. H. jelenti — ez alkalommal arról értesített Pest
megye' alispánja, hogy ellenük a hamisításért és 
egészségileg káros italncniüek áruba bocsátásáért az 
1876. éyi XlV-ik törvényezikk 8. §-a értelmében a 
megfelelő lépéseket megteend.

Hazai ezukor és hazai gyertya. A legelfo- 
gultabb szakember is bevallja, hogy ezukor- ésl 
stearingyertya-gyáraink a külfölddel minden tekin
tetben versenyezhetnek, tudjuk továbbá azt is, hogy 

ezen két iparczikkért igen sok magyar pénz sétál a 
külföldre, különösen a kedves osztrák szomszédhoz; 
örömest csatlakozunk tehát egyik vidéki laptársunk 
azon nézetéhez, melyszerint egyelőre czélszerü volna 
ha a magyar közönség ünnepélyesen kijelentené, 
hogy ezentúl csak oly kereskedőnél fog vásárolni, 
ki kizárólag magyar ezukrotés magyar 
gyertyát tart. A magyar közönség ily erélyes 
fellépése által gyáriparunk csak emelkedhetnék.

Tombolatárgyak. A Tabon Sylvester estéjén 
rendezett tombolához tárgyakat ajándékoztak névsze
rinti Mészáros Jánosnő, Goldberg Sománé, Szüts 
Jánosné, Kraft Babetta k. a., Elsner Salamonná, 
Herczog Ignáczné s fiai, Goldberg Dávidné, ösztrei- 
cher Mónié, Sterk Antalno, Wolfsohn Nina k. a., 
Deutsch Gáborné, Löwy Zsigmondné, Strasser Jó- 
zsefné, Morvayné, Rund B. tr., Krebs Vilmos, Becske 
József, Deutsch Árnold, Outi Elek. S—r.

A II. iparosgyülés emlékkönyve sajtó alatt 
van s e hó végén elkészül. Gelléri Mór ur van 
tudvalevőleg megbízva annak összeállításával s a 
szerkesztő- bizottság meg állapodásaihoz képest a 
terjedelmes munka anyagja majdnem teljesen kész, 
úgy hogy az emlékkönyv minden valószínűség sze
rint még jókor fog elkészülni, hogy az iparos-gyű
lés kérvényének az országgyűlés által leendő tárgya
lása alkalmával a képviselők kezébe juthasson.

A statárium iránt a minisztérium legújabban 
azt rendelte, hogy ha annak kihirdetése a megyé
ben megtörtént és erről a szolgabirói jelentések az 
alispánhoz beérkeztek, a rögtönbiróság azonnal meg
kezdheti működését, és nem szükséges a szokásos 
tizennégy nap lefolyását bevárni. Ez a közbiztonság 
érdekében helyes intézkedés; csak az lenne még 
szükséges, hogy a rögtönbiróság hatásköre ne csak 
az erőszakos, hanem az alattomos rablókra (szédel
gőkre) is kiterjesztetnék, kik a közbiztonságra még 
veszélyesebbek, a nyílt rablóknál. A hirdedt Végli 
Ignácz, ki az egész ország vagyonát, hitelét és bi
zalmát megrabolta, épugy megérdemelné az akasz
tófát mint a pusztai szegény legény. Az ily gazok 
kipusztitása rövid idő alatt helyreállítaná a vagyon
biztonságot és közerkölcsiséget.

Istenfélő pálinkás butik. Szegeden közelebb egy 
pálinkás-butik nyílt meg, melynek ajtaja fölé az 
atya, fin és szentlélek glória-övezte képe van pin- 
gálva e fölirással: Pálinka-mérés a szentháromság
hoz. Az élelmes butikos ily módon akarja magához 
csalogatni a szegedieket a többi zsidó pálinkás boltos
tól. Nála aztán leihatják magukat az emberek a 
szentháromság nevében. Hogy azonban a rendőrség 
soká elnézi-e ezt a profanácziót, — kétes.

Borászat. Zala-, Vas-, Sopronvidékén a termés 
mennyiségre nézve igen középszerűen ütött ki, a ter
més mennyisége alig üti meg a 400,000 hkl. — A 
minőség a czukortalmat tekintve 14—18% közt vari
ált. — A borüzlet az elsőrendű helyeken élénk, a töb
bi helyeken korlátolt mozgása. — Az árak is igen 
különböznek a minőség szerint 3—9 írtig hektoliter
kínt.

Szépen sikerült mulatságot rendezett Sylves- 
ter-estén a győri iparosifjusági egylet. A megálla
pított müsorozat minden pontja kitűnő ügyességgel 
és szabatossággal adatott elő agy az ifjúsági da
lárda, valamint a nemes jótékonyczél érdekében 
fellépettek által. Ez utóbbiakat zajos tapsokkal és 
virágcsokrokkal jutalmazta és tüntette ki a hálás 
közönség. A müsorozat bevégeztével éjfél után a 
zene kedvderitő hangjai mellett fesztelenül folyt a 
mulatság kivirágos kiviradtig. „Hazánk.”

A gyermeki szív. Egy köztiszteletben álló hiva
talnok kedves fiacskája karácson reggelén felébredve 
alig győzött örvendeni a Jézuska küldeményén; köz
ben atyja asztalára tekintve egy kulcs mellett egy 
hatost pillantott meg,mire felkiáltott: „Édes apa, csak 
ennyi pénzed van?*  „Bizony édes fiam csak ennyi!*  
„Hát hiszen ez nem lesz elég neked, nem is tudsz 
biliárdozni!*  azzal karácsonfájához fordulva levette a 
királyi pár 25 éves jubileumára vert 2 frtos ezüstér
met s apjának nyújtva szól: „Ne kedves apa, ez le
gyen a tied, majd máskor adsz fiadnak más pénzt.*

KÜLÖNFÉLÉK.
Lángoló ökör. Egv szomolnoki parasztgazda, 

ki sokat hallott már a petróleum gyógyhatásúról, 
megférgesedvén egyik igavonó marhája, a közelmúlt 
napokban neki állott és az ökör bőrét bőven be
dörzsölte petróleummal. Még az nap este megakar
ván győződni az eredményről, fogta a gyertyát és 
bement az istállóba. Itt azonban vizsgálat közben olv 
közel talált jönni a petroleumos ökörhöz, hogy ez a 
gazda nem kis rémületére lángra kapott és tűzbe bo
rult. Fújta a jámbor zatvafi a tüzet, két pofára vett 
szuszsal, de a fujtatás még jobban terjesztő a tüzet; 
közben sgitségért is kiabált, mit felesége azonnal meg 
is hallott, futva sietett az istállóba s ott meglátván 
a veszedelmet, s ijetségében is megtartván lélekje
lenlétét, lekapta férje fejéröl a kalapot és ezzel csap
kodta az ökröt, mig a tüzet szerencsésen el nem foj
totta. Megjegyzendő, hogy egy felvidéki paraszt ka



lapja vagyon akkorra, hogy azzal, ha nem is egv 
ökröt, de egy borjut bizonyára be lehet takarni. Az 
ökör csak a szőrét veszté el, —• no meg talán a fér
gektől is megszabadult. Felv. Közi.

Csoda bogár. Két jászberényi ember a követ
kező folyamodványt nyújtott be a pénzügyigazgató
sághoz : Tekintetes pénzügyér biztos úr ! Lentirot- 
tak kérünk két pipa engedélyt és ahoz dohányt ad
ni oly minőségűt, melyet a természetünk knan. 
kérjük a föltételeket tudtunkra adni és, hogy kap
hatjuk a dohányt, milyen árban s mikor. „

Quid juris ? Egy Debreczenhez közel eső vi
déki városban történt‘ez a felette éldekes eset. B. 
urnák kedve kereskedett a házassághoz, és elvett egy 
fiatal nőt, a ki csakhamar áldott állapotba jutott. 
B. ur beteges ember lévén, nehogy a halál véletle
nül meglepje, a takarékpénztárba elhelyezett 30 ezer 
frtnyi vagyonáról olv formán végrendelkezett, hogy 
ha nejének tia születik, vagyonából a fiút 20 ezer, 
özvegyét 10 ezer frt. illeti; ha pedig neje leány 
gyermeket szül, az esetben leányának tízezer, nejé
nek húszezer frt adassék. —Azonban a gondviselés, 
másképen intézte a dolgot ? a gondos térj meghalt, 
végrendelete kihirdettetett s kevéssel ez után az 
özvegy nő ikergyermeket szült, egy fiút s egy le
ányt/Most tehát az a kérdés, hogy miképen osz
tassák fel vagy általában felosztható-e a két gyer
mek s az anya közt a vagyon?

Asszony nadrágban — e mellék neve volt egy 
milliomos nőnek, ki közelebb halt meg Francziaor- 
szágban. Foucault asszony nagyatyja 1. Napóleon 
tábornoka volt, atyja pedig ezredes. Roppant vagyon
nal bírtak, de atyja tönkre ment s ő férfi ruhába 
öltözve Párisba ment, s egy nyomdában mint kor
rektor működött. Midőn nemét felismerték, a nyom
datulajdonos elbocsátotta; azután mindig férfi ruhá
ban mint másoló tengette egy darabig életét. Dumas 
regényeit, is másolta. Majd szedő lett s oly takaré
kosan élt, hogy hat év alatt szép kis vagyont szer
zett össze, aztán vállalatokba bocsátkozott; a sze
rencse mindvégig kegyelte s szülei vagyonát vissza
szerezte. Mint jockey is futtatott, s ezáltal is sokat 
szerzett. Most, hogy meghalt, 2 milliónál többet 
hagyott hátra.

Uj hal a balatonban. Fonyódról írják, hogy 
az ottani halászok olyan halakat fognak, minőket a 
Balatonban eddig sohasem találtak. A legnagyobb, 
mit eddig fogtak, másfél kilót nyomott; háta és | 
oldala barnás fekete, a hasa pedig sárgás ; nincsen 
sem pikkelye, sem szálkálja, nagyon jó ízű. ik halá
szok elnevezték cigányhalnak.

Szei ‘készt őI leeelezés.
L e vél a szerkesztőhö z. — Levelét nem 

közölhetjük. A bókokért köszönet. Nem akarunk e helyen, 
annak ismétlésébe bocsátkozni, mit a nyílt térre vonatkozóing 
a hírek rovatában elmondottunk. Az ön kijelentése meggyőz 
bennünket arról, hogy a megtámadás nem volt helyén; 
hogy a megtámadott nő sokkal nagyobb tiszteletben áll, 
mintsem hogy felelnie szükséges volna.

T a b. Tudósításait azontúl is szivosen vesszük.
A «■!. t, .1. Kliszüliiok. Örvendünk, hogy lapunk a vidé

kén Iliinél szelesebb körben terjed.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

Schlesinger Hermina 

Ungár Adolf 
jJegyesek

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

hogy 1SSO. január hó 3-ától kezdve a Kelcz- 
féle házban (fapiaczon)

uj
nyitottam.

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

Reiner Illés, 
tánczniíívész.

MÁDAI

kávéházában
következő napilapok

fél áron kaphatók:
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„FÜGGETLENSÉG/ l ..PESTIÍR JOURAL/ 
„Független Hírlap." I „K1KIRIKI/

*) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a 
s z e r k.

HIRDETMÉNYEK.

NOBEL ÁRMIN
ajánlja

s, leg'-io.je/b'b arx'srag'olrlral gazdagon. felszerelt 
SÖNTV NT©HBí®Éf

hol

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.

Brochurák, röpiratok, | lapok, gyászlapok, el-1 lázatok hivatalok és 
közjegyzői és ügyvédi [jegyzési kártyák, fal- egyletek részére, bár
nyomtatványok. szám- [ ragaszok, árjegyzékek. [ czák, bármiféle nyom
iák, levélfejek, bori- báli meghívók, kör- tatvány takarékpénz- 
tékok, névjegyek, ét-[levelek, rovatolt táb-[tár és más intézetnek. 
Bármiféle itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik.

Könyvkereskedés. Papír- és íróeszközök.

Pápa, Nobel Ármin könyvnyomdájából. (Szélutcza.)


