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A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van. hová az előfi
zetések küldendők és u lap .szellemi ré
szét illető közlemények czimzendők. MACT4R TOK. Hirdetések

négyzet centiméternél tőr szerint számít
tatnak. —- Egyszeri boiktattís líra nílntlen 
négyzet centiméterért 1 krajczár. -—Bélyeg 
külön 80 krajczár. —- Előfizetőink' ked
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ és TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

Az iparügy régi és uj 
barátaihoz.

j eddig ugyan semmi rokonszenvet sem tanú-1
' sitottak.
I Félős ugyan, hegy a hagyományos szittya 
szalmatdz ezúttal sem fog tartós világot és me- i 
leget árasztani, de azért korszakot alkotóvá és. 
áldásossá válhatik az is fejlődő nemzeti ipa
runkra nézve.

A németek úgy nevezik azt az életkort, 
I melyben a jobb törekvések hol éretlen, hol szil-. 
bálytalan medrekben törnek maguknak utat: 

| „Flegeljahre." Ilyennek tartják sokan azon ipa- 
rosmozgalmakat, melyek különösen 1872 óta, 

.az uj ipartörvény meghozatala óta, kisebb-na- 
. gyobl) körben több-kevesebb figyelem és érde
keltség felköltésével országos tanácskozások, or
szágos kiállítások stb. inscenirozásában nyertek 
kifejezést. Hogy itt mélyreható nemzeti érdekli 
bajok orvoslásáról, egy százezrek existentiáját : 
érintő rohamos pusztulás feltartóztatásáról vau1 

, szó, erre vajmi kevesen gondoltak még azok 
közül is, akik különben a szocziális és politi-l 

lkai elfogultságokon felülemelkedve szokták aj 
nemzeti jólétnek legjobb erejüket szentelni. „Mi.

■ földmivelő állam vagyunk" — ezen axióma mel
lett az ipar érdekeinek az uj alkotmányos ala
pokon fellldttlt államéletben egészen alárendelt 
szerep jutott; nem csoda tehát, ha különösen a 
kézmtliparosok soraiban ijesztőleg lábrakapott, 
desorganisatió és leginkább annak következmé- 
nyekép nemkevésbé aggasztólag elharapódzó pro- j 
letariatus csak csekély megfigyelésre érdeme-;

jsittetett.
A II. országos ipargyülés és a székes-j 

I fehérvári kiállítás óta porondra lépett uj pro-1 
tektoraink és szövetségeseink is ehez képest az 
egész kérdésnek úgyszólván anteaktáit nem is
merik ; láttak itt-ott valamit füstölni, de nem. 
vettek tudomást a parázsról; összetévesztik az 
itt-ott felbugyogott üres szóáradatokat, az ügy 
számos régi elöharczosainak komoly, rendsze- ‘

■ rés, gyakorlati czélokra irányzott munkálkodá
sával. így jött aztán arculatiéba a mondás:

H
a igaz az, hogy eladó leányról jobbat 
mondani nem lehet, mint hogy az utczán, 
senki sem ismeri, nemkevésbé igaz is, ■ 
hogy némely közügynek nagy hasznára van, 

mennél többet és mennél szélesebb körökben 
foglalkozik vele a nagy közönség. Ilyen a ha
zai ipar fejlesztésének és a pártolásának kór-: 
dése. Félig nyert csatát jelent a hosszú, re
ménytelennek állított küzdelem után már ma
gában azon egy tény, hogy a hazai ipar ügye 
a műveltebb társadalom minden rétegeiben jel
szóvá vált.

Legkisebb baj sem az, hogy igy egészen 
uj elemek érdeklődése akár a teljes tájékozat
lanságnak, akár az avult theoriáknak, akár a 
jóakaró dilettantismus legkülönbözőbb válfajai
nak szeretetreméltó confusióját hozza a fel
színre. Hiszen a legtöbbekre nézve egészen uj 
n kérdés; újdonatúj dolgokként tűnnek fel oly 
részletek, melyekre nézve a memorandumoknak 
és gyakorlati paragrafusokba szedett javaslatok
nak egész irattára hever az „intéző" körük és 
közegek nyugalmas asztalfiókjaiban.

Nincs ez az ügynek legkisebb kárára sem. 
•— valamint a nagyot „markolás" sem baj itt 
azért, mivel az. ha egyelőre csak kevésnek is. 
de mégis valami gyakorlati értékűnek a „szo
rítását" okvetlenül fogja eredményezni. Azért 
az iparügy régi edzett harezosai örüljenek min
den egyes’ iparpártoló és fejlesztő „mozgalom
nak", amilyenek nehány hónap óta állandó ro
vatot képeznek a sajtóban és legkevésbé se 
tegye őket idegessé az sem, ha oly körök lép
nek nagy hangzású programotokkal a divatos 
küzdtérre. melyek a magyar iparosok pusztuló 
nagy családjának kenyérérdekei és az iparbará
tok kicsiny csapatjának önzetlen törekvései iránt

Megerőlteti a szemeket a túlliosszu sűrű 
nyomtatás olvasása is. Különösen fárasztó ez a 
szemre, ha mind a tárgy, mind a fej mozdulatlanul 
egy helyben áll az olvasás alatt, mert ekkor a 
szemeknek igen erős oldalmozgúst kell az olvasás
nál végezni, ami azután auuál fárasztóbb és igy 
annál károsabban is hat a szemre, minél közelebb
ről kénytelen valaki olvasni, mivel annál hegyesebb 
szögbe menő mozgást kell a szemeknek végezni. S 
ha elgondoljuk, hogy perez alatt 100 sort könnyen 
képesek vagyunk elolvasni, a mikor tehát szem moz
gató izmainknak az oldalmozgást 100-szor kell egy 
perez alatt végezni, épen nincs mit csodálkoznunk 
azon, hogy a tudomány embereinél oly gyakoriak a 
szembajok. Az olvasásnál előnyt kell teliét adui a 
kis alakban nyomatott könyveknek a nagyobb alak
ban nyomatottak fölött és előnyt kell udni a 
többször hasábozott hírlapoknak is. De ismét a 
túlságos rövid sorok olvasása is fárasztó a szemre, 
mert az meg könnyen elkápráztatja azokat. A so
rok legczólszerübb hosszúsága 8—10 czentimoter. 
Hosszabb som nyomtatások olvasásánál, önkényto- 
lenttl is elkezdjük fejünket jobbra-balra mozgatni, 
hogy ez által szemünknek az ily sorok olvasása 
kőzímn végzett munkáját köunyitsflk.

Az apróbb hetük olvasása is fárasztóing hat a 
szemre, o tekintetben dr. Noring new-yorki orvos 
következőleg nyilatkozik:

Az egészséges szom 30 ezontimeter távolról 1 
milliméter magasságú betűknél kisebbeket már nem 
képes tisztán kivenni, ha pedig azt akarjuk, hogy a 
nyomtátást még 45 ctintr távolról is jól olvttshas-
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Vigyázzunk szemeinkre!
A .Gazette Medicina! de Paris" cziinü orvosi 

lap utolsó száma dr. Javaitól kővetkező érdekes felöl-1 

vasáét hoz: !
A szemekre minden foglalkozás közt az ol-1 

vasás hat legfárasztóbbun. Azért is ajánlja, hogy 
hosszabb ideig szakadatlanul egv folytában, főleg 
azok, a kiknek szemök már csak némileg is meg
gyengült. olvasással no foglalkozzanak, hanem idő-; 
közönként az olvasást szemeik pihentetése végett 

szakítsák félbe. .
Minél sötétebb azután a helyiség, ahol valaki 

olvas, annál fárasztóbb a szemre az olvasás. Epén 
a kellő világosság hiánya miatt fárasztó és ártalmas 
uz alkonyat felé is, midőn már szemeink világosság 
hiánya miatt többén betűket tisztán kivenni nem 
kénesek. Mihelyt tehát alkonyodul kezd, fel kell az 
olvasással hagyni. Ártalmas továbbá 11 szemre az 
olvasás akkor is, lm szemeink előtt u betűk rezeg
nek. amint ezt sétáhís közbeni olvasásnál tapasz
taljuk. de még inkább kocsizás ós vasúton villó 
utazásnál észlelhetni. a mikor is, ha erős a rezgés 
gyakran annyira meg kell erötetni szemeinket sz 
olvasásnál, hogy azok köuyezni, sót nem ritkán fájni 
la kezdenek. Aki ezt tapasztalja. az rögtön inond-| 
jón le a sétálás. kocsizás ós vasúton való toá 
alkalmával az olvasásról, lm szemelt komolyabb lm 

jóknak kitenni nem akarja,

I „nem kell annyit dictiózni és petitionálni, nem 
kell theoretizálni és politizálni, hanem az üres 
frázisok helyébe az erélyes cselekvésnek kell 

i lépni."
Nagyon holyes. Hanem nézzük meg kissé 

i közelebbről, voltaképen mik és hói is vannak 
lazok a „frázisok?"

Némelyeknek az a kifogása van az eddigi 
. irányadó iparérdekü törekvések ellen , hogy 
azokba sok politika vegyült. No már kérem, 

i volt a tavali iparoskongresszus napirendjére csak 
egyotlen egy politikai színezetű kérdés kitűzve! 

ivóit ott „vámügy és bankügy" csak egy árva 
i szóval is érintve? Hagyta ott magát csak egyet
len szónok is a legcsekélyebb kifakadásrii a 
kormány ellenében elragadtatni ? Már pedig 
műiden egyéb mint a kormány közgazdasági és 
iparpolitikájával való elégedettség hozta össze 
a közel 600 ipartársulat képviselőit. 8 nőin 

< volt e hatalmas gyűlésben az országgyűlési pár- 
I tok mindegyike majdnem egyenlő számú befo- 
1 lyásos honatyák által képviselve?

Mindez elegendő tanúságot tesz arról, hogy 
alaptalanabb és igazságtalanabb vádat valóban 
lehetetlen emelni annál, hogy a politikának 
bármely szerep jutott az eddigi mozgalmakban. 

„De hát sokat dictióznak önök", mondják 
, mások, „sokat gyülésezuek, minduntalan hosszú 
I memorandumokat terjesztenek a kormány és tör
vényhozás elé. ahelyett iparkodjanak inkább 
ipariskolákat és iparmnzeumokat felállítani, ott- 

i hon a műhelyben pedig jobbat, szebbet és ol
csóbbat előállítani." — Mi úgy tudjuk, azért 
vaunak széles e világon a szaktársulatok és 
egyletek, hogy ott tanácskozások folytattassanak 
az ipar érdekei és az iparüzők bajai és sérel- 

. mei felett. Ez pedig bizony nálunk épugy mint 
Becsben. Stuttgartban, Berlinben, Páriában és 
Londonban „dic.tiózással" és kérvények felter
jesztésével jár. Az országos iparegyesfllet ugyan 
tudott maga is 7 ipariskolát életbeléptetni, de 
hogy a bécsi kiállítás alkalmából létesült az

, suk, akkor a betűknek, legalább. l.'/j. jnilliiBeter 
nagyságunknak kell lenni.

Tanácsos azonban azon esetben, ha szemeinket 
, hosszabb ideig kell olvasással fúrasztaui, hogy a 
I betűk legalább még egyszer ily magasak vagy lcg- 
I alább 2 ínlrntr magasságnak legyenek.
| Minél kisebb betűkkel lett valamely lap vagy 
;könyv szedve, annál közelebb kell azt szemeinkhez 
tartani, hogy a nyomtatást mindkét szemeinkkel 
egyszerre olvashassuk, a kis betüjü nyomtatás által 
tehát erösb mérvben vétetnek szemeink igénybe. A 
túlságosan nagy betűk olvasása ellenben szintén fá
rasztóin# hat.

Az egyes sorok közötti távolságunk, hogy az 
j olvasás túlságosan ne fáraszsza a szemet, szintén 
| legalább 2 milliméternek kell lenni. Ügy a kevesebb 
i mint az ennél nagyobb távolság is zavarólag hat. 
i A nyomtatásra használt papir szinét illetőleg 
1 pedig úgy a tapasztalás mint a tudomány is oda 
j nyilatkozik, hogy a halvány chamois színű papir 
az, mely a szemre legjótékouyabban hat. A többi 

. színes papírok, még a halvány kék is, semmiféle 
előnynyel nem bírnak a fehér fölött, s miután az 

i ujságlnpokhoz használt papírhoz a készítésnél ron- 
I (lesen egy kevés faanyagot is szoktak venni, ami a 
; papirosnak már magától egy kis sárgás szinvegyü- 
lóket ad. óhajtandó, hogy a papirgyárosok hagyják 
meg annak ezen — nem oly jótékony hatású sziliét, 
s ne igyekezzenek különféle színek hozzá keverése 
által elvenni, miután azt tiszta fehérré úgy sem, 

■hanem csakis szűrkés fehérré képesek tenni, ami 
szintén roszabb hatással van a szemre a tiszta fehér



iparművészeti múzeum. hogy 
(lapesten megnyílt az első 
hogy közelebb remélhetőleg 
a technológiai iparmuzenni 
latos tanfolyamokkal . hogy

Honnan 
gyakran tudósak és általiéban a 

kiváló lérliak <rköl< i tekintetben 
‘ magaslaton? 

szellem azon .szabaddá 
m.......... ................... nlapíiTó igazság nekik

| szolgáltat, beérik, hogy nem teszik az erkölcsöt mi
liői tségök központjává.'mert kutatásuknál nem töre
kednek azon igazság után, mely Istentől ered, mert 
I tudományuk iiem azon alapon nyugszik, melyen 
minden igazságnak nyugodnia kell, az alapon, melyet 

la Mindenható tett le. , .
Az iskolának nem szabad avval beérnie, hogy 

I növendékeit csak a tudományon alapuló igazságra 
vezesse : akaratuk erkölcsére kell hatnia. A puszta 
ismeret nem elegendő arra, hogy az ember bensőjét 
javítsa, ópiígy mint a puszta intő szó nem mindig 
elegendő a növendék javítására : erre isteni igazság 
kell, mely egyedül képes az embert erkölcsileg, sza
baddá tenni. Az erkölcsiség szabadit meg a vétkek 
kötelékétől, megszabadít az érzékiségtől és. szenve
délytől. Ki mindezek rabja, nem lehet' szabad. A 
szenvedélytől űzött hogyan képes öntudattal a jó és 
rossz között választani?! Csak kiben az isteni igaz
ság él és működik, maradhat tiszta a bűnök ino- 
csókjától és csak az bir igazán erkölcsi szabadság
gal. Ha ezen szabadságra az iskola nem nevel, bi
zony munkája igen hézagos, de mondom : hiábavaló, 
mert növendékeinek csak tudományos szellemi 
hadságot. de a gyepi üt. melylyel azt a helyes 
megtartsák és kormányozzák, nem adja meg.

szabadságát, ehhez még több kell, 
van az. hogy igen 
tudományokban

‘ " i színvonalának emelése érdo- 
sikeresehben érvem esiteni. ' óvakodjunk 

’ ’ ol

v mír hét előtt Bll- iparunk technikai
■ 1 . . . . -i i <i ell. ........1.1.

......... ... I >!»..•■........ . iniioilliiiii onixiu ni>...<- .........
jönni tollát a nemzeti közvélemény állal oly örvendő- |)in) .■l]].1'li:lk t.mLnmíni tikkal hasonló 

felkarolt iparügyek terén is a sokat ipon-
' ....l.g semmit sem

KATII KÁROLY.

közép-iparlaimda. kében 
létre fog j 
a vele kapcso- 

a képvisölőház
szakbizottsága épen most foglalkozik az i p ai- 
törvény revisiójával.
nek. a szakoktatás országos szervezésének, a 
vásárügy szabályozásának stb. kérdéseivel: mind
ezt első sorban a sok „memorandumoknak*  le

het köszönni.
Egv nagy német lap azért haragszik leg- 

... ■ í. . j - . - .. ... 14. .t 1 ■ ■ . > 1 • I. o V, o cl —

tesen . ...
dani akaró és látszó, de tényleg 
mondó frázisoktól. I.......

Onnan, hogy ama lérliak a 
gával, melyet a túdvniúuyon

az 
nők. a szakoktatás országos

ipari szervezet - 
szervezésének. A nagy világból.

Politikai heti szemle. 
Ausztria-Magyarorazág.

A magyar országgyűlés legérdekesebb tárgyai 
közül, melyek e hét derekán napirendre kerültek a 
Verhovay-Majthényi-féle világ renditő pisztoly lövé
sek következtében Budapest fővárosának hatvani 
ntezájában megbomlott társadalmi rend feletti vi
ták kiemelendők. Mocsáry Lajos abbeli indítvá
nya. hogv az ez alkalommal kifejtett katonai es 
rendőri szigor felett a ház tagjaiból választandó 
bizottság által bíráskodjék, - elvettetett. L"».' 
pedig ezen a tárgyhoz méltó komoly tanácskozások
ból a komicnm sem hiányozzék, erről ami. humo
ráról hírneves Istóczynk (Isten éltesse őt sokáig, jo 
étvágyában és egészségében!) gondoskodott. <> egy 
antisemi ligának szükségét oly égetőn érzi mint 
akár mindennapi kenyerét. Istóczy szellemi táp
lálékát a szó-szoros értelmében a zsidók képezik, 
nálok nélkül ő nem is lehetne, Istóczy. azért 
reggelenként a kávéba s z e 1 1 e in i 1 e g beleaprit 

'valamelyik Tczik zsidót, kolbászához zulagképen sze
repel valamelyik jordán atyaiiu pörzsölt lábának 
egyik ezombja. mikor pedig estve valamelyik sami 
zsidó választó-polgárt, ki jobbat és érdemesbet is 
ismerne mint őt az istenadtát szerencsésen lenyel
vén. re boné gesta lefekszik szompillái azon édes 
öntudat közben csukódnak be: íme, te Istóczy ! 
mégis csak nagy ember vagy te, a német Treitské 
.griindlichkeiV’-ja és Stöcker elegáns beszédmódéra 

| nélkül is. i . •
11M1, ....................................... , , Túl a Lajthán a cabinet kiegészítése kepezi a
eléggé otthonosak a nemzotgazdászati elméleti ■napirend legérdekfeszitőbb tárgyát. Stremayr koz- 

'■■■ ’ hogy azok I oktatásügyér helyettesétől függ nQ
tórium iránya és tevékenysége, 
i'dezhető. hogv a csoh-clericális párt búzája bősége- 

és terjesztése komi. j^. |'IZ(.(nj, Következtetni ezt különösen azon 
eddig abban az niP|.,'.sz beszédből, melyet ebét folytán tartott nj) 

egyik delegatiomílis ülésben elmondott Hübner báró 
a concordatmn egyik tervezője s támasza, ki sorban

■ • ' ' ? zn—»k és azok viszo-
legelainltabb előítéletek kísérleteit 

ausztriai-, franezia-. 
ausztria-német-olasz háborúk 
egyedül a Hűbnerék bel- és 

mint íídvhozót a monar-

gazdag 
e rovat 

azon hullámzó állí
tásokat és tagadásokat, melyek a külföldnek mo
narchiánkhoz való viszonyára vonatkozólag, a lapok 
felszínén fel — és eltűntek.

!

inkább, mert mi folytonosan .,agitálunk- a had
felszerelési szükségletek szállításában való aiánv- 
lagos részesülés érdekében. Erre röviden csak 
azt jegyezhetjük meg, hogy ha a nagy nemet
Inp igen jogosan és helyesen cselekedte, midőn 
csak néhány hót előtt szokatlan harczias hév
vel síkra szált amellett, kogy a magyar nagj 
iparosok kellőleg participúljanak a közös had
sereg nagy szükségleteinek szállításában, ugyan
azon jogosultsággal bir azon törekvés is. hogy 
a kisebb iparosokra is kellő tekintet legyen, 
valamint hogy a honvédelmi minisztérium njabb 
időben iparkodik is ez irányban minden méltá
nyos követelményeknek eleget tenni. Tessék a 
nagy német lapnak a debreczeni, győri, eszter
gomi. pápai, nagy-körösi, békési stb. lábbeli
iparosokat. a veszprémi csapókat stb. megkér
dezni, vájjon jó szolgálat tetetett-e nekik, mi
dőn számukra’ legközelebb szövetkezeti alapon a 
honvédbakkancsok és ágytakarók szállítása ki

eszközöltetett?
Végül még csak egy fontoskodó mondás

nak nézzünk a szemébe, olyanok részéről, kik

nagy

lmgy

ismeretek terén, hallottuk állítani. 1.
is. kik különben érdemeket szereztek nálunk az 
iparos oktatás fejlesztése í 
nagyon keveset tettek még eddig 
irányban, hogy az iparosok technikai képességei 
magasabb színvonalra emeltessenek. , , . .

- .... 11 4 i.• vív C-/1ÍHUÍ1-1 kell Keletet mondván az európai államokHat engedőimet kerllnk kik sz.nn'.i Hl * leKe|nv,J|lal>b uKlití
nálunk az ipariskolákat felállítani. tgj-i s it|.fzlli csapván az ausztr

magasabb színvonalra emeltessenek.

nálunk az ipariskolákat felállítani? . 
zony kilenczvenkilencz századrészben a kezmíi- 
iparos-tanonezok számára. Már pedig méltóztat- 
nak a tudós urak arról megfeledkezni, hogy jó 
fele a műhelybe lépő tanonezoknak nem tud Írni 
és olvasni s hogy a másik fele ritkán végzett 
többet az elemi iskolák legalsóbb osztályainál. 
Hogy lehet már most itt a magasabb techni
kai kiképzésről szó. mielőtt az iparostanoncz a 
legszükségesebb elemi elméleti ismereteket el 
nem sajátította. Majd ha egyszer az egész or
szágban tervszerűen szervezve lesznek az eféle 
„mesterinas-iskolák* 4, akkor majd lesz tere es 
kellő freipientiája a felsőbb ipariskoláknak is. 
és akkor — de csakis akkor — lehetséges lesz 
a szakoktatás mindinegannyi modern vívmányait

az egész minisz- 
Annyi már most

olasz, továbbá az 
végzetes történetét, 
külpolitikáját állító oda 
chiára nézve. Így hát nem voltunk e héten hiány 
bán a házunk táján végbement szavakban 
eseményeken, s mellőzendőknek véljük 
szűk terére való tekintettel 

tagadásokat, melyek

szilinél is. Hogy a közönségnek Ízlése e részben a 
helyes utón van, mutatja az njabb időben ily cha- 
mois papírra nyomott müveknek, kivált diszmüveknek 
tetszetősége. Semmi sincs tehát útjában annak, 
hogy a halvány ehamois szint az njságlapokhoz, de 
különösen az iskolás könyvekhez vtt papirosnál is 
el ne fogadjuk.

Még a világitás hatásáról a szemre kell szó
tanunk.

Nem ezélszerü az ágyban ngy feküdni, hogy 
az ablak világossága egyenesen szemünkre jöjjön, 
mert a pillák által az alvásnál (‘ltakart szemek ho
mályban lévén tartva, n felébredéskor egyszerre igen 
erős világositásba jönnek, már pedig a szemeknek 
misem árt jobban, mint igen különböző fokú vilá
gitás gyors váltakozása. Épen azért nem ezélszerü 
uz ablakok túlságos befüggönyözése som. mert az 
érzékeny szemekre, a szobát elhagyva csak még 
izgatottban fog hatni a világosság. A használatban 
lévő rouleanx-k is határozottan károsak a szemre, 
mert csupán bizonyos derengő fényt engednek a szo
bában uralkodni, amely mellett a szemeknek folyvást 
erőlködni kell a tárgyak körvonalait kivenni.

Miután pedig a világosság szemeinkre n leg
jótékonyabban akkor hat. ha felülről jön. amint azt 
künn a természetben is kapjuk, valami czélszerüt- 
lenebb találmány alig létezik, mint azon felhúzó 
függönyök, amelyeket csak alulról felhúzni, de fe
lülről leereszteni nem lehet.

Ha ily függönyöket használunk, azokat ngy 
kell készíteni, hogy azokat felülről lefelé is lehes-

szá
nton 

Az 
iskola, — mely czélt nem akar téveszteni — nem 
követi el ama hanyagságot, mert növendékeivel meg
ismerteti az isteni igazságot. Itt az iskolával kar
öltve az egyház is működik, hogy oda juthassunk, 
miképen az isteni igazság a növendék szivében erős, 
termékeny talajra találjon, hogy az ne legyen el-termékeny talajra találjon, 
hangzó szó a pusztában.

A szellem szabadsága, mely a jót meg. és elis
meri anélkül, hogy azt akarja: tökéletlen; de az 
akaratjszabadsága sem elég, ha a cselekvés szabadsága 
nincs vele öszszekötve és az épen nem dicsekedhetik, 
kinek mondania kell: akaratom megvan, de a cselekvő s 
hiányzik! És mégis igen gyakori, hogy az ember 
a jót. mit megismer, mit akar, nem cselekszi, mert 
gyámoltalan gyengeségben szenved, mely őt akadá
lyozza azonnal erélylyel a cselekvést az akarat után 
követtetni. Hányán halasztják a cselekvést, mit akar
nak e gyengeség következtében napról napra, mi' 
végre erejüket vesztik azt általában véghez \inni. 
Nem tehet itt az iskola valamit, hogy növendékeit 
az akaraterő szabadságára növelje? De igenis lehet, 
még pedig különös hathatós módon. A cselekvés 
absolut szabadsága lehetetlen: az embereknél sebei 
sem észlelhető, erre nem tud, nem is akar az is
kola nevelni. Az emberi szabadságnak megvan a ter
mészetes korláta az egyesek természeti hajlamáu. 
Ezen korláton belől az ember szabadon tehet jót és 
rosszat. Ezen korláton belőli szabadságra nevelhet az 
iskola szigora és tekintélye. Bele plántálja a növen
dék szilébe a tekintély előtti tiszteletet, hogy azt 
ne vélje, miszerint a szabadság korlátnélkilii. Szü
lei. tanítói és a törvény iránti tiszteletét érleli, 

i erősiti.
Akaratod, ha maga nem lesz törvény: 
A törvény néked más nem, mint üíVeny.

Bárhova tekintünk, mindenütt a törvény szük
ségét látjuk. Tekintsünk a csillagos égre a Indi
gók változatlan törvénv szerint mozognak páll.íjukon; 
‘ ''" ' " • ' ' • '......... •

Az iskola a szabadságra nevel.
Tnnnhnány Engcl Mórtól.

Az iskola képesíti, neveli a tanítványt az erköl- . ..............  . ................. .
esi szabadságra, mert a tudományon alapuló igaz- tekintsünk szót a természetlton, mindenütt a h 
ság egyedül még nem adja meg teljesen a szellem gyobb különfelosógek mellett is határozott rendet.

sen ereszteni, ezek az úgynevezett felső rouleaiix-k.
Az íróasztalt ngy helyezni, hogy annál ülve, 

bennünket a világosság egyenesdh szemben érjen, 
szintén határozottan káros a szemre. A világosság
nak arra mindig halról kell jönni. Balról kell tehát 
estve a lámpát is elhelyezni.

A mesterséges világítást illetőleg még a gáz
láng nemcsak azért van az olvasásnál káros hatással 
a szemre, mert lobog 
annak szinvegyüléke sem rendes, i

' kápráztató sziliek tulsnlybau vannak 
a sárga szili.

Az esteli világítás mellett való 
kell törekedni, hogy a szobában a 
egyenletes legyen, vagyis, hogy ngy 
a nyomtatvány is ugyanazon világításban legyenek, 
mivel, ha. amint ez az ellenzővel ellátott lámpáknál 
történik, vagy ha szomellenzőt használunk, a szemek 
kisebb világításban vannak, mint az olvasásra hasz- 

Inált nyomtatvány, a szemek igen megerőltetnek 
mivel ez esetben csak bizonyos mérvű szemhunyo- 
ritússal vagyunk képesek olvasni. Ila szemeinket 

i erősít izgató világítástól óvni akarjuk, akkor legjobb 
zöld átlátszó selyemtafotából készült szem ellenzőt 

! használni és épen ily zöld selyemtafotából. fehér 
mollal bélelt lámpa ellenzőt is készíteni, ha sze
meink a lámpafényt nehezen tűrik, vagy igen sokat 
vagyunk kénytelenek lámpavilágnál olvasni. Másféle 

i lámpa ellenzők még azért is károsan hatnak a sze- 
1 mekre mivel használatuk mellett aszóba egyenlőtlenül 
[lévén megvilágítva, ha abban helyet változtatunk,

egyenetlenül ég. hanem mert 
mintán henne a 

c és kevés benne

olvasásnál azon 
világitás lehető 
a szemek, mint

minduntalan más és más világításba .jut szemünk, s 
a szemekre a világosság különböző fokának gyors 
változása határozottan károsan hat.

A jelenleg divatban levő tejüveg himpagolyókat 
sem lehet üdvös találmánynak nevezni, mivel azok 
fehér színe vakító fehér —- s kiköszörült, 
részei — (virágok, arabeskeki kápráztatólag 
a szemekre.

Kosz hatással van még a szemekre a 
fehér fala, különösen midőn azokat a nap 
megvilágítja.

Ez annyira káros hatású a szemre, hogy igen 
helyén volna — főleg városokban, hol a szem nyűg
pontot az ntczán alig talál a házak fehérre 
meszelését egyenesen betiltani, mint ez Boston, 
Cincinnati és több amerikai városban már tényhg 
meg is töztént. A szobák falának fehérre meszelése 
miután rosznl hat a szemre, a szobák falának fes
téséhez legczélszerühbek a világos ehamois, szürke 
és kék sziliek.

fényes 
hatnak

házak 
erősen

Napernyőkre is legajánlaiosahhak a sötétkék 
és sötétszürke szövetek s ligyahe szilieket lehel 
leginkább a nőknek fátyolul is ajánlani.

A fehér és fekete fátyolok igen sokszor oko
zói a nőknél nem csuk egyes szem bánt a Inni kunk, 
hanem a náluk oly gyakori iigynevczell migrainiiekji .

Eléggé fontosnak tartottam fentebbi czikkel 
arra, hogy magyar fordítását ismeretterjesztő lapok
ban közöljem, remélvén, hogy a benne kifejtett 
figyelmeztetések viszhangra találnak.

Dr. Goldberg J. Soma.



szilárd törvényt észlelünk ; pilluntsmik 
életébe a» illáin, a közügy . (.s,lk erköíes é- 
törvény mellett alllmt lenn. Engedelmessé^ nlimfűl- 
letele a szabadságnak. Azért voltak mimkn időben 
azon lepek a egszabadnldmk, melyek a llmálló tör
vényeket leginkább' néni kényszerűségből, bánom kö- 
tellossóg érzetből fisz élték. a spártaiak nem
voltak szabad emberek? és imlüig
meskedtek a törvénynek. Kell-e szebb példa a törvény 
Iisz C clrrtd a következő ismeretes föliratnál:.Vándor'' 
vidd hírül a spártaiaknak, hogy liaik a haza törvé
nyeinek tiszteletéért haltak meg!.11 Mint, tudjuk, a 
romaiaknál az atya saját liát a törvény megszegé
séért halaira ítéltette. ' &

Es mai mipság. hol van legnagyobb tisztelete 
a örvénynek? Angolhonban, mely ország lakóit mi 
a legszabadabb embereknek tartjuk.

Az iskola tehát csakis az elmondott módon 

egykor mint férfiak szabadon és önelhatározásból. 
tejjesitendik kötelességeiket.

i tisztának találtatott. Minden előfordult vizsgálatról 
a belügy és a földmiv. minisztériumhoz azonnal je
lentés teendő.

A pápai kereskedelmi bank liqnidáló bizott
sága, mint illetékes forrásból értesülünk, adósaival 
nem jár oly kíméletlenül el, mint azt némelyek hir
detik. Nevezett bizottság a napokban is adósainak 
nagy részével az adósokra nézve igen kedvező fel-

I

nevezzen
érdemes és

' .'„.vxií1 "lU,,|llKyi'lííi ininWglu.,, uovez.tos.wn ki, minden le- 
IMid elkM-etnelt. Mint a .Népnevelők l.upjil--Iliin 
"Hassuk, ez érdemben n budapesti flmdni) tanitó- 
I'gylet küldöttsége Trel'ort miniszternél nmlioneziiin 

ll0Ky “ niiuisztor áltitóbigos sr/m- 
,b'kat. mely szerint n népisknlák ellenőrzésére a tan- 
lelűgyelűk mellé középiskolái . igazgatókat

. la imxlositsa. bőgj ezen rangba émejnes e» migj’ az. uuosoKru nezve igen Kcnvezo rei-
jeies néptanítókat bízzon meg, mely illtal bizton ada- tételek niellett kiegyezett és a még liótralerőkkel is 
tokra számíthat és n tanítót serkentené. Váratlan vá-.................... -
laszt kapott a küldöttség. .Középiskolai igazgatókat

■ mondja a miniszter — nem fogok e czélra ki
nevezni, do azt sem fogom solia lielyoselni, annál is 
inkább életbeléptetni, hogy népifalák ellenőrzésére

teljesitendik kötelességeiket. téljét emelni, különben is, ki.egy esekély művelt-
~ - = ==.| sí'SScl l'ir. az is képes népiskölátiMleílőMii, nejfl

kell nboz nn gy műveltség vagy t n dómé nv.‘
- Így beszél a miniszter, mikópen szóljon aztán 

bátyáinnram meg a néiiénmsszoiiy?
Pestalozzi válogatott paodagogiai munkáinak 

. Hlzete a napokbanjolent meg. E nagybocsfl munkára, 
„ X ■ . Zs™spri Ssnin űr fonlit t. olvasóink figvel-
Vetomagot a nepnek. Mint n népérdekek kép- mát már egyszer fellúvtiik. A niegjolent r> fűzet az

I első kötet végét és ií második Kötet elejét iogljlja

i-1 kiegyezni fog. Hemélhető tehát, hogy a bank ügyei 
*■ legközelebb végleg le lesznek bonyolítva és nemso

kára a „requiescat in pace“-t rámondhatjuk.
A megyei alispán! hívtál felszólította a városi 

hatóságot, hogy azon esetre ha a városnak a rendkí
vüli ínséges időben a szegények számára segély
összegre szüksége ián, ez érdemben a megyei ható
ságot értesítse, minek folytán a hatóság azon felter
jesztést tette, hogy a gnüjteményekbol és alapitvá- 

! nyi kamatokból ez idő szerint még csak 500 frtnyi 
a összeg van készletben és igy: számítás szerint már- 

czius hó közepéig még 1200-1500 frtnyi segélyezésre 
voliía szükség.

Duhaj praxis. A mezőlaki ökör-csordás még 
a tagosítás előtti jnhászos világban mindig kérte az 
elöljáróságot, hogy a pásztorháznak útra felőli ré
szére csináltasson egy sövény-kaput, mert félni 
lehet, hogy az udvarból éjjel valamit ellopnak. Az 
elöljáróság a kérelmezőt avval nyugtatta meg „tudja 
kend István az az udvar jó volt idáig kapu nélkül 

a ezután is jó lesz." A pásztor persze az ilyen kurta 
I végzéssel sohogy som lőtt kibékülve, ,do • végre is 

A rendőrség requiemet tarthat 1{. J. itteni'meg kellett benne nyugodni, hanoin ha ismerőseivel 
illetőségű csavargó fölött ki minduntalan haza tolon- találkozott, nem szűnt meg a sövény-kaput emle- 
ezoztatott; de ezentul nem fog tolonezoztatni. mert a 1 gotni, és neheztelését kifejezni, az elöljáróságnak 
mákvirág egy Fehér megyei faluban búcsú alkal-‘ szűkmarkúsága ellen, mely szerint hasznot hajtó 
mával megöletett és ilyformán múlt ki ez árnyék-1 indítvány olvottotett. A falu legénysége közül egy- 
világból. nők, — kivel az ökrös — meglehetős barátságban

volt, feltűnt az a sokat emlegetett és hasznot hajtó 
indítvány, és addig itatta égj- alkalommal az ökör 
pásztort, inig bor közben ki vallatta vele, hogy ha 

! neki sövény-kaput csináltatnának, nála a lopott te
henet a zsandárok meg nem találnák, mert a kaput 

i a ház hátulsó végén. — hol a tűzfal helyét nád- 
rekeszték pótolja. — rézsut a falhoz támasztaná, 

1 azon a tehenet a padlásra felhúzná és a nádrokosz- 
téket helyreigazítaná; biztosan tudja, hogy ott a

Vidéki és lielyi híreit
Személyi hírek. Forinyák Gyula honvédezredes | 

ur és adjutánsa herczeg Miklós ur hivatalos ügyben 
városunkban tartózkodtak.

visolőinek,
merjük annak jajait bajait, tudjuk, hogy 
szüksége. Köztudomású, hogy 
polgártársaink közül kevés, 
oly annyira hogyha őket 
menteni akarjuk okvetlenül szükséges, hogy a vá-; 
rosi hatóság számukra a kormánytól vetőmagot

alkalmunk van a néppel érintkezni. is
imre van 

sokaknak földmivelő 
nagyon kevés termett, 
a végenyészettől meg

magában.
Egy helybeli mészáros a múlt héten ngyno- 

vozett „hasi borjut1- lometszetett és lmsát árulni is 
kezdte a rendőrség erről idejekorán értesülvén 
hús további eladását megakadályozta.

kieszközöljön. Szent kötelessége a városi hatóság
nak mielőtt a segélyezési módozatokat végleg 
megállapítja. hogy különösen a földmives osztály 
igényeiről magának kellő felvilágosítást szerezzen. 
Nem lehet és nem szabad engedni, hogy népünk 
uzsora utján rósz és drága vetőmaghoz juthasson. 
Tenni kell!

Helyes! Szerdai lapunkban fiyyelmeztettfik a 
rendőrséget a főtér azon részére, Ind kender és vá- 
wonféléket árulnak, s hol az ember hetivásárkor a 
legnagyobb kellemetlenségeknek volt kitéve, ha azon 
el kellett haladni. Tegnap megelégedéssel vettük 
észre, hogy a járdáról le voltak szőritva a vásár
népek. Szeretjük hinni, hogy ez a rendőrség intéz
kedése folytán történt, azért kötelességünknek tart
juk. neki sokaknak nevében elismerésünket nyilvá- dónak. Az „Ország-Világ1* ára egész évre tíz forint, éjjel vágóhídra lehetne vezetni, 
nitani. | Tartalma : Három szív. • (Elbeszélés.) Borostyáin lé

ha
A haldokló megyei rendszer. Grflnwald Béla j Troli Irinától. (Föl;ytatlis.) Budapest s az idegen' 

képviseli! az országos szabadelvű kör értekez- művészet. Ae.sédy Tgiitíratól. Csip I'(JvVppel.) Ronióncz.orsz.
létén a napokban a megyei rendszer-reformját, Lanka 
sürgette, annak szükségét és czélszorüségét jól in
dokolt rövid és szabatos javaslatban fejtegette. A 
szabadelvű kör

Gusztávtól. Búcsú. (Költemény.) Endrődi 
Sándortól. Munkácsy Mihály.(Jellemzés.) György Ala
dártól. (Képpel,) Nyugalmazott háremhölgyek. Dr. 
Erődi Bélától. A faorzó.(Képpel.) Szádéin völgye, 
(Képpel.) Veres Sándortól. Az oratorinmi zene ha
zánkban. Harrach Józseftől. Séta a szárnyas piaczon. 
(Foszt y Árpád rajzával.) Szenioré Antillától. A kit 
nem akar senki eltemetni. (Szomorú de tanulságos 
történet.) Balázs Sándortól. A fiumei tengorész- 
ijpródok. Kompolthy Tivadartól. Élet-halálra.(Képpel) j 
A gyilkos. (Tölgyossy A. rajzával.) Komócsy József-

hó 
he

világból.
Verekedés G. czipészsegéd E. korcsmájában a' 

napokban verekedett. Ittas állapotban a nála levő 
: éles késsel valakit megszórni akart. Bekisértotett,I 
kijózanodott és elbocsáttatott.

Az „Ország-Világ*  3-ik. száma igen érdekes 
tartalommal és szép, töbnyire eredeti képekkel jelent 
meg. A kitünően Ízléses kiállítású füzetben egy gyö
nyörű fénynyomatn kép van mellékelve, mely ép 
ugy becsületére válik a Divald phototypiájának. mint 
az egész illusztrált lap kiállítása, a Wilekens-nvom-, fogdmogek nem keresnek, onnét azután bármelyik 

....................................... ' ' No bátyám, 
mondja a legény ■— maga aztán próbált ember 

, hét. Meghiszem azt öcsém, de ki tehet róla.
az ember szavára nem hallgatnak.

Városunkban meghaltak: f. évi január 
22 28-ig : Lipót Júlia, leánya, Júlia, r. k., 3 
tes, gyengeség. Bonn János, leánya, Júlia, h. h., 

.j éves, nehéz szülés. Veroszta József, gyermeke, 
'József, á. h., 14 éves, vízkör. Veroszta József, 
gyermeke, István, á. h., 13 éves, agylob. FleiseJi- 
liácker Jpliann, leúnyq, Julii*,.  i,zr.MlJ/2 éy.es,,.s.Qxya- 
dás. Kovács Mihály, h. h., 32 éves, öngyilkosság. 
Geschlecht Ferencz, gyermeke, Ferencz, 
napos, gyengeség. Pap István, h. li., 5G éves, 
tübőlob. Kozenberg Ignócz, izr.,G8 éves, agyhüdés. 
Limberger József, leánya, Ilka, r. k.. 6,hetes, gyen
geség. Üveges Ferencz, gyermeke, Péter, r. k., '/4 
éves, sorvadás. Móraczí Erzsébet, gyermeke. Sán
dor, r. k., 12 hetes, sorvadás.

a javaslatot nem tárgyalta minek 
folytán Grünwald a szabadelvű körből kilépett. Ügy 
látszik nagyon szeretik a mostani ázsiai állapotokat, 
melyeknek szomorú következményei a megyei közigaz
gatás minden torén országszerte észlelhetők.

A pápai önkéntes tűzoltó-egyletnek f. h. 25-én 
tartott közgyűlésen miután F. Szabó Károly elnök 
üdvözlé az egyleti tagokat s a múlt év eseményeire 
rövid visszapillantást vetett az 1879. évi számadásI tői. Cook kapitány gnnyhója. (Képpel.) A sydneyi 
lelolvastalott mely helyeslőleg tudomásul vétetett1 pálmaerdő (Képpel.) A szent madár. (Képpel.) 11 odej- 
f a pénztárunknak a felmentés megadátott.Más váró- Lucyia. (Kogóiiy, folytatás.) Gréville Henriktől. Mit 
okban az ily számadásokat a sajtó képviselőinek is olvassunk ? László Mihálytól. A főváros krónikája, 

megküldik, nem látjuk tehát igazoltnak, hogy Pápán! (A meglőtt újságíró.). Irodalom. Gyászrovat. Egyház 
miért nem cselekednek hasonlóképon. A tűzoltó egy-1 ös iskola. Zene. Művészet. Színház. Sport. Természeti 
!et egyik buzgó tagja szivességéből alkalmunk volt tünemények. Társulatok és egyleiek. l'tazások. Kiván- 

■i számadást megtekinteni mely szerint a múlt évbeli' Jorlási ügy. Ünnepélyek, lladügy. Közlekedés, tpar 
és kereskedelem. Statisztikai jegyzetek. Irodalom, 

végett 11 bei
kéit körrende- 
köteles a ke-

r'. k., 17
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kereskedelem.
A borhamialtások meggátlása 

úgyminiszter 1880. január 19-én 
létében elrendelte, hogy a hatóság 
reskedő. termelő, vendéglős vagy 
levő eladásra száht bort, gyanú vagy t

i tiszla. legaláitb 3 
Választmányi tagok: literes üvegben mustrát venni, az illető hordókat, 

esetleg a pinézét is záf alá helyezni, nehogy az 
Kis László. Noszlopy Tamás, eredmény nmghiiisittassék. A vizsgálatot vegyészi 

szakember hián\ában bárimdy gyógyszerész is elvé
gezheti. A fui-hsziuhul hamisítottunk talált borok 

ezen megsemmisítendők, a csak fiichszin nyomokat mu
tató L r pedig denaturizálandó, a tulajdonos azonban 
mindenesetben hamisított borok árusítása miatt bírói 
eljárás alá helyezendő. A szabad kénes savas borok 
tulajdonosa ellen a bírói eljárás csak akkor alkalma
zandó, ha tilalom ellenére az ily borokat forgalomba 
bocsátja. A költségeket a tulajdonos viseli, az állam

az összes bevételek 1432 Irt. 27 kr. a kiadások 
pedig Lili Irt. 99 kr. rúgtak. Az egylet tagdijh'át- 
ralék 

Papucakormány alatt nyögött a jó bécsi só
gor, s kivált a költségvetés nagyon vékonyan csöp
pent drága életpárja Wertheim kasszájából. ’ De hát 
mire való a híres bécsi találékonyság ? . . Megszólít 
egy hordárt. Hejli atyafi, ismer-e engemet ? Igen 

»v„ ivb <i i„ - uram. Tiltja hol lakom ? hogy na tudnám,
korcsiiüírosniíl Xil''0' Mt f0Rí" ezt “ lnacsWt’ VW° inondja,

i.mf/.. 11CIS.V tnláltn, erre megkapja a 10 frt .jittálomdijt 
' < feleségemtől, nekem visszahoz belőle 8-at magának

és egyél) követelései 405 Irt lo kr. tesznek.
A casinó-egylotnek f. h. 25-én tartott köz
űi a választmány következőleg alakult meg:
Gróf Esterházy Mór. 2-elnök: Osvald Dániel,
Lazányi Béla, pénztárunk: lleguli Nándor.' alapján' megvizsgáltatni, teljesen

gy ülése 
Elnök: 
lilkár: 
könyvtárnok: llózsa István. 
Antal Gábor. Békásy Lajos, Galamb .Tór/Xf. Gyiirátz■ 
l'eiencz, Hanaiier Jenő.
Perlaki Géza, l’uzdor Gyula. Szilágyi József. Stei- 
•ier József Dr., Vnitn József,

Ki lehet tanfelügyelő. Lapunk noinré; 
kérdéssel foglalkozott és ezen kérdésből határozott 
'ill.Hponíot elfoglalván, kijelentette, hogy csakis ér
dé mos néptanítókból, nem pétiig középtanodai 
tanárokból, ügyvédekből, sógorokból es kómákból 
válhatnak derék tanfelügyelők. A szaklapok és ta- 
uiUi körük azon czélbavetl intézkedés ellen, moly 
szerint n tanfelügyelők mellé középiskolai igazgatók

I

jv ez a 
anyósét

esik 2. Hanem okosan ám, aztán majd pakiizunk 
! máskor, is,

Emberhue-evÖ barbár Indián. Winnipegből 
az Egyesült Államokból Írják, hogy Sachnfcliewaw 
erődben egy Iliimmel*  Kvitt nevű indiánt kivégeztek, 
mivel — mint maga is megvallotta anyját, nejét 
és két gyermekét leölte és megette. De ín 
barbár indián miért nem ette meg az — 
is, az nincsen megírva.

Ha a tojást az ágy alatt tartják, sj 
jegyző a napokban átrándult fiók községébe 
egy kis mulatságra. S. mértékletes úri ember 
mar elálniosodott. A háznál sok vendég volt s a 

ÜUVBHIJM. /v ................... .........................................  jegyző átsz.álhísolta magát a biró unimékhoZ, a hol
csak akkor, hu a megvizsgált borok közül valamennü a biróné olyan dnnvhás ágygynl cmherelte meg, hogy

,i ' i 1

A. k—i 
Sz be 
r s ha-
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még! Éjszaka a termetes nótárius ur forog, mozog j 
zsupsz ! az ágy leszakad alatta, s bele pottyant 

egy nagy kosárba, a mely az ágy alatt volt. A 
nagy kosár pedig tele volt válogatott szép fehér 
tojással. Épen eladni készité a gazdaasszony, a kinek 
bosszúságán kívül akadt elég dolga, hogy a nőtáras 
urat „tisztázza*  a rántottéból. Ezóta a jegyző ur 
még otthon is az ágy alá tekint, mielőtt lefekszik.

Csernyei történet. A boszorkányságnak fájda
lom még mindig vannak hívői, pedig annyit költünk 
a nevelésre, hogy maholnap betevő falatra nem lesz 
pénz. Egy esernyői asszony a múlt napokba# bepana
szolta a szomszédjában lakó kaczkiás menyecskét 
vádolván őt boszorkánysággal. Ugyanis: panaszos 
azt állította, hogy urát a szép menyecske megrontot
ta pogácsákkal annyira, hogy nem őt mint hites 
feleségét, hanem a menyecskét szereti, sőt el is jár 
véle pinczeszerezni stb. A panaszos ügy a vádló ész- 
retéritése végett áttétetett a zirczi járásbírósághoz.

Sz. é. V.
Farkas társaság. Mint a „Somogy* írja : BŐ- 

8Zénfa mellett levő Vörösmalma névü erdőségben 
valóságos farkas banda tartózkodik. A mint az utas 
haza megy Gdiófáról szánon, a farkasok kijönnek a 
sűrűségből, szépen kisérik a szánt a helység közeiéig, 
s ott busán elválnak s visszaballagnak az erdő
ségbe. Másnap ez ismétlődik. Úgy mondják, hogy 
ki akarják bérelni az erdőt több évre — tavasz és 
nyári vadászatra.

Fosztogató finánezok. A „Szentes és Vidéke4 
czimü lapban olvassuk a következő botrányos esetet: 
Sz. Nagy Imre szentesi lakos tanyájára a múlt hé
ten beállított 3 fináncz; dohányt kerestek, — és ta
láltak is 3 marék sarju csörmődohányt, a melylyel 
a tanyás a gazda birkáit gyógyította bizonyos be
tegségből. Úgy látszik, nem voltak megelégedve, mer. 
tovább kerestek. A ládából is mindent kihányva, az 
aszszonynak a láda fenekén elrejtett nehezen ösz- 
szezsugorgatott 5 írtját is megtalálták. ,.Na megvan 
a mai napszám/ — kiáltott az egyik. „Nagyon jól 
van, — mondd a másik. A harmadik nem mondott 
semmit; hanem a pénzt zsebébe gyűrte. Még ez sem 
volt elég, hanem az aszszonyt puskatusával becsüle
tesen abbahagyták, miután némi ellenállást kísér
lett meg.

Szúnyog-lepény. Egy afrikai utazó Írja a kö
vetkezőket: A mint utazásunkról az északibb vidékek 
felé értünk el, a láthatárt óriási fekete felleg borította 
el. Közelebb jőve, észrevettük, hogy ezek meglehetős 
nagyságú szúnyogok. Mig az élő és nyüzsgő felle- 
gen átmentünk, szemeink és szánkat be kellett fogni, 
úgy az arezunkba csapkodtak, mint a hó. Reggelre 
kelve, alig végeztük el áthúzódásainkat a bonszülöt
tek egyikénél reggeliztünk, még pedig éjjeli elleneink
ből készült kitűnő lepényt, mely egészen olyan volt, 
mint a kaviár/?)

G-£iTocxxa,-ára,l^:-
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 13 fit., - kr. közép 12 fit. 80, alsó 

12 rt'llozs: jó 0 frt. 50 kr., közép 8 frt. 60 kr., alsó 

8 flt Árpa': j. 8 frt. 50. k. 8 Irt. és a. 7 frt 50 kv.
Zab: j. 7 frt,. k. 6 Irt. 10 kr. és a. ■> Irt.-Oki.
Tanger!: j. 0 frt. 20 kr., k. 5 Irt 40 kr. es a. 

5 frt. 20 kr.
Burgonya: 1 frt. 20 kr.
Széna: 3 irt. 20—3.
ZBUp: 8 frt.. 2 írt 00 kr.

Pápa, 1880. január 30.
WOITA JÓZSEF, polgármester.

Szerkesztői levelezés.
B, 1. Seprőn. Ismertetni fofyuk,
Z.. S. Budapest. Az ügyben legközelebb cl fogok járni.
D. J. Helyben. Csak akkor adhatnánk határozott fele

letet, ha a fordítást olvastuk volna. Legjobb lesz, lm eljön 
hozzánk és a munkát is elhozza.

B. Kla-Crell Jövő számban. Üdvözlet!
Több kéziratról jövőre.

T A L A JV 1.
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Bérbe-adó lakás

REINER ILLÉS, 
tánczmüvész.

1241. sz. a. 5 szoba, 

éléskamra, fakamra és 

pinczéből és padlásból

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

a 110 dús ne ge mért rád eg

ko meg szebb nio,
..

tál az tett nem

ga sze szán kér kém, ma löl Hogy

mondd nves Su mii le 0 az le.-

ra; ram lag. Fé ok „csak gál da

csil ró ar lám mondd fu mi az

ra, bőd tem szol tál? ar fenn ? 8ZO1

néz gál mert meg: ga ok tót ra

A helyesen megfejtők sorából kisorolt az 
és népkönyvtár^ első kötetét kapja jutalmul.

N y i 11 ■ t é r *)
A „Magyar Vidék*  8-ik szám nyilttero hozótt 

ellenem egy nyílt támadást, melyre nem tartom 
érdemesnek ilyen gyerek emberrel szemben maga
mat védelmezni, hiszen a tény egészen mindegy, vájjon 

*) Ezen rovat alatt közlőitekéit nem vállal felelősseget a 
szer k.

tőlemszúnnazott-oazon .ópllletes esemóny" vagy néni, 
mivel az .léidért igaz; hanem annyit mondhatok, 
hogy ha a győri végrehajtó nem gyors, akkor ezen 
összeg nem került volna ki; hiszen még a kopüuyi 

lakosnak a követe,lése se kerül ki pedig ezelőtt hó
rom éve vette meg, Gutli ,ur‘ hitelbe a lovat és 
még most sincs tisztázva a kenyér irigység ! Kü
lönbén kikérem magamnak attól a kis Gutli kerge 
gyerektől az ilyen kilejezéseket. mert máskor 
humanitásra nem számíthat, nem öntözöm újból fel 
a korona előtt, ha ismét epilepsiában szenved, mely 
bajnak .beküldött’ czikke csak kifolyása lehet. 
Végre megjegyzem, hogy Guthtal ezentúl semmiféle 
tollliarczba nem ereszkedem, mert nem hozzám 
illő ember.

Wa das József, 
lókereskedő.

T. ez.
Van szerencsém a n. é. közönségét érte

síteni, hogy f. 1880 évi felír. 14-én a Kelcz- 

féle házban (fapiaczon)

főtáiiczpróbtit 
rendezek, melyre a t. ez. közönséget tisztelettel 

meghívom.

Az Anna-téren

2 konyha. 2 

istállóból, 2

álló kényelmes úri lakás, gyümölcsös 

kerttel együtt 1880. Sat-György nap

jától bérbe-adó, akár egészben, akár 

pedig részben. E házban jó szivaty- 

tyus kút ivó vízzel is van. — A 

közelebbi feltételek id. Berger Mór 

háztulajdonosnál megtudhatók. Ugyan 

e házban tölgyfából készült ruha

mángorlók nagy választókban kaphatók.

Könyvnyomda.

Hirdetés.

NOBEL ÁRMIN
ajánlja

a leg'ij-janot g-g.zö.ag-or_ felszerelt

hol

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

álliItatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet,

lázatok hivatalok és 
egyletek részére, bár- 
czák, bárinifélo nyom
tatvány taktirékpénz-

■ ................... - i   - • «... -1 tál*  és más intézetnek.
I Bármiféle Itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik.

Könyvkereskedés.

Brochurák. röpiratok. lapok, gyászlapok, cl- 
közjogyzői és Ügyvédi jegyzési kártyák, fal
nyomtatványok. szám- ragaszok, árjegyzékek. 
Iák, levélfejek, bori- báli meghívók, kör- 
tékok. névjegyek, ét-(levelek, rovatolt táb-


