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KÖZLÖNY.

MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

Gondolkozzunk!

A nyers termények termelése csak tikkor , megiszik átlag véve egy hónapon át egy akóval,
lehet kenyérkereseti ág, ha a termények az or | melynek ára 11 frt 20 kr -4l/2 mérő árpának
genső OrOmniel s megelégedéssel kisérem kor- szágon belül feldolgoztatnak s jó. vagy legalább az árával; ezen munkás tehát egy évben kerek
inímyimknak s orsziíggyílléstlnknek Magyarersziíg jutányos áron az országon kívül elárnsittatnak: számmal kifejezve 50 p. mérő árpát, vagyis
iiemzctgazdászata emelése körüli fáradozásait s vagy pádig, ha a nyers termények kifelé oly ennek az árát fogyasztja el.
törekvéseit, csak azon egy kívánságom van, — áron kelnek el, hogy a termelők jövedelme nem
Egy népnek, mely civilizátiójánál fogva
itiely a múltra vonatkozva, persze nem teljesit- csak az adókötelesség lerovására s a mindenna kénytelen a luxusnak és komfortnak hódolni, s
helíí. - vajha ez intézkedések korábban történ pi szükségletek beszerzésére elegendő, hanem egy csak a földmivelés vagy általában nyers termé
tek volna: mert valóban attól tartok, hogy szük oly „ pilis “ t, egy oly többletet is nynjt, mely nyek termesztésére van utasítva — anyagilag
ségünk lesz nemsokára egy: L’art de fairé des mint reservefond rósz termésű időkre félretehető. tönkre kell mennie. Ipar és kereskedés nélkül
(lettes et de promener les creanciers“ czimü >8 váljon igy vagynnk-e a mi termelőinkkel? a földmivelés olyan, mint a hegy lejtőjén
lS25-ben Brüsselben megjelent vezérfonalra, Hazudnom kellene, ha igennel felelnék.
álló kocsi ló nélkül, — „es geht niclit vormiszerint a most már bekebelezett egykori Nyers terményeink csak jelentéktelen része dol wiirts.
*
Az ipar és kereskedés ellehetnek föld
német dnodezállaimditó! azt a gyönyörűséges, goztatok fel itthon: nagyobb része kiszállittatik. mivelés nélkül, s a nép nem fog elszegényedni.
de nem éppen becsületességen alapuló elvet A sok vámpénz és szállítási költség oly szűkre Legjobb persze, ha a három tényező öszeltanulhassuk: „Alté Krimiden zahlen wir niclit, szabják az árakat, hogy termelőnek legtöbb, szemüködik.
Nem emlékszem már, hogy hol s mikor
und nőne lassan wir alt werden.4, Csak hogy esetben még örülnie kell, ha az a ominosns
megint attól is tartok, hogy a balekfogásnak .,minns“ nem mutatkozik az évi bilanzban. Jól volt, midőn e thémáról szakértő emberekkel
is lehetnek határai, mert valamint egyes ember van, megél ő családjával emigy is becsületesen: beszélgettem: a társalgás német nyelven folyt
nek. legyen az bármily gazdag, ngy az állam mert --- ió, vagy legalább középszerű termés i s én a következő impromtu-vel gyönyörködtet
nak hitele sem határtalan, s ha volna is. mi volt. De hát ha nincs termés? Hamég vető tem német sógoraimat:
drei: Handel. <•• -werbe und Ackerbau,
haszna benne, ha lakosai koldusbottal vívnak magnak sem arat eleget? A munkabért ki kell Din
Sie hangén in jeden I’auchfang 'ne San.
fizetni. o tekintetben nincs elengedés, mert a Belásson wir uns mit dem Bebauen des Ackers alléin,
meg az éhhalál rémes angyalával?
inir - niclit auf den
Doficiente peennia déliéit onine.
a mi munkás enni akar: reservefond pedig nem léte So kommt das glaubt
Imndertsten I’auchfang eiu Schwein.
annyit tesz magyarul: hogy ha erszényünk üres, zik. váltót ir, — csakhamar a tőkét ostromolja
igy mentek tönkre nálunk azok, kik a nyers
mindenben szűkölködünk: gondoskodnunk kell
termények kultiválására vannak utasítva. S most
teliét, lmgy Dr. Luther eredeti mondása:
tekintsünk kifelé. Árpánkat p. o. a csehek,
Qui non habét in numniis.
Az iskola és szülői ház.
Dem Iliin nix. da>s er frunim is.
bajorok stb. jó termés alkalmával úgyszólván
I.
reánk alkalmazható ne legyen.
potomáron hordják el, s igy csak igazai mon
Kevés tudomány és általában kevés dolog vau,
Valaki egykor azt mondotta— valószínű dok. ha azt mondom, hogy a magyar hizlalja
árpájával a szives, szomszédot; de hiszen jut melynek kezelése különfélébb, melyről több ellentét
leg jóakaró német sógor volt az a bölcs,
hogy Magyarország földrajzi fekvésénél s felü nekünk is valamicske abból a jó sörből, nem tel ítéltek volna, mely fölött több szabály állíttatottvolna föl, de melyre egyszersmind kevesebbet ügyel
lete képződésénél fogva kiválóan a földmivelésre szabad hát panaszkodnunk, hogy üzletbarátaink tek volna s most is ügyelnek, mint a paedagogia.
van utasítva, s ezen alaptalan vélemény meg fukarok: igen, ámde ezen szívességüket méreg Nemcsak a fölött vitatkoztak és kétségeskedtek, hogy
rögzött eszmévé vált, mely a régi jó időben. | drágán fizetjük meg. ngy hogy valóban nincs a paedagogia tudomány-e, hanem a fölött is, hogy
midőn a. nemzetközi és társadalmi viszonyok köszönet benne. — Számoljunk hát egy kissé, van-e és kell-e lennie.
Sokan a mellett érvelnek, hogy a gyermek ermég egészen mások voltak, — saját kárunkra — még a régi mérték szerint. Középszerű
kölcsiségre, humanitásra neveltessék. A paedagogia
fontarthatta magát: mai nap azonban ngy hang termés alkalmával az árpa átlagos ára 2 frt ezt tartja czéljának. De mikép akarja czélját elérni?
zik, mintha valakinek azt mondanék: „Nesze 50 kr: egy itce sörnek pedig 14 kr: a munkás, Azáltal, hogy az ember etőitéleteivel, hibáival és
ki semmi más italra, mint sörre van utasítva. fonákságaival a gyermekhez közelít, kiben az isteni
kenyér, innod nem kell, van benne víz is.“

Oktatásügy.

| tudok, mígnem a tudományokkal való komolyabb
foglalkozás arra tanított, hogy biz az én tudomá 
nyom igen csekély. Nyakra főre olvasni kezdtem s
ja többi közt Grube egyik népszerű müvét „az álla
EGY LÁNYKÁHOZ.
tokról.11 Ebben benne volt a kakas s róla körülEgy-egy félig elsugott szó,
, belül ez is. (Nem lévén kezem ügyében a könyv
A mit rózsás ajkad beszél,
S mikor ajka fölnevet,
Megmásítja kék szemed;
Mintha kis pacsirta dala
a tartalmát emlékezetem után írom le. A mi kü
Azt hiába mondod nékem
Töltené be a leget.
lönben német nyelven van Írva.) Vágy egy kakast,
Szép leány, hogy nincs szived.
ültesd le úgy, hogy lába teste alatt legyen, fejét
Én istenem be különös,
nyomd gyöngéden lefelé, hogy csőre az asztalt
Ilarmat-szülte rózsa-tőnek
Furcsa az a lány-beszéd,
érintse, ezen helyzetben húzz a csőr hegyétől krétá
Nincs-o kedves illata?
Hogy megbontja, felforgatja
Holdsugáros méla éjnek
Az embernek az eszét.
val egy vastag fehér vonalat, bocsásd el csendesen
Kovács Sándor. a kakast
Nincs-e bájos dalnoka?
s az mozdulatlanul ülve marad me
redt tekintetét a vonalra függesztvén. Ezen hely
Más-e arezod harmat-szülte
Kataplekszia.
zetéből csak nagyobb zaj vagy érintés zavartatja
Rózsánál, szép hajnalon?
Más-e a szó fülmilénél,
A Imsvéti ünnepek előtt az újságokban legtöbb ki. Ezt olvasni s a kísérletet megtenni néhány
Egy nagy kochinEpedő szép ajkidon?
ször hangoztatott nevek egyike a Hansen név \oll. S pereznyi munkába került.
nem is ok nélkül, minthogy kísérletvivei oly világban cliinai kakast választottam, de avval nem igen
Ne hidd, ahol, ennyi szépet
i mozgott. melyről csak hihetlcn fejrázással beszél jól sikerült a kísérlet, annál jobban azonban a töb
Osszhalmoz a végezet,
)
*
Kezdetben mulatságból foglalkoztam e
tünk s azt egyszerűen meseországnak deklaráltuk. biekkel.
Kil'elediié minden szépnek
Most azonban fel kell hagy mink a rideg kételke tárgygyal, de nemsokára komolyan gondolkoztam
Koronáját
a szivet.
róla.
Grube
állítja, hogy a tyúkkal e kísérlet nem
Kovács Sándor. déssel, s e dolgokat szigorúbban észlelni és tanul
mányozni. Én nem vagyok a szó szoros értelmében sikerül, mit ón szavára nem hittem el és számos
VERSET ÍRNÉK . . .
vett szakember, s nem is az a czélom, lmgy a tár próbatétel után csak elértem azt, hogy a lyuk is
gyat
megmagyarázzam, mire különben mostanáig oly mozdulatlan volt, mint a kakas, de egyszers
\ erset Írnék, de hiába
senki sem képes, liánom, hogy ehhez hasonló je mind azt is megtanultam, lmgy akár tyuk akár ka
Sehogy sem megy a dolog,
Lelkemben ágy szétmosódik
lenségről mondjak el egyet mást, a mit a természet kas legyen, a kísérlet legjobban sikerűi, ha az állatot
Minden, a mii gondolok.
nagy könyvének lapozgatásánál részint magam ta I előbb jól megkergetjük.

% &

Lengnek pajzánul köröttem
Kényes eszmék lepkéi.
Es nem tudok közülök csak
Egyet is megejteni.
Megverdesik szárnyaikkal
Elmerengő lelkűmet,
De már akkor tova szálltak
Mikorra felébredek.

Nem tudom.hogy mi lelt engem:
Körülöttem néma csend.
Legfölebb egy méla dalnak
Hangja csendül odabent.

pasztaltam. részint e könyv kitűnő olvasóitól a
Még azt is tapasztaltam, hogy a krétavonal
természettudósoktól tanultam, s hogy másokat is nem okvetlenül szükséges, s hogy az állat anélkül
arra ösztönözzek, hogy e tárgygyal behatóbban fog
lalkozzanak, vagy hogy legalább tudják, miben leli
i
*) l’robatmn est. Az említett müvet ugyan nem isme
alapját némely jelenség, melyet mostanáig megma rem. de kakassal sokszor volt alkalmam hasonló expe
gyarázni nem tudtunk.
rimentumokat tenni, s azok mindég sikerültek. Tükröt is
Épen letettem volt az érettségi vizsgálatot s ítéltem a fekvő kukás mellé, búzát szórtam neki, <le ő csak
Szerk.
, természetesen azt hittem, hogy én most mindent j mereven maradt.
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a kívánt időre felel meg a szülő várokozásának, ez | indulnia kell. Azért maradjon a nevelés főkép {17
e^ész tisztaságában és romlatlauságában uralkodik;
elfelejti saját tehetetlenségét és az okot az iskola-: első években az anya kezében; a nevelés, a szelíd
az által, hogy az ember az igaz, szép és helyes fölötti
Ítéletében már földi gyarlóságokkal lelten saját fo nak tulajdonítja, mintha egyedül az iskola volna, mely gyöngéd női kedélyt igényli és nem a ridegebb fé|2
nákságait zsiuórmértékül szolgáltassa a gyermek a nevelést adja. És mondom: az iskola nem való- Hét. De nem csak az első években kell a szeretHgondolkodás módjánál. Ezekért ne akarja az ember ságos nevelő-intézet és nagyon téved az. ki azt ál- nek a vezérlő princípiumnak lenni, hanem mindvégig •
lítja, hogy az iskolának főczélja a nevelés; ez csak mert ez nemesíti a kedélyt és csak az sajnáíatra
a gyermeket erkölcsiségre nevelni; a gyermek rom
latlanabb, mint ő maga, benne az isteni ki fog fej akkor lesz, ha a szülők a gyermeket egészen az is- mólt'' egeszen, kinél a szeretet teljesen hiányzik,
lődni és pedig annál tisztábban, annál tökéletesebben, kólára hízzák és a tanítóra ruházzák minden dolgu- A szeretet, mely nevelni akar, nem jő soha dühbe
kát. minden kötelességüket és minden jogukat. Kend- az elkövetett hiba vagy vétség miatt, hanem ezt a
minél kevésbé hat az ember reá.
Mások és ezek között híres paedagogusok el kívüli merészlet úgy a szülő mint a tanító részéről: javításra használja. A szeretet mindént eltűr! de
de éppen ez által változik meg természete, ameny-'’iem azáltal, hogy a hibákat és tévedéseket föl sem
lenben a nevelőtől azt követelik, hogy a gyermek
legyen az, ami akar, azaz hagyja őt szabadon fej nvibeii olyat vesz föl magába, mi eredetileg benne i véve maga is feddésre méltó gyengeségbe sülyed
lődni. Ismét mások avval állanak elő, hogy a gyer nem fekszik; ez egyszersmind a legmeggyőzőbb bi-I mi nagyon gyakran a legderekabb szülőket is e’lva.........................
meknek akarata ne is legyen; akarja ez
azt. mit a zonyíték, hogy az iskolának, mint iskolának egy más, | kítja, hogy ők gyermekeik hiányait nem veszik észre
hibá- sajátságos czéljának kell lenni. Ezen önczél a szel- 'agy mentséget találnak- a jót pedig, mivel bírnak.
nevelő akar s ha ez nem történik, a nevelés .......
lem képzése, minden erő és képesség kifejtése, miket italozzák; ez álszeretet. mely a kedélyt elrontja’
jának tudatik be.
*
Lássuk csak és határozzuk meg, váljon a gyer a természet belé helyezett: magától értetődik, hogy amennyiben ezt hiúsággal és felliivalkodással telíti
...........szellemlejlesztes
-■'Ilemfejlesztés magában
mek a szülők és tanítók által neveltessék-e, vagy j ezen
magában nem csak lényeges ( míg az igazi szeretet nekik valódi értékűkről belvés
saját fejlődésére hagyassók-ef!
: eleme a imiivel(ségnek,
”' 11
’hanem
.......... az lényeges összefílg-1 meggyőződést nyújt, oly meggyőződést, melv erköl....... 1/1a neveí-l'........... ------------ csiségüket kormányozza.
........ ,x
....... kvL egészen
.által a gésben
Az~: fótényező
Az, ki a.. gyermeket
nevelésvau a házi nevoléssel.
ki ván ja
*5<épeztetm,
*lehidetlen ft óhajt: mert a nevelés lésnél általában, mert ezélja : fejlesztése és nevelése
és ink.1intól-j
FiVívó Ví
I/att/áI
csak‘egyesek által nem lehet az egyedüli, mi a nö- az embernek
emb“n«-k ahoz, an minek néki
népi morális ó«
.....kell ; az iskola, ha a
x VI cl-1
AÜVOl.
vendékre benyomást gyakorol. Az, ki minden beavat- ................................................
lectuális tekintetben lennie
kozástól a gyermeki lélek ügyében távol akar ma- szellemi tehetségeket veszi .....
mint megmunkálandó.
*____ /
. .
.,
A .,,'a,r0S? 1:*Pykbol tudni fogják már, hogy a
radni, szintén lehetetlent óhajt, hiszen a neveléstől tőidet, akkor, a nevelés főiészét általában igénybe*1, ,
színház bezárását a. városi tanács elhatározta,
úgy sem marad menten. Ha magad minden beavat veszi; miből az is következik, hogy a szülői ház, a '
föladatává.'' Budapest megmutatta , hogy Magyarország főképzé ;l teszi
teszi föladatává.
kozástól visszatartod, akkor a nevelés abból áll, szülők nevelése a kedély képzését
hogy te nem nevelsz, hogy te a nevelést a környe Ekkép az iskolai és házi nevelés egy egésznek elkü-I'“,osn"
Zúgolódtak a becsi lapok és a helybeli német
zetnek adod át; mert nem egyedül az egyes embe lönített részei, imdvcknek mindegvike saját önczél- j
.‘1(! a
sajtó kivétel
rek által, hanem főképen a \ iszonyok által nevelte lalbir. Mégis, bár'két elkülönített rész ,legszorosabb ,
■
összefüggésben
vannak
egymással,
mert
a
kedély
,
,lc
{
111
örömét^Iejezte ki ez esemény fölöt t.
tünk. A képiró festménye a benyomásokról tanús
J1*? 1?.’?.. ln,ze
játszottak volna a
kodik. miket a szervetlen környezet kora ifjúságában képzése, a valódi nevelés az erkölcsiségre, csakis az ,
képzelődésére gyakorolt és a gyermek élő környe intellectualis neveléssel egyetemben lehetséges, ez■ uepszinhaz1 kozmiseg előtt. -- megbukott.
' a,‘ 1)P|IIU‘ pár jó dallam hanem erkölcstelen
zete hatás nélkül maradjon gondolkodására és aka tehát sohasem maradhat tekintet nélkül. Addig tehát míg
n,el.v még a hírhedt -Nini< he“-t is
ratára?!
.. a házi nevelés az iskola segélyét nélkülözi,
, !tai talnia
......................................
‘............................
A szülők, külső helyzetük, gondolkodásmód- czel)át más utón kell
elérnie, mint később;
a házi árnyékba helyezi, ki volt téve éles birálátoknak
úgy,
hogy
Kákosy
ur jónak látta, e darab előadá
juk és cselekvésük képezik'mindenek előtt a viszo-: n?'p,‘*s h‘SZI ,c « fundamentumot, lmgy később az
nyokat, melyek által a gyermek neveltetik; melyik
Közösen előállítsák az épületet; az igaz, sát csakhamar beszüntetni.
A
*
„Pipacs
’
czimü franczia operetté csak
szülő vállalja el a felelőséget, midőn a puszta példa SZ,!P es helyes iránti hajlamnak lelkeltve kell lenni,
' ’z'
■'
’ ’
A ’le, a K.vpvmeknek öntudata nélkül, szoktatás és annyiban volt órdota, hogy Komáromi Mariska o
által nevel, szándékos
nevelésre
nem gondolni!?
Azért 1"’1,1:1 :l!,al: a gyermek úgy cselekedjék, nem azért, darabban adta nddigeló legnagyobb szorepót A
szülő hibája hat főleg a gyermek ke.h'lyére.
I '”
1,l,1.ia’ hogy máskép helytelen volna, hanem szép szénül Mariskáról mindig azt mondják, iiogr
vetkőzze le a szülő hibáját vagy hai ez neki Jolié-'
tétlen, vonja el azt a gyermek szemei elől és v/
ez azért, mert másképen nem is tudna cselekedni. Itt .lesz belőle valami" s nwrt oly fmtai móg (még
nevelés. - A viszonyok nevelik a gyermeket, G. követ tel ik el az első sorban a hiba, a legveszélyesebb nincs egeszen Ili öves) nem merik azt mondani,
n<ll„s; niert ez a fundamentum letevésénél követtetik el; hogy máris valami.
melyeket lehetőleg úgy kell alakítani, hogy káros
A nemzeli színházban rég nem lehetett oly
solk állatik meg; sok paranesollatik; sok szó haszhatásnak ne legyenek, ez szent kötelessége a szülőknek;
..........
ez nevelés; minden nevelést kiküszöbölni azaz a vi_ | uáltatik; de a csendes szoktatás, mely úgy posi- nagy közönséget látni, mint mikor Coppini a velcnczei
\...............
eiiiri színház
solotánczosiiője bemutatta
olv
kötet
'
*
,
‘
ml,,
t
negative
lrfisznál,
rendszerint
hiányzik.
:
:
.....
/
.-.m
szonyok alakulásait a véletlenre hagyni,
.
jtóseiuek művészetét, úgy,
lességmulasztás, mit későbbi megbánás jóvá nem!Az(‘rt :l, ZS‘W‘ !<<»/ utáni időre nincs kártékonyabb
‘mint némely szülő azon szokása, hogy már a zsenge hogy, ami rég nem történt még tánezosnörel,
tehet.
.
korban
bár
a
legjobb
szándékkal
a
gyermeket
meg,
sz
J
,
'
1
!lvtíl
lu
közönség.
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Uoppéliában lépett tel
Ha van nevelés és ha kötelező ez a gyermek i
szüleire, úgy kérdem: van-e nevelés az iskola'
‘áítal I b7*?".’ ’W<‘kezik; oly cselekmény ez,'mely a későbbi legutoljára zajos ^‘Wjvánitós közt,
és mily viszonyban áll egyik a másikhoz?
korban is csak eíóvigyázattal és fokozatosan vehető , ,
’.jY r-l‘e™.v bolond“-jának már akkor tapsoli
,, .
i igénybe, kezdetben pedig éppen káros. — ....
igen közönséges téiedés, l.ngv „ ‘„.....i.-.u
IIW™’
pedig éppen káros. — Az atya, tak midőn meg nem került szilire, s igy képzelhető
,1
H
'■■“■lOszik. ellel,■jli, |lin!v ezen nlitósSinál' az hogy mily nagy volt a taps o sok port felvert népiskolában az általános neveléssel felcserélik, e két
előadásánál.
Kevés .....
darabbal ,lett
közön
-------- iskolára vall szüksége; az iskola képezi
a szellemet
e; <_■ szimun
VI.I
.1 .'/.VIH-IIIVI
,
,
,
. .......
VI L a K()
Z((u-
fogalmat egyértelműnek tekintik és a ,f
g.y........
"ra:ípí1/!“;""'ggviízésre: csak közösen az
n.. iskolával..................
győzetik *<‘l’
mdese annyira felcsigázva mint Kóródiéval
iskolába küldeni annyinak tartják, mint’jó nevelés
,'a
m,‘ff
jogosan;, mri
mertv
meg az ifjú annak szükséges voltáról, a mire zsenge
■ , . ‘‘Ifogiilatlanul
................ •:
ről gondoskodni. Ha ez nem így volna, honnan
infoit, magvar
mnorvnr népHón
korában t szoktatták: ha ez .sikerüli.
sikerült, nkkiir
akkor iu>ne Korodiban a “maris
.‘.•’Pf árvaságra jutott
volna, hogy a szülők gyakran csak azért küldik a
vezhető a nevelés befejezettnek, akkor az erény igazi, színműnek továbbfejlesztőiét
Íoo/Kíjzt és íelvirágőztatóját
gyermeket iskolába, mivel otthon nem tudják, hogy valódi erény!
látjuk.
mit tegyenek vele; az iskolába mindazt kapják meg
Kitűnő alakitó tehetség, zamatos, csengő
már most, mit a szülői háznak nyújtania kellett volna
Ha házi és iskolai nevelés az adott értelem nyelvezet
i
a magyar népélet kitűnő jellemzése, tinóm
és mi nélkül az iskolába nem is lett volna szabad ben különböző természetű és mégis egy. az elv női
i
érzék es a mi fo : minden tekintetben töké
menniük.
A legnagyobb szigorra való felhívással mégis igen különböző, melyből a kettő kiindul, mely letes es uj alakok jellemzik e darabot.
adja át egyik-másik szülő fiát az iskolának, ezt ő elvre a szülőnek és tanítónak támaszkodnia kell. Á
Meséje nagyon egyszerű, oly egyszerű, hogy a
azon eszköznek véli, mely által
...........a .gyermek
................. megvál|házi nevelés a kedéyt képezze és ezt nem teheti más 1
r , p vp1:r'?s d“™b
óllkéllvtl'lellül
toztassek; az eredmény, ha nem egészen, vagy nem [mint szeretet által; csak az lehet elv, melyből ki- ;azon kérdést veti föl magában az ember, miszerint

is hosszabb ideig mozdulatlanul fekszik. Kísérletei-II Preyer magyarázata igen egyszerű s éppen nzértlazoklwn veszély idején az illatok miért esiuíiiek s
met más állatokra is kiterjesztettem 1. i. gálám-,i nagyon valószínű. O t. í. ezen jelenségek okát a mások miért futnak,
azt. a darvviaféle kiválás elvé
bokra s éneklő madarakra. Ha a galamb fejét félvlemszfllte zsibhasztó hatásban keresi, hiszen a
'
it '| nek
ilyetén alkalmazása nem magyarázhatja meg.
szárnya alá rejtettem s néhányszor a levegőben közéletben is mondjuk ..ijedtében niegdermedt“‘ Un azt tartom, hogy megijednek az az: ramlkiitili
megcsóváltam s lassan az asztalra teltem, az állat nagy „majdnem kővé vált.1’ Az ember is pillana- inger
,
,,
, ,
, ..
ZiÚ ragy rázkodtatás következtében
egy ideig mozdulatlanul feküdt, vagy mint én kez tig mozdulatlan, ha megretten s némelyik előbb jo az önkéntes mozgás meg van akadályozva fgv fejt
! detben gondoltam, aludt. Ha tengelicét (stiglic) magához mint más, az állatnál pedig az fokozva ! hetíi meg a régi authropomorplticus'maévarázat az
lábainál fogva a levegőben lóbálok s azután kezemre van. E jelenség lefolyását Preyer igy fejtegeti. Az. | állatok holttá tettetéséről egyszerű módon mely
teszek, az egy ideig mozdulatlanul fog ott feküdni. élettani ok valúszinttleg abban rejlik, lmgy bizonyos1 által az is világossá lesz, hogy a mozdulatlanságot
fii Kezdetben mint mondám azt hittem, hogy az állat akadályozó középpont fel van ilyenkor izgatva, mely I különféle inger okozhatja, s nemcsak'eoy rablóro
elbódul {elalszik, de a heves szívdobogás arról gvŐ- az önkéntes, valamint a reflex mozgást hosszabb var érint-e, s hogy lm llz nnobium elevenen' é.raizött meg, hogy az nem lehet álom. A kakasnál a i
yngv ruvtdebb ülőre beszünteti, a vért pedig „1 teli meg magát az nem Itoroisinus, .......... . az akamagyarázat még nehezebb volt, s Grube is avval i ", J"1 s valószínűleg az ideges fŐorgiinuinból is a dálvozó apparátusnak erős i'/<rnH«-.
ai...,: ..... ' íelégedett meg, ra jnrt
ez esetre vonatkozólag egy|belek felé hajija; innen magyarázható meg egyrész- azonban, hogy nemeaak ttz npró állatok^kataidök0
régibb iró mondott, hogy t. i. a kakas képzelő I
róla sápadtság, másrészt pedig a gyakori kiürülés, j tikiatok, hanem a nagyobbak is. amint azt többször
erejénél fogva azt h:szi, hogy a fehér vonal egy i
Ezen niagynrázatot l>. az egész állat-tanra terjeszti tapasztalták is ökröknél és lovaknál, lm a hajóba
zsinór, melylyel Ő meg van kötve. Ezt megdöntöt ki s vele sok, eddig homályos,
' 411:1,1 szol(íist nlá-1 emelték a mikor azok egészen megdermedtek Netem kísérleteimmel midőn a krétavonal nélkül isiIgit meg. E
E szerint az úgynevezett holttá tettetés, vezet™, hogy a macska és kutyafélek a kat-iplekmozdulatlanul fekve maradt. Kísérleteimet tovább i mely különösen a rovaroknál fordul
elő, szintén | szidtál mentek valószintileg azért, mert nem szókis szerettem volna folytatni, de életkörülményeim i ebben találja magyarázatát. Preyer mint allédé
másfelé terelték figyelmemet, s én éveken át erre darwinista előrukkol a léttért való küzdelem taná luk olvaniirtira megijedni.
többé nem is gondoltam. Egyszer véletlenségből
íme egyszerű magyarázata oly jelenségnek,
val s felfedezéseit alkalmazva reá a kataplekszia
egy könyvjegyzékben ily czimet olvastam: „Die!
melyet néhány évvel ezelőtt sokan a hírhedt mag'eredetét körülbelül igy fejtegeti. Nagyon világos
Kataplexie und dér thierische Hypnotismus“ von
netismusnak tulajdonítottak, hozzá sok regényesebb
ugymond
hogy a mozgó.....................
állatot ellensége előbb
Dr. Preyer. Jena G lista v Fischer.
veszi észre mint a nyugvót. Feltéve az ellenség nél regényesebb elbeszélést fűzve. Igen valószínű,
Ezen czim újra felébresztette bennem a régen
túlsúlyát általában azon állatnak van több kilátása hogy ;i Hansen-lele mutatványnak nagyon egyszerű
elhanyagolt tárgy iránti érdekeltséget s a munkát
az élethez, mely annak közeledtével mozdulatlanul az alapja s nemsokára talán csodálkozni fogunk
meghozattam. A munka olvasásánál egyik bámu áll s nem fut. Különösen áll ez, ha a mozgás rajta, hogyan van az, lmgy nem bírtunk rá jönni ?
I
latból a másikba estem, mivel elején mind az benne
lassn. Egy
J'
’
lassú
mozgása rovar fajból a lleginati- A termeszét oly egyszerű mint Kolombiis tojasa,
volt a mit én tapasztaltam, az én negatív fellede- ;
kasok idővel előnyt nyernek,. melyet utódaikra át- csak a Kolombus legyen meg.
zésem a fehér vonalról, az álomról mind ott volt, .
örökítenek. A létért való küzdelemben végre azok
Cl. R e g é c z y .J ó z s e f.
csakhogy oly határozott hangon a milyenen csak i
lesznek előnyben, melyek nemcsak mozdulatlanok
az beszélhet a ki tisztában van magával arról a 1
hanem támadási pontot sem nyújtanak, az ellenmit mond. I’reyer más állatokkal is tett kísérletet u ■
Hegnek mint p. a sündisznó,
.................. E tekintetben külöJXrnukUű°l‘k“1, l’Ókákk"1 rtknkkil1
’ ""“'"""ti <
nősen kitűnő a labdacs bogár (Byrrhiis pilulaj,
MkoiUlt buouyos fokig mozdulatlanságot előidéznie 1
mely vétagjait az urravaló nyílásba húzza. Hogy

í.

nem lehetott-e volna ezt az egészet egy felvonásba | pót a néptanító urak kiváló figyelmébe ajánlani, I nyála szolgál, s mivel Erdélyben külföldi madárkeösszevonni? Túri Gergely fiatal, tehetős gazda, Veszprém. 1839. nuircz. 30-án. Stbály György kir. ■ reskedok a fülemüléket összevásároljok, s Ausztriá
szerette Szűcs Katát, de csak midig, míg a leány tanfelügyelő.
ba szállítják, ezen kereskedés letiltását rendeli el a
an zát a ragya el nem torzító,ekkor rossz tanácsra;
Vettük Zsengeri Samu „Pestaloszi Henrik I földmivelési miniszter. Különösen Bécsben alkalhallgatva, ott hagyta s más leányt vett el, ki válogatott müvei magyar fordításának VI füzetét, | műnk volt tapasztalni, hogy Magyarországból is
azonban 3 év után meghalt. Túri Gergely most j Ezen életrevaló vállalatot nemcsak a tanítók és ! csempésznek oda be fülemüléket, s mivel ott az
ismét házasodni akar, de Kati — ki Gergelyt még I nevelés-tanítással foglalkozóknak, hanem minden atyá- ' ezekkel való kereskedés tilos, tehát azoktól, a kik
miiidig szereti - most sem kell neki, de kell neki nak-anyának, nőnek kinek szivén fekszik gyermekének a tetten kapatnak, rendőrileg elkobozzák az énekes
Kati bátyjának a leánya, Juliska. Juliska azonban jó és észszerű nevelése, melegen ajánljuk. Pestalozzi szárnyasokat és a „8tadparkban“ wPráterben“ sza
mást szeret: a szegény Imrét. A két legény meg-1 nem irt tan-hanem családkönyveket, és e tekintet badon bocsájtják, innen van mindkét helyen ezen
kéri Juliskát és természetes, hogy nem a szegény i ben még nem lett felülmúlva senki által. Talán e kedves állatocskúk rendkívüli elszaporodása.
Imrének hanem a jómódú Gergelynek Ígérik oda. I lapokban is alkalmunk lesz Pestalozziról egyet-mást
Rablók. A Magyarország és Galícia határán
Katinak is akad kérője: Krimski gépész, de azj elmondanunk.
■
1
’
fekvő Wikow pusztát a napokban egy rablócsapat
életrevaló leány csakhamar kiadja neki az útleve
Beküldetett. A .Pápai Lapok" utolsó számá megtámadta s hat embert megölt és ötöt súlyosan
let. Juliska bánkódik, Katit a méreg eszi és ezen ban az ebadó behozatala sürgettetik: mintha bizony megsebesített. A galíciai rendőrség a magyar csend
lelki állapotában mindent összezúz, ver és elhagyja 1 még nem elég adónk volna? Minek még az is? És biztosokkal együtesen nyomozzák a gonosztevőket.
bátyja házát. Juliska is kezd sorvadni, beteg lesz s mi-I őszintén megválva, bizony kevés hasznot is látok
Gr. Széchényi Béláról, ki tudvalevőleg Khidőli Gergely látja, hogy kár a szerelmet erőltetni, én az ehadó behozatalában, mert az a kis rézjegy nába utazik, s kinek sorsa iránt már komoly aggo
lemond Juliskáról vissza megy Katihoz, kibékül a kutya nyakán nem igen fogja azt megóvni attói, dalmak kezdtek fölmerülni, megnyugtató hír érkezett.
vele s elveszi. Végtére Juliska betegsége és bír lmgy megne dühödjön. Hanem igenis azon szigorú Gr. Zichy Géza ugyanis e hó 7-én levelet kapott
szerelme meglágyítja kegyetlen atyja szivét és oda rendelet adassák ki. hogy minden ebnek nyakán tőle, s a levél, mely 42 napig volt útban, tudatja,
adja Illírének.
•i < h
I legyen láncz, zsinór, vagy bőr. Az ennek hiányá hogy gr. Széchényi már hazatérőben van s legköaz egész a maga egyszerű rövidségében, ban leendő ebek gazdátlanoknak fognak tekintetni zelebb Calcuttába érkezik. Utitársai Lóczy és Kraeuúgy mint azt az ember már a darab kezdeténél és hefogattatni. Ha pedig a gazdával biró egyik ter utközben elváltak tőle, s igy ezek hazaérkezése
— Az örökké kedves B I a h á n é kutyán a veszettségnek könnyen felismerhető előjele előbb várható, mint gróf Szécsényié.
előre sejti.
1
Gyönyörűen alakította mutatkozik, ugy legjobb a szájkosár, kivált olyan
ismét kitüntette magát.
.....
„Nincs még itt a trónörökös?" Egy prágai
Szűcs Katát a jószívű , mély érzelmű, de nyers és kor mikor azon kutyák megmarattak, mert igy lap beszéli hiteles forrásból a következő esetet, mely
durva parasztleányt. Túri Gergelyt Tamási játszta szájuk kosárban lévén, egészen ártalmatlanok. G.
a trónörökösnek legutóbbi prágai utazása közben
hravourral. R ú kosi Szidi azonban őszintén szólva,
.Az ég egy kincset ád minden hazának.u Gmünd-állomásnál történt : B . . . aszszonv egy
Juliskának bájos paraszt-ártatlanságát nem találta ezt énekli a költő, s mi meg azt mondjuk, hogy prágai gyáros neje Bécsbe utazott. Gmünd álíomáscl. Kitűntek még a szereplők közül:
városunk is bir egy megbecsülhetetlen kincset a1 nál a vonat nébánv percre megállott. Ugyanezen
n y i n é, E Ő r y és T i h a n y i.
két várkertben, s a közönség nagy hálára le van köté• I időben az ellenkező irányból egy másik vonat roboKóródi anyja (Ő is itt van most) sű ját sza- lezxe a nemes tulajdonosnak,ki aztneki megnyitotta' i gott be a pályaudvarba. B. aszszony, ki tudta, hogy
vaival élve -— a legboldogabb asszony a világon.
s üdülésre átengedte. Különösen most, mikor a tér•la trónörökös ezen állomáson keresztül utazik, kiAbonyiné Kovács Ella 2-szer lépett fél a nép- niészet ezer mt-gezei alakban ébredez, kimondhatatlan1 vúnesian dugta ki fejét a vaggon ablakából s a
színházban „Piros Imgyelláris- és Bor acioban. igen él vezetet, nyujt a \ árkert. A délelőtti órákban ritka hang-- konduktortól
. ......... KVm.w. ......
va»v»v. „Nincs még itt ..a trónhangosan nkérdező:
szép, sőt meglepő sikerrel. Csinos kaczér külseje, 1 versenyt rendeznek akis tollas dalnokok, mely hang- örökös?"
1’ ............. pillanatban
.1”..... Ll..............
....L... álló vo.
Ugyanazon
a szemben
zamatos magyar kiejtése és bű játéka iegyszerre, verseny bizony felér bármely művész játékával. - nat egyik vaggonjának ablakából egy ur feje bukmegnyerte a nézők rokonszenvét és tetszését
s Most a pintyőke a prímás közöttük, a kis fülemile kan ki, aki csákóhoz emelt kézzel köszönve, megnagyon valószínű, hogy szerződtetni fog es Er- meg hallgat, s a rigó tréfás iüttye sem hallatszik hajtja magát s igy szól: ,Vagy igen aszszonyom,
, niég. — Es nemcsak a fülnek, hanem a szemnek a trónörökös
• ‘........ ‘
dőssy Eugénia (ki külföldre szerződtetett I2.(»oo
I
itt van!" Csakugyan a trónörökös mu
, is kijut már az élvezetből. Az a zöldelő pázsit tatta be magát a kiváncsi gyárosnénak.
forinttal) helyébe jobb énekesnőt nem. is kíván1
i mint valami gyönyörű szőnyeg terül el, s ott a
hatunk.
Egy fiatal leány öngyilkossága. Nagy-BecsNem csekély feltűnést kellett az Agai-Szabó- kis tócska mellett a szomorutüz lombja már beár- kereken M -es Zzófia, 17 éves szép s közszeretet
féle sajátságos eset.
)
*
nyékolja ama régi emlékköveket. Madárdal, ben álló leányka márczins 17-én ünnepi ruhájába
Ágai lapjában, a „Borszem Jankó“-ban, a a Bakonyér halk mormogása, szomorufüz lombja, öltözött s eltávozott szülei házától azon elhatáro
szerkesztői üzenetek közi az „t stököstU hülyének, zöldelő pázsit oly végtelen gyönyörű harmóniában zással, hogy a Béga habjaiban leljen korai sirt. A
butának mondja.
hirdetik a természet ébredését, a tavasz bevonulását, folyóba nem a hídról ugrott, hanem a partról a
Az „Üstökös" szerkesztője. Szabó Emire, az hogy a kebelnek az a kettős óhaja támad: örökre vízbe lépett s azután mindaddig előre haladt, mig
utczán meglátva. Agait, tettlep; bántalmazza. A hi-i elszenderülni s ott pihenni az ér partján a szomoru- alá nem merült. A vizszinre fölbukott ugyan még
res Mokány Berci esernyővel védelmezte magát. Ez fűz titkosan suttogó lombja alatt, — vagy örökké kétszer, de aztán végkép eltűnt s csak 8 napi
világos nappal történt egy igen élénk iitczában.
élni s élvezni a természet varázsszóéit ébredését. szakadatlan keresés után akadtak holttestére. A
Ezen sajátságos eset a hírlapírói egyesületet Mily ellentét! Mely paradox gondolat!
szerencsétlen leányt nagy résvéttel helyezték örök
niTiia indította, hogy Szabó Endrének ce fölötti visz-1
viszUj kirakatokat készíttetett Steiner Bernát ur nyugalomra.
„F. H.“
szatetszését kinyilvánítsa és csak azért nem záratik; a szélutczában levő üzleténél, mely kirakatok az
Elhagyott nö boszuja. A párisi esküdtszék
ki az egyesületitől, mert a körnek, úgymint Ágainak | ilyenekben bővelkedő ntezának egyik díszét képezik,
a kívánt elégtételt megadta.
Az üztethelyiségnél levő egyik ajtót és ablakot előtt e hó 5-én nagy érdekű pör vette kezdetét.
Az Ítélet minden lapban közöltotett.
. változtatta át kirakattá. Berendezőt megilleti a Január 7-én esti 9 órakor a Rue Auber-ban egy
Nálunk Budapesten az idő is bús, orgó: mi is dicséret, mert azok meglepő csínnal és Ízléssel fiatal no három revolver-lövést intézett egy előkelő
búsak vagyunk. Folyton esik az eső. Szegény ibo-I vannak rendezve.
urra, ki egy nővel karján ment. A férfit az első
l.vák, senkisem tűzi gomblyukra; a téli kabátok, |
Fülbevalót loptak el tegnap kóborgó czigákucsmúk még egyszer életjeit adnak, hogy azután' gúnyok világos nappal s a piacz kellő közepén egy lövés leterité; azután fölkelt s miközben futott, a
eltűnjenek a legközelebbi télig. A viszontlátásig.
kis leánytól. Az anya azonnal sietett a városházára, második lövés jobb lábát érte, a harmadik nem
Salamon Ödön.
de nem sikerült a merész tettes nyomára jönni. — talált. A merénylő nőt el fogta egy rendőr. Neve
Vigyázatot ajánlunk!
Biére Mari, vagy színésznői nevén Bivaldi Mari,
Quousque tandem? Az már mégis botránkoztató 31 éves. A sebesült férfiú előkelő, könnyelmű élvhajvalami, hogy
nogy az
az adózó
aaozo polgár
l'mgar mindenféle
„umu-mow basásko-1; hiísz volt és öentiell Hóbortnak hívták. A tó' mindlegyen kiteve.
kitéve. A minap betoppan az adóvegreadóvégre- i
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.... dúsnak logven
.
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Mernie Boilog. a ‘Eilggetlon lm-lnp-szerkesztője' hajtó
hojtó egy helybeli p0
|gi'iril0z, hogy
hogy azt
ÍJ'11'1 a tvtt "tiín sajnálatát fejezte ki, hogy hűtlen
polgárhoz,
a..l megexekvál.ia.
..
s oisz. képviselőti'gnap délután két orakortarta esküvő- Az illető nen
j
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,
.
innil
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n(
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e
a
legnagyobb
szeretőjét,
ki
gálád
módén
cserben
hagyta:
meg
nem
nem lévén bon, annak neje a
j.-t \\ ciiibandler Emma kisaszszonynyal. \\ einhámller
nyugalomban mulatta meg a végrehajtónak adó-I ölhette. Biére Mari tisztességes családból származik,
Jakab
Zemplén
megyei
földbirtokos
leányával.
I
’
inkó. .i a i z.t mi
* tn merni 1 fo < ni o os ean\.i\«i , 111
| könyvecskéjét, melyből kitűnt, hogy egy fillérrel sem ! (]e ni/ir gyermekkorában nagyon regényes hajlamú
cz.on. Tanuk voltak Simonyi Ernő orsz.
tartozik. A végrehajtó ur azonban ezt nem méltozi>ikiíi|>c>u ügyvéd
iigyxvu c>
„r . ii.
és Ivégl József budapesti
és a „F.
II.•* iiiiiii
mun- tatott figyelmébe venni és mindennek daezára lefog és szerelmes természetű volt. Később, mint kezdő
katársa. Az uj házasok esküvő után külföldre násznász lalta a bútorokat. Midőn aztán az illető a városhá színésznő Biarritzban megismerkedett Gentien-nal,
úira utaztak. Tartós boldogságot kivárniuk.
zánál kérdezősködött, hogy voltaképen miért exe- i kivel csakhamar közös viszonyt kötött. A lány
Veszprómmegye tanfelügyelője kővetkező kör <|iialtatott, azon feleletet nyerte, hogy — tévedés komolynak hitte a dón .Jnau szerelmét, ez azonban
levelet bocsátott ki: Veszprémmegye néptanítóihoz!
volt. . . . Csakhogy ily tévedések nagyon is gyak nagyon is hamar me.ghidegült iránta s később Olasz
Iiill József volt képezdei tanár a f. é\ kezdetével ran fordulnak elő!! — (Beküldetett.)
én Spanyolországba utazott, — Biére Mari azzal
-Magyar Paedagogiai Szemle" czini alatt tanügyi
vádolja szeretőjét, hogy ez gyermekének elhajtását
Inni közlönyt indított meg. melynek programmját és
tartalmát a néptanító urak a „Néptanítók lapja" 1879.
tanácsié neki; a nő azonban megszülte gyermekét.
évi 22 és 188(1 évi 2 és 3. számaiból mar ismerni
— Ez hat hó után meghalt s ekkor Genfien Róbert
lógják. E folyóiratnak kitűzött czélját a. következők
Kossuth a négereknél. Egy egri iialal keres- teljesen meghidegült áldozata iránt. A szerencsétlen
ben lehet megvilágítani. 1. Méltatja a jelesebb ta í dő F. .1. ezelőtt két hónappal Amerikába vándorolt
nőt egyik csapás a másik után érte. Gyermekét
nítók törekvéseit, amennyiben díszes kiállításban kü
ki.
hol
jelenleg szivarokkal és képekkel kereskedik. siratta, hangját elvesztő, nélkülözések közé jutott,
lön melléklet gyanánt arczképeiket és a szövegben
Kehi', elején Hiltenhead szigetre rándult ki, holmi
csábitója a helyett, hogy elvette volna, 300 frankéletrajzaikat közli, a néptanítói urak jeles kortár
jaival: utközben azonban utolérte az est, s egy gaz
saik törekvéseinek megismerése által tettre buzduldag ültetvényeshez tért be éjszakára. Beszélgetés nyi havi fizetést ajánlott neki, a mi a nőt végkép
janak. 2. A paedagogiai tudomány terén az olvasót
megalázta.
8 mind ezek mellett Genfien Róbert
közben a néger ültetvényes vendége nemzetisége után
a kor színvonalán tartva kiterjeszkedik a tanítók
tudakozódott, s miután megtudta, hogy ő magyar, mással kötött viszonyt, nevezetesen Colosb. asszony
egyleti működésére és minden a tanítóknak szüksé
ragyogó arccal fordult fiatal vendegéhez s meleg nyal a Palais Royal egy színésznőjével. Mindez
ges tudnivalók közlésére. 3. Havonkint egyszer je
lenvén meg a lap. a tanít óknak mindig marad ideje érdeklődéssel kérdezősködött Kossuth felől. F. .1. teljoson elcsigázta a nőt s egy alkalommal szeretője
elmondott mindent, a mit róla a hazai lapok utján
annak egész tartalmával megismerkedni, a felvetett
tudott, s végül azt kérdezte a négertől, hogy miért előtt öngyilkos akart lenni, ez azonben megaka
gondolatokat tovább fűzni s ami a fődolog: a lap
érdeklődik olyan nagyon Kossuth iránt. Az ültetvé dályozta őt. E naptól fogva csak a bosszúra gon12 lüzi'tenek ára 12 tanító arczképével csak 2 frt
nyes erre elragadtatással beszélte el. hogy Ő látta dőlt. A félti arczképére ezt irta: „, Genfien Róbert,
kr. s igy azt a legszegényebb anvagi körülmé
nyek közt, é'
. ..■ A. megvon de- ,' Kossuthot és hallotta beszélni 1852-ben Csarleston- kit én Biére Mari, halálra Ítéltem, “ A törvényszék
Ho7 1tanító 'is megszerezheti.
|
bán,
hol a néphez angol nyelven beszédet tartott
les es előfizetési pénz egyenesen a .Paedagogiai
igen szép és előkelő
és pedig oly beszédet, mint a néger lelkesülten mon- most fog ítélni felette. A nő
• zenile
*
kiadó hivatalához Budapest statió iitezti 9 I dotta. melynek varázsát meg most is érzi, s mely magatartása. Védője a híres Laciimul ügyvéd. Az
szám intézendő. A fentebieknél, ugy még annál
tombolni és lángolni tanította meg a vért az erek első nap kihalgattúk Genfien llóbertett, ki egyet"gya is. mert a .Paedagogiai Szemle
*
csak jó is
ben. . Büszke lehet arra, igy végző beszédét a né mást tagad. Azon kívül 44 tanut halgattak ki. A
kolákat s jó tanítókat akar tekintet nélkül az iskola
ger ültetvényes, hogy egy földön született a szabad nő felmentetett.
jellegére, sjelorm törekvéseiben a meglevő viszo
nyok k<>rotén belül mozog, hazafias kötelességemnek ság és a nép nagy apostolával.‘
Figyelmeztetjük tisztelt olvasóinkat a lapunk
Egyszerű szer az egerek kiirtására. Egy ta
‘"••ü /!!" 1',Ze|‘ l",litiki,i hírlapok és tanügyi közlö pasztalt gazda ajánlja, hogy aratás előtt a fészer, hirdetési rovatában levő Magyar-franczia biztositó
nyök altat már eddig is elismerésben részesített la- vagy a padlás belseje vad szegfűvirrággal rakassák
részvény-társaság' hirdetésére melyben ki van tün
körül, melynek szagát az egerek nem szívelhetvén, tetve a társaság vagyona egyrészt, másrészt pedig
vilii...?
Iiuneni mirnvn. ■■■lin.’lt
az azzal eíláttott helyiségből elpusztulnak.
Fiilemlle szép éneke. A rovarral táplálkozó a vállalat élén álló férfiak nevei, melyek elég biz
^"l ú "‘ellúniA7*' 'il|,?lll’..s
"U bnjtinjitnnzlk, 11
*t
zellenn fegyverek limnyabun vannak.
Sxerk.
éneklő madarak pusztítása a mezőgazdaság hátrá- tosítékot nyújtanak e társaság solidságáról.

KÜLÖNFÉLÉK.

K. M. urnák Bpst. Közölni fogjuk, u többit pedig kér
várom. Üdvözlet!
jük. Az üli által említett B-léle dolgozatok megfeleltek. A
más aláírással.
el
tárczánk meg Jogin hozni számok iránt intézkedtünk, lm kaphatók lesznek
küldjük.
a feleletet.
S. Ö. urnák Bpst. Másfelől kapott ért esi léssel im ,
y z. A ki önnek azt mondta, lóig.' lapunk a pápa- toldvn hozzuk. A raj ->t várjuk. A többire nézve intó
ke-zthelvi vasút e I 1 e n s é g e. az alighanem azok koz< kedtünk.
tartozik', a kik az. igazságot nem szeretik, vagyis magyaron
Váczl közlöny t. szerk... Kö zöm t !
mondva... hazudott.
, . , , .
Z. Gy. Srsf. Álegkaptam s közölni lógom, de egy ki
H. G. urnák helyben. A ezikket közölni lógtuk, a mi türelemmel kell lenned. Itt. a Dunán túl. nincs sémiim
kor sor kerül rá.
lía lesz
nem logom elhallgatni. A többit - ha eiZs. S. urnák Bpst. í gy van. széni a béke, A vi. kezetem lesz
levélben.
...................
Hát
füzetet megkaptam.
hát az. előzők kinél
vannak?
minden iránt,
ismeri ön a tanitóvilág közönyös.-jégét
,
a tanügvgyel Összefügg ? Becses közreműködését
felelős szerkesztő;

A. N. J. Nszmbt. Az opust
P. P. . . . Közölni fogjuk, de
N. E. A barlangra nézve egyik

Sxei ‘késztől levelexés.
St. F. Smrj. A „paradicsomi” híreket vettem s köszö
nöm. Hisz ti irigylésre méltók vagytok !
A többit mi
előbb kérem, -■ most már nemcsak kell, hanem muszáj!
Levelet a „varróleány" fog hozni, mely már e napokban
el fog látogatni hozzátok. Add át üdvözletemet M dilink is.
R. J. urnák Nszmbt. Köszönöm. A többire nézve csak
úgy tessék intézkedni, amint könyebbére esik. Majd elol
vassuk amúgy is. Mielőbbi felgyógyulását kívánom! Szives
üdvözlet!
A te. időből . . . besoroztuk.
Békcty Elek urnák. Kérjük a ezikksorozat véget.
hogy idejét múlja. E hónapon túl már nem közölhetjük.

Bánfi János.

! MOSO-INTEZET!
Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy

í*. c. április ♦ O-áii i*apnn oly intézetet

nyitok, a milyen eddigelé vidéki magyar városokban nem állíttatott. Es ez az általain berendezett

mosó-intézet
Nőin kíméltem som költséget sem pedig fáradságot, hogy intézetemet olyanná tegyem, mely a n. é. közönség pártolását

megérdemli s képes legyen arra, hogy az azt igénybe vevő t. közönség általa

és

tetemes *
ttást
ímeg
sikm

eszközölhessen

felesleges kiadásoktól ment legyen.
Mosóintézetem mindazon czikkek mosására vállalkozik, a melyek egyáltalán moshatók, s így ezentúl

esipkek és

hasonló tárgyak mosatása végett, nem szükséges bécsi intézetekhez fordulni.

A mosásra szánt tárgyak

RŐFÖS KERESKEDÉSEMBEN
(Pápán, Szélutcza)
fogadtatnak el;

ki vauidra azonban a liazJioz is rlkühlhríck azokért.

Ajánlom intézetemet a n. é. közönség- kegyes pártfogásába s maradok

mély tisztelettel

Tausz Fülöp
°/í'

A MAÜYAR-FRANCZIA BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNY-TARSASÁU

vagyon-kiinnlalása
1SS0. j a n

ii

á r

A MAGYAR-FRANCZIA BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNY TÁRSASÁG
BUDAPESTEN (Franco-Hongroise),

melynek 20 millió frankban vagy 8 millió arany forintban megáTipított
alaptőkéjére a részvényesek által 10 millió frank vagyis 4 millió arany frt.
készpénzben befizettetett és részint a főváros első rangú pénzintézeteinél,
részint magyar állampapírokban elhelyeztetett,
ELFOGAD BIZTOSÍTÁSOKAT:

1. tűzvész és robbanás által okozott károk ellen épületekre és ingó tárgyakra;
2. jégkár ellen minden mezőgazdasági terményekre;
3. szállitmányi károk ellen szárazon vagy vizen utazó javakra; és
4. az ember életére minden ismert módozat szerint.
A társaság, melynek él.'-n mint eZnílk BITTÓ ISTVÁN, mint «W„Mbáró BÁNHIDY BÉLA, s BONTOUX JENŐ és mint
M0SK0VICZ
LAJOS urak állanak, n fentérintett tetemes alaptőkénél fogra a t. rz. biz
tosító közönségnek minden irányban teljes kezességet nviijt, a biztosítások
megkötésénél a legelőnyösebb föltételeket alkalmazza és a lehető legna
gyobb kedvezményekben részesíti a t. ez. biztosító közönséget, valamint az
előforduló károkat leggyorsabban és legméltányosabban rendezi és téríti meg.
Biztosítási ajánlatokat átfogod is felvildgosilásolcknl szivessn szolgál
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Eperjes-Tarnowi .... 83.50 469.938 —
Magyar nyngoti I. . . . 85.50 13.3.038 —
.. 11.. . . 84.— 166.404 —
Északkeleti.................. 83.50 418.585 50
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10.000
n
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arany . 100.
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562.800
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1117.400
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1.702.099 83
Moskovltz Lajos.
Dr. Hiller Albrecht.

Az igazgatóság.

Klstenmaoher Károly.
Schweiger Márton.

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.

