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A l«l' VIDÉK
MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

A házi ipar.
ii.

i szakkópzeltség- hiánya természetes kö- 
itwiiiéiiye nz igyekezet-liiiín.vnak . . . mert 

I az országszerié rógiilők óta igyekeztünk 
La házi-iparosság egy és niás ágában óv
al évre több szakismeretet szerezni: szak is- 
,'wtek már rég honosak volnának, ha nem 

min,|,m háznál, de legalább minden milli
ót kedvelő családmii. s nem l'ogyasztunók oly 
mennyiségben a külföldi házi-iparosok készit- 

l11'"1 ||„„v. hogy nem: átalánosan meggyökere
zi nálunk azon balitélet, mintha házilag ké
szült öltözék nem I 'szült öltözék nem lehetne elég csinos, vagy 
ina divatos. Az iparos némely százezrei dol- 
«»nak számunkra Ausztriában és a külföldön 
(pedig hiszen ezek is házi iparosok), s ezek 
Ifszitményeit már csak azért is többre becsül
jük s kifógástalaimbbaknak tartjuk, mert .kül
földi*  nemzetek készítményei.

Házi-iparosaink tehát csak akkor remél
hetnek teljes sikert, lm készítményeiket a tár
sadalom Átélő- bírái (minők nagyon is sokan 
vannak) ízlés dolgában a külföldiekéi mindenben 
hasonlóknak találják. Vagyis házi-iparosaink
nak ízlés dolgában a külföldiekkel lépést kell 
tartaniok és azután — elegendő titokban űzni 
uiesferségőket, hogy készítményeiket „külföldi" 
rzég alatt haszonnal eladhassák.

Mily könnyű dolog a kellő szakismeretet 
megszerezni ott. hol az igyekezet nem hiány
zik. mutatják azon kisebh-nagyobb tárlatok, 
melyeken házi-iparosaink kitűnő készilményekkel 
szerepeltek.

Az 1873-ki bécsi tárlaton, 
cziinen 451 csoportban mintegy 
készítmény volt kiállítva. Ezen' 
voltak:

a) edények;
b) szőtt és varrt munkák;
c) fém díszmunkák;

„Házi ipar*  
1000 darab 

készítmények

' ) lmagvnnyok es különféle eszközök, rész-j tak volna a munkálkodásra, mert hiszen ez 
mn impismer csikkek, melyeken azonban nem Alton a „remeklés" nsnknniiir háttérbe szorulna; 
elletett elválasztani a velők szoros kapcsolatban! piaczra, pénzért dolgozni pedig nem hajlandók, 
ovo linzi-ipartól. inért ezt kíméletlenül megrónák a társadalmi

A legközelebb megnyílt székes-fehérvári körök jelenlegi szóvivői.
,<>i szagos tárlat meg örvendetesei)!) tanulságé- Myugoteurópa iparos államaiban még azon 

Lat szolgáltat e téren. leányok is, kiknek hozománya 100 vagy 150
l'^-ekhát mind tanúskodnak arról, hogy házi- ezer tallérra rúg, otthon, egv vagy két bejáró 

iparosaink igenis tudnak remekelni kitűnő vá- nő segélyével maguk készítik el' kiházasítási 
szón-, selyem-, gyapjú-, gyapotfonalakat, szőve- készleteiket, főznek, sütnek vasalnak . . . Ná- 
teket, gombkötő- munkákat, ruhadarabokat, csip- lünk hány egyszerit polgár leány finom kezecs
kéket, kötött es szövött áruezikkeket, hímzése-, kéje nincs szokva az ilyen „alsóbb rangú" 
két, bőrmunkákat, disztollakat, művirágokat stb. foglalkozásokhoz.
tudnak előállítani rendelésre vagy saját szűk- A szakképzettség hiánya kölcsönös hatás- 
segleteikre . . . A kellő szakismeret tehát bán van az igyekezet hiánynyal : lankasztja az 
szórványosan, t. i. ott, a hol az igyekezet igyekezetét, megköti a tevékeny kezeket s vi- 
niegvan nem Iliéi: zik. szont. hol a szakképzettség nem hiányzik, ott

De legyen bár e czikkek némelyike olyan, az igyekezet is nagyobb mérvű. Igen szintén az 
hogy jó piaczra .alálnánk velők Nyugoteurópa igyekezet-, a munkavágy hiánya útját állja a 
fővárosaiban is . . . arról, hogy „tömegestől szakképzettségnek és tevékenységnek, de a hol 
termelnénkM hogy t. i. százezrek kezei foglal- az nem hiányzik, csakhamar megtalálja a házi 
koznának háziiparczikkek készítésével, mint iparos a szakképzettséghez vezető utakat és 
foglalkoznak Nyugoteiirópában, nálunk szó sincs, eszközöket. Mindkettőt: az igyekezetét és szak
ig). mikor tömeges fogyasztásra kerül a dolog, képzettséget korlátolják pedig a szokásos bali- 
a midőn némely kötött, varrott, hímzett öltöny- téletek, téves nézetek, melyek miatt a házi
darab vagy csipke, rojt, szalag, zsinór stb. iparos munkáját, nagyrészt csak titokban vé- 

i országszerte divattá válik: akkor a nyugoti gezheti s eladható készítményeit csak titokban 
iparosabb népektől vásárolgatjuk be azt, mit küldheti piaczra, annak árát csak névtelenül 
magunk is könnyen mogkészithettünk volna. veheti föl idomostul.

A házi-iparos munkák nagyrészét női ké-, Hol a liázi-ipar kifejlődését ily átalános 
zimunkák levőn, tr' illető kitűnő iparosok a döntő okok korlátolják, ott a kellő mérvű fej- 
nevelőnőktől (gouvernante-ok) vagy nőnöveldékben lődéséről és haladásról és ballagásról, uj ipar
szerezték a kellő alapismereteket, és saját ágak kiképződéséről s a házi-iparosságnak a 
szorgalmuk és leleményességük utján vitték a jnemzetközi kereskedelemre kiterjedéséről szó 

i „remeklés" határáig . . . Miért nem elég nép- nem lehet . . . s felesleges volna a más ki
szerelek még ezen alapismereték országszerte? sebb akadályokat fürkésznünk, mig ezeket el 
Mert a népnevelés — és kivált a munka — nem hárítjuk.
oktatás ügye csak is az alkotmányos korszak

‘életbe lépte, — egy év tized óta —, vett Ipái' ŐS kci'CSkedéS. 
kellő mérvű lendületet. Azok tehát, a kik az -----------------
alapismereteket sajátították, elszigetelten gya- Az o. m. iparegyesület közgyűlése,
korolják az iparosságot, de nem igen részeltet-' Az uj budapesti városház tanácsterme vasárnap
nek ezekben másokat, a kik pedig reá szorul-, d. e. zsúfolásig megtelt az orsz. magyar ipar egye-

T á r c íz a,.
A világ vége.

i Már oly sokat összeírtak beszéltek a világ' 
' grröl, és sokszor egyes pouyvnirodalnii könyvek-1 
*“ talált jövendölések alapján' oly bizonyossággal 

...8,latároztak bekövotkozósének idíípillauatót, hogy 
" köniívmhüíí emborek nem egyszer estek halálos 
Wslie. Különösen e tárgv körüli érdekeltség 

ép úgy lui„t tülföWöii egyaránt feszült. Itt, 
ntt egyaránt hozták lel a rémes tüneménye-, 

hogy a világ elpusztulásának fogalma I 
’™ lüfgyilagosabban gondolkodtak volna. Pedig 

■> »ki>on,ü határozatlanságnak kutforrása éppen 
'ígf't? ercse"^1'’ hogyan értelmezik a világ

naakhl'v.!. T .,,,Ulítv(’ 11 t™»1"k'lí csillaghullást, 

' ,s. üstökös tánezot, kénkőtüzesőt s meg 
meséket, csak szorosabban a 

h„V , magunkat. Azl mondják nérno-
í*UXi*  'v'lg m ""'b,s'mmisfllés által lóg 

Mséan t l,z állításban a valószi-
dvljuk .tSd^ h-gkisebb árnyalata is, ha meggon- 
‘•gyelh’n *3  UZ í''sz‘'s .világ totemnek sehol 

hl‘vw.eii(Kí ■'■'"■s, melyet bármi néven
a|ivaif . i i1-' volna megsemmisíteni?! Az
'Miét el A földnek egy paránya sem
'eszély. ’ S lg,V is órteti azt ez oldalról semmi

Má L ''“ás útra térve, a világ végét u föld

minden részének elsülyedése által magyarázzák. De 
az olsülyodés sem egyetemes, hanem viszonylagos 
fogalom. Azután hová kellene elsíilyedui a föld
nek?! Lelmt-e sülyedésröl vagy bárminő veszélyről 
csak gondolkozni is, ha figyelembe vesszük, hogy a 
föld sok millió élek éta futja évenkiuti 9450 
billió kilométernyi (1260 mérf.) útját a nélkül, 
hogy legkisebb okot is szolgáltathatott volna ez 
óriási útjában az eltévedésre. Szabályos Htjából azt 
soha semmi ki nem terelheti. Kötve tartja azt he
lyén az általános nehézkedési törvény, és a röperő 
örök időkig.

Állítják továbbá inások. Imgy a világ vii által 
fog elpusztulni. Az igaz, vannak esetek, hogy egyes 
vidékek, tartományok elöntőinek, de arra, hogy egy 
időben egyetemes vizáradás az egész föld felületét 
elborítsa több viz kellene, mint jelenleg létezik. Ha 
egyik földrész jelenleg elmerül is, de vele egyidejű
leg más földrésznek szllkségképeu emelkednie kell. 
S igy történik, s Imgv ha a tenger medre emelke
dőben, a parti tartomány pedig sülyedőben van : a 
tenger vize elborítja a parti tartományt. De egye
temes vizáradás ugyanazon időben physikai lehetet
lenség. Honnan kellene annak a sok víznek előte
reméi?! Mégis egv eset, vizszaporítás nélküli 
elöntésre, elképzelhető, ha t. I. a föld egyenetlen 
loltllek simára változnék át. Azonban a tapasztalás 

tanít, hogy minél öregebb a föld, annál na
gyobbak a felületen levő egyonctlenségek is.

Igy tehát a fentebbi esetek közöl egy sem

veszélyeztetheti a földet. A tudomány e tárgyat 
más oldalról vizsgálja. Tudjuk ugyanis, hogy a 
földnek kezdetleges állapota nem a jelenlegi volt, 
hanem hogy a föld sokféle, számtalan, gyors és 
lassú átalakulásokon ment át. mig a jelenlegi ala
kot felvehette. Éppen az a soknemü változás győz 
meg minket arról, hogy a földnek jelenlegi állapota 
sem marad állandóan változatlan, hanem még az
után következő számtalan alakulásokon kell keresz
tül mennie. De minők lesznek ezek az átalakulá
sok? Mily utón z,lhnak be?

Megfogják-e semmisíteni a földi életet ? Ezek 
azon kérdések, melyek felől vizsgálja a tudomány e 
tárgyat. Brenner VVürtenbergnek Yutkentlingen nevű 
városában ez irányban néhány éve tartott egy elő
adást a világ végéről; melyek előadás nyomán íratott 
részben ezen felolvasás is.

Távol lenne tárgyunkat Laplace elmélete nyo
mán a teremtéstől (kezdeténél) kezdeni. hanem 
sokkal közelebb ott, midőn már abban az első 
földrázkódások után a feszerő enyhültével a nyuga
lom helyreállt, azon kevés földrengések kivételével, 
melyek a vulkán képletek tövében mutatkoztak. 
Mert amint tudjuk a vulkánok azok, melyek a föld
kéregnek mindig tovább-tovább hülése és szilárdít" 
lása által ismételten fölidézett feszültséget igyekez
nek neutrálisaim oly módon, hogy időről időre 
jelentékeny mennyiségű izzó tömeget dobálnak az 
egyre összébbszoruló földkéreg alól a felszínre. 
Humboldt helyesen nevezte el azért a vulkánokat a



sülét tagjaival és a vendégekkel. Híre járt, hogy 
József főherezeg az egyesület védnöke a közgyűlé
sen személyesen fogna elnökölni. A főherezeg azon
ban, amint őzt egy gr. Zichy Jenőhöz irt levélben 
bővebben kifejté, akadályoztatása miatt a közgyű
lésen meg nem jelenhetett.

A gyűlést az elnöklő Ráth Károly nyitotta 
meg a következő üdvözlő beszéddel:

wTisztelt közgyűlés! Ha az országos magyar 
iparegyesület még mindig gyupontját képezi hazánk
ban az iparfejlesztési törekvéseknek — és pedig azt 
képezi; és ha a nemzeti iparügy remény feletti er
kölcsi hódításait a lefolyt évben a mi viszonyaink 
között nagyjelentőségű e r e d m é n y n e k lehet nevez
ni: — akkor őszinto örömmel, mert jogosultabb 
reményekkel mint valaha üdvözölhetem a tisztelt 
munkatársakat — sőt mondhatnám talán régi harcz- 
társakat - egyesületünk ez ünnepélyes közgyűlésén.

A megingathat lan meggyőződés erejével lan
kadatlanul küzdeni a közönynyel, a tájékozotlanság- 
gal és elfogultsággal: ez képezte elég hosszú időn 
át uehéz feladatunkat. Ma már mind növekedőbb 
rokonszenvvel és méltánylattal találkoznak czéltuda- 
tos törekvéseink, és a nemzeti közvélemény által 
is kijelölt téren mint több és mind jelentősebb gya
korlati eredményeknek kivívása ezentúl már csak 
mint idő kérdése áll előttünk. Hiszen ne feledjük 
azt, hogy inig más országokban évtizedek óta, —; 
hogy ne nyúljunk egy másik századba vissza az : 
iparfejlesztés miudmégannyi szönevényes speciális, 
problémái az elsőrendű kormányzati és törvényho
zási feladatok közé tartoztak, addig nálunk a legú
jabb időkig nem annyira a körül forgott a kérdés, 
hogy mily eszközökkel teremtsünk életerős nemzeti 
ipart, hanem, hogy általában hivatása-e ez ország
nak egyoldalú gazdasági rendszerét átalakítani és 
az iparban keresni uj segélyforrást államéletünk ro
hamosan emelkedő igényeinek kielégítésére?

Talán tisztelt közgyűlés, mindezen mégis csak 
szerencsésen túlestünk és talán mondhatjuk azt, hogy 
az értelmes magyar gazdaközönség ma már a 
legbuzgóbb támogatója és szószólója a hazai ipar 
ügyének és hívőkre nem találnak többé azon egye
sek , a kik netán még mindig azt hirdetik, 
hogy nagyobbszabásu nemzeti iparpolitikát csak a 
mezőgazdaság érdekeinek rovására lehetne inaugo- 
rálnunk.

Végre megvan tehát a szilárd alap, melyen 
munkálkodásunkat gyakorlati irányban, és csak 
gyakorlati irányban folytathatjuk. Oly sokféle a 
tennivaló, oly sok téren állunk a kezdet kezdetén, 
hogy egy perczig se zavarjon meg a nézeteknek az 
elmélet szélrózsájának minden irányában való szét- 
ágazása, avagy gyakran a legélesebb ellentéteknek 
egymásra koczczanása. A kézműipar, a gyáripar, a 
háziipar gyámolitásáról és fejlesztéséről van szó; 
az ügynek hol szakavatott, hol dilletans szószólásról 

föld biztositó szelepjeinek, mert ezek nélkül az izzó 
tömegek feszültsége hatalmas forradalomra adna 
kilátást; igy azonban a vulkánok működései által 
semlegesítve vannak s a föld nyugalma meg nem 
zavartatik. De meddig fog tartani ezen nyugalom ? 
Kétségkívül igen sok , talán millió évekig. De 
utoljára ennek is vége kell, hogy legyen, s mi tör- 
ténik akkor?

Az tény, hogy a megszilárdult földkéreg össze- ' 
húzódása szerfelett csekély, mert maguk a vulkán 
kitörések is jelentéktelenek a föld nagyságához vi
szonyítva ; s minthogy a vulkánok szülő oka a! 
földkéreg összehúzódásában rejlik, ugy erre a vul-| 
kánok hatásaiból bizton lehet következtetést vonni. 
Ha már egyszer a földkéreg vastagsága jelentékeny 
nagyságot ért el, ugy az összehúzódásnak mindig 
lassú folyamata mellett a föld izzómagva csak 
lassan emelkedhetik fölfelé a kráterek öblén, de 
annak felszínére már nem érhet, mert előbb kihűl 
és megszilárdul, s úgy betömi a biztositó szelepeket 
merev érczes anyagával, hogy azt áttörni az izzó 
anyag már nem lesz képes.

Gondoljuk el, hogy a földkéreg összehúzódása 
ezután is folyton tart, szűkebb helyre szorítva a 
földmag izzó anyagát s nevelve a már lázongó fesz- 
erŐt. Mi történik évtizedek, évszázadok után, ha az 
egybeszorult feszerő óriási nagyságot öltött, s utat 
magának a vastag földkérgen át nem nyithatott?

A válságos pillanatban szét kell hasítni a 
feszerőnek a földgolyót, hogy izzó anyagainak tért 
nyerhessen. Lehet, hogy ez az eset a földnek nem 
egy részén fog megtörténni, meglehet, hogy lassú,

i hol az egyikben, hol a másikban látjuk a nemzeti 
ipar kérdését sarkalni: — a mi feladatunk a kéz-

■ műipar, a gyáripar, a háziipar harmonikus emelesé- 
1 nek egymást kiegészíti, eszközeit kijelölni és az
összhangzatos fejlődés tényezőit megtekinteni.

Többé-kevésbbé nyomatékos hangok emelkednek 
I egyszer az elméleti doktrínák szigorú alkalmazása más- 
1 szór az elŐhaladottabb külföld intézményeinek feltétlen 
átültetése mellett; sűrűn felhangzik a „chauviuisunis*  

i „nagy“-reactió kicsiillő vádja: — ami feladatunk 
i a tudomány vívmányainak vezérfonalával kezünkben 
; éber figyelemmel kisérné a külföldi fejleményeket, 
ide egyedül saját állapota miatt irányadóul véve és 
: a gyakorlati élet tapasztalatainak parancsszavára 
I hallgatva czéltudatosan haladni a szakszerű gyakor- 
! lati munkálkodás ösvényén.

Hogy mennyire felelt meg egyesületünk ezen
■ iránynak és az igy felfogott feladatoknak, erről a 
| felolvasandó igazgatósági évi jelentés fog tanúságot
tenni. Sokkal tüzetesebb és a fontos mozzanatok 
sokkal gazdagabb sorozatára terjed ki e jelentés, 

i semhogy bármely visszapillantással a lefolyt év 
sokirányú élénk iparérdekü mozgalmaira a ma
gam részéről is szives figyelmüket anticipálni kíván
nám. Hadd zárjam be szavaimat csak annak felem- 
litésével, hogy ha a lefolyt évben 300-nál több 
uj alapitó és rendes tag csatlakozott egyesületünk- 

j höz és ha újra születünk élén mint annak fővéd- 
nöke ma a fenséges uralkodóház egyik tagja áll, 
kihez a tiszteletnek és ragaszkodásnak ezernyi leg
bensőbb szálai fűzik a nemzetet: már ezen előzmé
nyek is kivételes jelentőséget kölcsönöznek egyleti 
életünk közelebbi időszakának és kiváló ünnepélyes
séget e közgyűlésnek, melyet ezennel megnyitottnak 
nyilvánítok, azon óhajtással, hogy fenséges fővéd
nökünk, József főherezeg éljen! (Zajos éljenzés.)

Azután jelenté, hogy József főherezeg az egye
sület fővédnöke sajnálatát fejezte ki, hogy a köz
gyűlésen gyöngélkedése folytán részt nem vehet, 
biztosítja azonban az egyesületet, hogy annak érde
keit "ivén hordja s kész — ha az egyesület által 
neki erre alkalom nyujtatik — más alkalommal az 
egyesület körében megjelenni. Elnök jelenté továbbá, 
hogy Tisza László az elnöki tisztről lemondott, 
mihez képest a napirend tárgyát az elnök választás 
is fogja képezni. Erre Mudrony Soma igazgató 
olvasta a jelentést, melyből a következőket emel
jük ki.

A jelentés miudenekfelett kiemeli azt a nagy
jelentőségű tényt, hogy az egyesület szerencsés volt 
a hazai ipar emelésére irányzott közhasznú törekvé
seinek támogatására József főherezeg ő fenségének 
magas védnökségét megnyerhetni.

Az egyesület alapitó tagjainak száma a legu
tóbbi közgyűlésen 424 \olt. Ez idő óta az egyesü
let alapitó tagjainak száma 13-al szaporodott, kik 
összesen 2300 frt Összegnvi alapitványnyal léptek

vagy gyors folyamatban fog fellépni. Lassú folya-1 
matban állhat elő a continenseu, mikor az említett 
repedések szélesbítése által, dühöngő erejének ki- 
tombolása s izzó tömegének lassú kihűlése utján 
sírját ásta meg a föld összes vizének és légkörének,' 
melyek a hideg és sötét üregekbe húzódnak alá. így 
örök éj borul a lassan kihaló szerves világ fölé, s 
ez lesz a föld halála, a világ vége.

De vegyük a repedés gyors folyamatát, mely tán 
valamelyik óceán alatt tör elő. Ez által a fenekestül 
felkavart tenger sietve gőzzé változik, s iszonyú | 
tömegű izzó anyag fog a mélységből fölrohanni. Tűz 
és viz szörnyű csatára kelnek. A haldokló föld el
szabadult elemeinek végküzdelme áll be. Melyik 
leend a győztes ?

A nagy mennyiségű gőztömeg, bár teljesen 
nincs elzárva, de hirteleni támadása által mégis rop
pant rázkódásokat idéz elő; megrengeti, szétforgatja 
a földtekét. Csak a petárdákra kell gondolni. Pe
dig mi ez a fentebbi tünemény előtt?!

A földnek minden darab naprendszerünknek 
egy-egy újabb planétájává fog változni , s hosszabb 
vagy rövidebb idő alatt megint gömb alakot ölt 
magára. Mert ha igy tart, kicsiny vagy nagy, szi
lárd vagy csepfolyó, a világtérben lebeg, ugy akkor 
egy nehézkedési ponttal kell, hogy bírjon, mely 
maga körül igyekszik csoportosítani minden részecs
kéit. Hogy a folyékony anyagok azonnal gömbala
kot vehetnek föl, látjuk a vér, olaj higany-cseppek- 
ben stb. Miért ne történnék ez a szilárd részekkel 
is, ha a nehézség-erő a távoli részeket szétrombolni 
s központja köré vonni igyekszik.

be, ugy, hogy az alópitó tagok száma 437 les2 A 
! rendes tagok száma az említett közgyűlésen 985-el 
■ volt kimutatva. Ez idő óta pjonnan belépett 29c 
ellenben kilépett vagy olhalálozot 36, minélfogva 
a rendes tagok száma 1245.

Az ügykezelési adatok szerint 1879-ben tar- 
tatott egy közgyűlés, 3 képviselő biz. ülés, 22 igaz. 
gatósági ülés. Az igazg. határozatok száma volt 
400, a beérkezett ügydarabok száma 1630.

Az egyesület által kezdeményezett s annak veze 
tése alatt álló budapesti ipartanodákról szólva a 
jelentés kiemeli, hogy az 1878/9-iki tanévben 22 
osztályban folyt a tanítás. Az összes beirott tanulók 
száma 1385 volt. A tanodák összes kiadása 8323 
frt 91 kr. volt, ugy. hogy ogy-egy tanulóra mintegy 
6 frt esik.

Az egyesület vagyoni állását a következő 
számadások tüntetik fel: alapítványi tőke 1879. év 
végén 34,359 frt 45 kr, forgó tőke 215 frt „57 
régi iparegyesületi vagyon 19,449.39, egyesületi 
iparmuzeumi alap 225.60 kr. Vagyonállás összesen 
1879. év végén 54,250 frt 1 kr, szemben az 
1878-ik évi 51,416 frt 27 krral az elmúlt év alatt 
összesen 2833 frt 74 krral növekedett.

Az 1880-ik évi költségvetés szerint az összes 
| bevételek 24,490 írttal az összes kiadások pedig 
15,274 írttal vannak előirányozva.

Most Ungár Ignácz a számvizsgáló bizottság 
jelentését terjesztő elő, mely szerint az igazgatóság 
által előterjesztett jelentés hűen és pontosan tükrözi 
vissza a tényleges állapotokat. Indítványára a köz
gyűlés Mudrony Soma igazgatónak jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaz.

A közgyűlés az elébe terjesztett jelentést 
tudomásul vévén az igazgatóságnak a felmentvén)t 
megadja.

Elnök ezután tudatta a közgyűléssel, hogy 
báró Kemény Gábor keresk. és földmivelési minisz
ter, elnök kérelmére késznek nyilatkozott, hogy a 
jelen közgyűlésen az egyesület által kitüntetett 
iparosoknak a diszérmeket személyesen átnyújtsa. 
E végből egy Kölber Fülöp, Légrády Károly, Sonn- 
tag Pál és Tarnoczy Gusztáv urakból álló küldött
séget nevez ki, kik a minisztert fölkeresve felkérjük, 
hogy a diszérmek kiosztása czéljából a közgyűlésen 
jelennék meg

A miniszter a küldöttség kíséretében mintegy 
fél óra múlva megjelenik s a közgyűlés által élje
nekkel fogadtatva az elnök mellett foglal helyet.

Br. Kemény Gábor röviden örömét fejezve ki, 
hogy a közgyűlés által ily szép tiszttel felruházta*  
tott, az egyes kitüntetetteknek pár buzdító szó kí
séretében átadja a diszérmeket, a Mudrony által 
felolvasott névsor szerint.

Végül a szavazatszedő bizottság tett eljárása 
eredményéről jelentést, mely szerint alelnöknek meg
választatott: dr. Szaboky Adolf; Ráth Károly és

Lehet-e ezen megoldást merésznek állítanunk? 
Különösen akkor, ha naprendszerünkben két hasonló 
esetre találunk. Nézzük csak holdunkat. A hold 
felszínén, mély sánezok, s gyíírűalaku hegyek mu
tatkoznak. Ezen gyűrűk s hegyek eléggé mutatják 
a fentebb állított és feltételesen megjósolt repedések 
valószínűségét. Mert ha a holdban nagy mélységű 
örvényekre, keskeny, hosszan, kinyúló, majd gör
bült irányú árkokra, síkokra, völgyekre, halmokra és 
hegyekre találunk, ugy találnunk kell ugyanezen kö
rülmények között légkört és vizet is. De találtak a 
holdban légkört és vizet? Nem! Mert ezen árkok 
és örvények, melyek Madler mérései szerint, csak a 
föld felé fordult részén a holdnak hol számlik 
96 — oly nagy kiterjedésnek, hogy képesek maguké 
fölvenni a holdnak egész áthmospheráját és ös»«s 
vízmennyiségét: igy nem valószínűtlen, hogy a hold 
lassú folyamatban kihalva, repedéseivel, nyílásaival 
elnyelő légkörét és vizet. Hogy a holdnak korábban 
kellett kihűlni, mint földünknek, az egészen termé
szetes dolog, mert sokkal kisebb lévén, mint a föld, 
kicsinységénél fogva a kihűlésnek s az ezzel járó 
mintüneménynek rajta korábban kellett beállani.

Nézzük a második esetet. Ez minket az égnek 
Márs és Jupiter közti terére vezet. Itt számtalan 
kis planétát (bolygódos) találunk, melyek egy ko
rábbi törzsplanétának részei. Ezek valóban oly kicsi
nyek , hogy együttvéve helyettesíthetnék a Mars és 
Jupiter közti térnek megfelelő bolygót naprend
szerünk legkisebb megzavarása nélkül. Sőt a fen
tebbi vélemény valószínűsége mellett tanúskodik az 
is, hogy ezen kis asteroidúk ugyanazon pontból in-



i
• Pál egyenlő szavazatokat nyertek. Az 

egy uj rendkívüli közgyűlésen fog 
uj '’líla . ___ \ számvizsgáló bizottság maradt a 
""fő '/<2 Ór"k"'' Véget

Vidéki levelezés.
Esztergom. 1880. június 7.

„apunk volt tegnap ! Budapest számos 
‘. embere úti laput kötött a talpára, hogy 

'."u’gudie genialis extralapját az .üti lapu‘-t 
S!*\ a hozzánk ölelő karjaink közé hajókázhassék.

Az idő *s kedvezett.
Délelőtt nagy néptömeg várta az érkező ven- 

,et az ivók a miivészek társaságát, melyet 
*áaimk' üdvözölt, .lókai felelt erre szokott hu- 

"’^'jliolőtt a társaság a különböző .pogány*  iste- 

ekiwk áldozott volna, misét hallgatott a bazili- 

lií,JIIA mise után az esztergomi közönség a bazi

lika egyik mellékajtaján távozott; a fővárosi kirán- 
julfjk pedig a főkapun a nagy lépcsőre vonultak, a 
hol az egész társaságot Beszédes esztergomi fény
képész 2 másodpercz alatt lefényképezte. A fényké
pezés után a társaság több csoportokra oszlott, a 
gyorsvonattal újabb vendégek érkeztek, a rendező
séghez több távirat küldetett az ország különböző 
helyeiről. Először az egész társaság a bazilikán 
loiinlt végig s körutat téve megtekintő a primási 
kiucstárat. Ekkor csoportokra oszolva, esztergomi 
rendezők kalauzolása mellett, egy rész a Bakács
kápolnát, más rész a sírboltokat nézte meg. Innen 
az István-kápolnába, majd le a primási képtárba 
mentek a kirándulók. Végül mindenki a saját ked
vét kereste, a társaság szétoszlott a város neveze
tességeit és a vidék szépségeit megcsodálni. 2 óra 
után gyülekeztek a bankettre. 21,, órakor már az 
egész társaság együtt volt (összesen mintegy három
százötvenen.) Az első felköszöntést Fehér Ipoly 
gyniu. igazgató mondta, utána aztán megeredtek a 
toasztok. A bankett után néptánca következett. A 
festői népviselet gyönyörű képet nyújtott. A pes
tiek is a tánczolúk sorába léptek. Sokan a várost 
kocsizták körül, mások látogatásokat tettek. Délu
tán 6 órakor kezdődött a hangverseny, mely kitü
nően sikerült. A bál pompás volt; gyönyörű hölgyek 
vettek részt Esztergomból s vidékről is. üü párnál 
több tánczolt. A társaság éjfél után indult vissza.

Persze a város is ünnepi szint öltött. Számta
lan lobogó üdvözölte a kedves vendégeket.

Hát még lapjaink ! Hisz tulajdonképen ezeké 
volt a nap dicsősége; mert mi tagadás benne, kü
lönösen azok tekintették magukéknak a vendégeket. 
Az ,Es z tergo ni i K ö z 1 ö n y * színes kerülettel s 
homlokán ,I ste n hozott!" tartalmú koszorúval 

dúlva futják pályájukat. A törzsplanétának legna
gyobb darabja (Vesta, átmérője 401.25 kilométer) 
részint cseppfolyós, részint szilárd halmaz állapotú. 
A folyékony részek a szétzuzódás után azonnal 
gömbalakot vettek fel s a központ körül elhelyez- 
MMí, miben ezeket a szilárd részek sem akadá- 
.'wM. maguk is ugyanazon nehézkedései erő hatásai 

alatt állván.

'étkeztetni.
’ az az (
e8yszersmiüd

Valószínű azonban, hogy a szilárd részek a 
*ZMZÓdás "^n még nem vettek fel teljes gömb- 

‘‘•‘■'’t. amit ha távcsöveinknek csakugyan sikerül 
‘‘i'.Vhek bebizonyítani, úgy tömeges alakjukról be- 

tényként lehet a törzsplanéta létezésére kö- 
A sűrű, egymásra következő felfedezések 

•* s'*t , hogy a legújabban felfedezettek 
1‘lf I ' 8 ^kineEbek, eléggé sejtetik, hogy a
ha7.nu'^ ne,n ártek véget; már pedig minél 
j’*'" J’ a szám, annál nagyobb az összezuzódás 

'winüsége is.

Ami a törzsplanétának catustropháját illeti, 
hözti | e*M^n” l,oz,,i» lui ezen Mars és Jupiter 

' 11,1 1’* szétzuzódása már régeu évszázadok 
csak S Aliinknál ezen jelenség még
><10 kük 1 ''Vl*k UtiUI <og l,ekövt'tktiZI‘i» úgy a nagy 
'kiiiu a/valószínűségének ellentmon- 
e,l'lÍKi4ó f ’ir í*"  ,líl ‘‘kyd’^ube vesszük, hogy az 
a földnél' asteroidák együttvéve is kisebbek
u haiit,u ,n* " z n,‘‘K azon körűlménv is járul, hogy 
okból a t Hagy?bbUvolba estek, mint ftldflnk: ez 
fiúién • ^l' an,’^nak földünknél korábbi kihűlése 

‘■síik természetes dolog. 

arra

flott

jelent meg. Ai .Esztergom ós vidéke*  meg a .Vin- 
u zva F rÍB-MUroÍ°“-t é» “ .‘«vas,-.t utá- 
uozva, .Emlék lap*  oz. ünuopi mellékletet adott •) 
Jókai Mór meglehetősen sikerült arczkópóvel, és 
számos autographfal, melyek közül az érdekesebbe- 
kot ide zárom :
tem lS.h °>k * ^ikot ta““ltam, annak vet-
tem legtöbb hasznát, a mit nem tanultam meg.

(J ó k a y M ó r.) 
A kedves Esztergomiak érdeklődését azzal fo

gom viszonozni, hogy nem a szerepemből, de a 
telkemből fogok nekik énekelni.

(Blaháné Luiza.) 
A vidéki székvárosok tekintsék büszkeségüknek 

hogy a környék szellemi központját képezik. Legyen 
e tudat egyúttal törekvésük czélja is. Nincs meg- 
szegyemtőbb a nagyobb vidéki városokra nézve, 
mintha közelükben műveletlen nép lakozik s másrészt 
a nemzet műveltségi fokának egyik biztos hőmérője, 
ha több társadalmi s szellemi központ létezik az 
országban, l’áris és Róma ritka kivételek s e he
lyeket is a kisebb székvárosok virágzás előzte meg. 
Hogy szerencsétlensége ellenben a nemzetnek, ha a 
társadalmi s szellemi élet már kezdetben annyira 
concentáltatik, mint nálunk Budapesten. Egyetlen 
várostól nem függhet a nemzet sorsa: Legyen tár
sadalmi s szellemi decentralisatio, alakuljanak vidéki 
központok vidéki múzeumokkal, élénk társadalmi 
mozgalommal. Virágozzanak fel a vidéki városok.

(György Aladár.) 
. . . A népek . ek épen úgy megvannak 
Kész udvaronczi, mint a királyoknak, 
Es mindenik - Kliónak régi vádja 
Imádva mást, csak önmagát imádja.

(Gy u Í a i P á 1.) 
Mi a monolog? - Mikor az ember a saját 
egyetlen gyermekével beszélget.

(Ágai Adolf.) 
Minden gyümölcsnek az ára, 
Egy egy virágnak halála.

(Lanka Gusztáv.) 
Hajótok indul, jól mulassatok, 
Kik nem csináltok — hétfői lapot.

Csukásai Józ séf.
író és kritikus.

.Miből élsz te?*  kérdé a veréb a hangyát. 

.A magam munkájából; hát te?*  
„A te munkádból," felelt a veréb és berontott 

hangya éléskamrájába.

szülei

a
(Beöthy Zsolt.)

Becsület nélkül élni: halál; becsülettel meg- 
i: élet. Boldog az. a ki becsületes élet után 
hal meg, hogy a haza függetlenségéért és 
szabadságáért áldozhatta életét.

(Verhovay Gyula.)
A házasság...

A házasság hosszacska költemény.
Benn férfi, nő . . . ölelkező rímek; 
Szerelmi dal, kopott dallamra mén, 
S ha mértéket tart — igazán remek!

(G á s p á r 1 m r e.)

a

♦) Mi is teljes meglepő gálában kaptuk laptársainkat 
s szívből üdvözöltük. Szerk.

Íme a felhozott két eset mennyire hasonlít 
földünknek feltételesen bekövetkezhető állapotához. 
Azon még utólagosan is lehetne azon megjegyzést 
tenni, hogy ha a föld kihűlése oly hosszú ideig 
tartana, még a kihűlés a föld közepe fele jut, ak
kor a tengerek már fenékig be lesznek fagyva, s a 
megnyílt hasadékokba már csak szilárdságuknál fogva 
sem hatolhatnak be. De ha egyszer a feszerő hasadó
kot ver a földkérgén, úgy a földmag intensiv melege 
elégséges lesz a legvastagabb jégrétegek megolvasz
tására is, hogy azután mint cseppfolyósak a mély
ségbe zuhanjanak alá. A lezuhanó ár uj csatát kezd 
a föld izzó magsával. A föld utolsó vonaglása leend 
ez. A csata a víz győzelmével végződik, mire 
lassan kihűl a föld s a rajta esett tág üregek el
nyelik a légkört. Aztán elnémul minden. Halál 
tanyája lesz a föld s örök zavartalan csend födi el 
a virágtalan mezőt, az élettelen halmot. 8 ez lesz 
a világ vége : a föld halála. A tudomány ezt igy 

engedi sejteni.
És ezen jelenet sem irtózatos, sem rettenetes, 

sem vérfagyasztó nem fog lenni, mert akkor már 
rég nem lesznek emberek és állatok; a hol pedig 
emberek és állatok nincsenek, ott nem lehet rette
netes, irtózatos és vérfagyasztó semmi tftnemény.

,A politikában nincs becsület*  ezt az elvet 
proklamálta az az ember, a ki Tisza Kálmánban 
ma a politikai becstelenséget támadja. Tán ezt a 
sokat, és sokak által méltatlanul bántalmazott 
embert manapság éjien azért támadják annyian, 
mert a politikában csakugyan nincs becsület, s mert 
a Tiszatámadás ma a legdivatosabb politika.

De Tisza Kálmán nyugodtan viseli a méltat
lan támadásokat.

A szentirással mondja, hogy a jókedvű ada 
kozót szereti az isten. 8 ha ő adakozik, csakugyan 
jókedvében van. És a szentirással tartja, törőké a 
menyek országa.

És tűr. Türelme erény, s erénye a legnagyobb 
bűne azok szemében, a kik türelemhez szoktatták.

(Ifjabb Kákay Aranyos.)
Esz és erő nem elég, ha hiányzik a szent 

akarat. (Asbóth.)
Elmentek, de kedves emlékük élni fog közöt

tünk sokáig............... Garami.

Vidéki és helyi hitek.
Néhány napja ismét szép, uz időszaknak 

megfelelő időjárásunk van, de kitudja meddig 
tart ! l)r. Knapp nénid természetbúvár azon 
véleményben van. hogy nemcsak ezen, hanem 
a még következő 1 5 évben is lesznek
ilyen calamitásaink az időjárással, s hogy e 
sajátságos körülmény bolygórendszeiXlnkben elő
forduló kosmikus eseményekre leli okát. Naprend
szerünk négy legnagyobb bolygója: .Jupiter.
Satun u is. Uranus és Neptunus ugyanis említett 
öt évben a napközeiben (perihelium) lesznek.
Ezen constellatio Krisztus születése óta csak 
kétszer fordult elő. Knapp tudor ebből azt követ
kezteti. hogy a föld légkörében rendkívüli za
varok fognak beállni. Igaz ugyan, hogy vala
mely bolygónak a periheliumban való állása 
magára a napra nem bírhat befolyással, ameny- 
nyiben a gravitatio változhatatlan s Newton 
által formuláit törvényei szerint csak nagyobb 
testek befolyásolhatják a kisebbeket, s nem 

I megfordítva; ámde érintett négy bolygónak 
I napközeiben létele azoknak a földhöz való 
I közeledését is j(‘lenti, s így az erre való hatá
suk nemcsak hogy lehetséges, de sőt valószínű. 

1 Knapp tudor erre nézve a statistikai adatok 
egész halmazát gyűjtötte össze, hogy állítását 
bebizonyítsa; említi, hogy az akkor ismeretes 
két legnagyobb bolygó a 6-ik és 16-ik szá
zadban időzött egyidejűleg a napközeiben, s 
hogy ezen időben a légkörben rendkívüli tüne
mények mutatkoztak. Télen a legborzasztóbb 
fagyok, tavaszszal nagymérvű esőzések és ára
dások. nyáron kiállhatatlan hőség, jégesővel és 
viharokkal, sőt az akkor uralkodó embert és 
állatot pusztító ragályos nyavalya (pestis) is.

Knapp tudor szerint e légköri tünemények 
, természetes s kimaradliatatlan eredménye volt. 

Tehát ily kellemes meglepetésekre lehetünk a 
közel jövőben elkészítve! így tehát csakugyan 
időszerű a világ végéről tárczaczikkezni. No 

. de azért ne féljünk, ne reszkedjünk! A 6-ik 
és 16-ik század óta földünk viszonyaiban is 
nagy változások történtek, aztán az is lehet, 
hogy Knapp tudor véleménye szintén csak 
hypothesis, de mindenesetre olyan hypothesis, 
melyet az idén tett tapasztalatok után, nem 
hagyhatunk egészen figyelem nélkül.

A helybeli molnár-ipartársulat f. h. 9-én tar
totta a .Fehér ló*  vendéglő helyiségében rendes 
évi közgyűlését, melyet megelőzőleg a plébánia tem
plomban misét hallgatott. 10 órakor a kitűzött he
lyen a gyűlés megtartatott és a titkár által felolva
sott jegyzőkönyv hitelesíttetett és a tisztviselők ál- 

• Msükről leköszönvén, megválasztattak : egyhangúlag 
elnökké : Schneider Lipót úr, elnök helyettessé: Ber- 
ger Vilmos, titkárrá: Gosteiger Ferencz, Czirfus Mi
hály úr, mint a segédek elnöke állásáról is lekö
szönvén, helyette Kokas Ferencz úr választatott meg. 
Á gyűlés után nagy, fényes társasebéd volt, melyen 
körülbelül 60-an vettek részt. Többek közt láttuk 
Nagyi. Néger Ágoston plébános urat, Gyurátz Fe
rencz, Woita József polgármester urat és Szvoboda 
Venczel, Lazányi Béla urakat. Pohárköszöntés is volt 
elég. A társaság mintegy nagyobb része éjfél utánig 
együtt volt. — Dicséretet érdemel Stein Mór ven
déglős, ki jóízű ételeivel és finom italaival a jelen
levő vendégkoszoru teljes megelégedését kiérdemelte.

Ma is találkozik olyan, ki a babonát hiszi. 
Egy fiatal asszony azon panaszszal fordult a rendőri 
hivatalhoz, hogy őt és férjét megrontották, illetve 
megbabonázták, a mi úgy történt volna, hogy a leg
utóbbi hurczolkodáskor, H. M. helyére mentek lakni, 
hol a szobát fölöntözve találták, mi nekik egy kissé 
feltűnt, nem gyanítva azonban rosszat, bele rakodtak,



és most kezdik észlelni, hogy mióta ott lakuak, foly
ton betegek. Férje fekvőbeteg, maga pedig zsémbelgő. 
A napokban világosította Őket fel valaki, hogy ők 
meg vannak babonázva, azért betegek. Találtak is 
többféle babonás szert, u. m. A férje ágya felett a 
gerendázat vége alá egy csomag ruha volt besározva, 
melyet hogy kibontottak, volt benne bors, kender- 
kóc.z, tojáshéj és apró csontdarabok. A gerendák 
hasadékai meg voltak tüzködve seprű vesszőkkel, nem 
ok nélkül volt a szoba földje is vízzel felöntözve, 
elég az hozzá, hogy nekik végük lessz, ha rajtuk 
rögtön nem segítenek. Először is kéri II. M. meg
hivatni és kérdőre vonni, hol vette azt a bátorságot, 
egy szegény családon ilyent elkövetni. A hivatalban 
azon utasítást kapta, hogy menjen nézesse'meg ma
gát és férjét a városi orvossal, és az ez által ki
adott véleményt hozza vissza. Az asszony elment 
ugyan az orvoshoz, de vissza nem jött. A napokban 
más ügyben ismét megjelent, de a rontás következ
tében kiállott szenvedésekről nem szólt semmit. Mi
dőn kérdeztetek, hogy mit javasolt az orvos úr a 
rontás ellen, elmosolyodott s azt felelte, hogy az 
bizon őt kinevette, hozzá még le is hordta, hogy 
tud a mai korszakban ily balgaságnak hinni.

Meghívás. A Pápa városi jótékony nőegy
let ISSO-dik év június hó 2O-dikán saját pénz
tára javára zenével és tánczczal összekötött 
kóstolót rendez a Pápa városi óvoda helyisé
gében, melyre a szegények és árvák minden 
barátját, jó akaróját, pártfogóját tisztelettel 
meghívja. Pápán. ISSO-dik év jiinins G-ikán. 
A pápai nőegylet választmánya. A kóstoló dél
után 4 órakor nyittatok meg s éjfélkor zára
tok be. belépti dij 10 krajczár személyenként, 
egy adag étel ára szinte 10 krajczár; zenéről 
a nőegyleti választmány saját költségére gon
doskodik. A nőegylet tagjai és pártolói felké
retnek, hogy e kóstolóra ételeket és italokat 
küldeni szíveskedjenek. Az étel és italküldemé
nyek az óvoda helyiségében kóstoló napján d. 
e. 8 órától d. n. 4 óráig vétetnek át a vá
lasztmány által. (Úgy a jótékony és nemes czél 
szempontjából, valamint azon reményben is. hogy 
a mulatság úgy mint elődjei, kedélyes lesz, 
melegen alánljuk a t. közönség pártfogásába.

Szer k.)
A városi iskolaszék ma d. u. 4 órakor a 

Jókai-ünuep bizottsága pedig 5 órakor — utóbbi 
a kaszinóban — ülést tart.

Egy a sok közül. Takács Mihály niczki illető
ségű hatóság engedély nélküli napszámos, ki Luks 
Annával törvénytelen viszonyban él, házi gazdája 
irányában elkövetett veszélyes fenyegetés, de külön
ben is mint gyanús egyén, f. h. 9-én a rendőri hi-1 
vatal által kocsira rakatott, pogyászával együtt ha- ! 
zájába elszállíttatott.

Beküldetett. Sötét az éj, csillagok nem jöt- [ 
tenek s Pápa városa lámpagyujtogatójának a százé
ves kalendáriom azt hazudta, holdtölte van. Elég 
az hozzá a setét kormot, vagy korom setétséget 
a legtompább békanyuzóval is metszheted. Ott a 
hol nappal fényes kirakatokon legeltetik szemeiket 
az arramenők, ott tapogatódzom végig s ütöm feje
met a hatalmas zárakba. Ijedten ugróm félre, ne
hogy a — tudja Isten hol ? — czirkáló rendőr be
törési szándékkal vádolhasson. l)e igaz, most jut 
eszembe, hogy hisz ő volt az. a ki csendességes' 
tanyámról, a pohár mellől haza űzött, puszta lakomba. I 
a bénító álom ringató karjaiba. A szélutcza kapu
jánál vagyok, könnyebben kezdek lélegzőin, mert 
hisz meszirol a kávéház világossága int felém. De 
ez úgy látszik, steeple chase akar lenni, „eino Ex- 
pedition mit Hinderuissen." Mert a mint a kapuból 
kilépek —-------- óh forrón ölelő karok, miért hogy
nincs nektek tisztességesebb gazdátok?! Hisz ak
kor akár örökké karolnátok körül karcsú termetemet. 
Igaz, nem láttam, de éreztem, szagoltam a pálin
kás száj közlését — — — — Eddig a szegény.

Jezermiczky Károly napszámosnak Juli nevű 
1 */ 4 éves kis leánya f. hó 10-én d. u. 2—3 óra 
között a hamuházoknál 582. sz. alatt a Tapolcza 
folyóba esett, bele fulladt. Teréz nevű 13 éves nő
vére kivitte a folyó partra, ott letette azon szándék
kal, hogy befut és a déli edényt ki hozza és a fo
lyóttól elmossa, mire vissza jött, ekkorra már a kis 
lény bele mászott a partról a vízbe. Apa, anya do
logra voltak, csak mástól hallották, hogy gyerme-1 
kükkel mi történt.

Gróf Eszterházy Imre b. sz.-lászlói lakásáról I 
f. h. 9—10 között 1 zacskóba 60 drb. 1 frtos ezüst 
pénz, egy másik zacskóban 1 frt. 60 kr. apró pénz,1 
egy barna tárczában 55 frt. bankjegy, egy drb. arany 
óra és több arany és ezüst ékszer ismeretlen tette
sek által eltolvajoltatott. Összes kár 516 frt. A 
rendőrség a kellő intézkedést megtette.

Ritka kor. Egy helybeli izr. polgártársunknak 
rokona 101 éves korában halt meg Aradon. Ha igaz, 
hogy az élet a legfőbb kincs, úgy a boldogultunk 
ugyancsak sok jutott ki a jóból.

Mint már említettük, a helybeli lövészegylet 
uj parkírozott helyiségében holnap igen kedves és 
kedélyesnek Ígérkező mulatságot rendez. Ismételve 
ajánljuk a t. közönség ügyeimébe.

Schwarz József pécsi kereskodősegéd, ki múlt 
hó 25-én magát meglőtte, f. h. 8-án a kórházból 
elbocsáttatott, meggyógyult.

A vetések állásáról. Mezőlakról a következő 
tudósitást vettük: A vetések igen szépen állanak: 
szó]) reményekre jogosít:..iák. A búza kivette léjét; 
a rozs 10 — 13 dm. magas és már elvirágzott. A 
repezo is meglehetős; csak az árpa silány. A íuult- 

| kori fagy sem okozott oly nagy kárt, mint minőnek 
hittük. A burgonya h'perzsidtetett ugyan egészen a 

i csípős hó harmat által, de úgy felépült, hogy a 
fagynak legkisebb jele sem m utatkozik rajta. De 
a babot újra kellett ültetni. A répa és kerti vete- 
mények szépek, de a gyümölcsnek híre hamva sincs. 
Jelenleg nyírás van nálunk. A juhok bő és szép gyap
jút szolgáltatnak. Most szedetik a legnagyobb gazda- 
| sági jövedelemforrásból a haszon. Aránylag átlagosan 
j számítva 50 drb. juhtól 60 klgr. gyapjú nyeretik. 
Ára is jó 100 klgr. gyapjú 190 200 forintért ada
tik. Időjárásunk most kedvezőbb, mint volt eddig, 
mert e hóban alig volt szép időnk.

Városunkban meghatak f. hó 3—9-ig: 
Gold Simon, izr.. 96 éves, aggkor. Makai 
Katalin, leánya Katalin, r. k.. 2 hetes, gyen
geség. Friser Sándor, gyermeke Béla, izr., 
7 hetes, gyengeség. Aschonbrenner Jánosnő, 
r. k.. 80 éves, aggkor. Friser Sándor, gyer
meke Jakab, izr.. 24 napos, gyengeség. Pordán 
Ferencz. r. k., 58 éves, tüdővész.

Jubileum. A debreczeni ref. főiskola önképző
köre a napokban ülte meg fönnállásának 40-dik 
évfordulóját. Ez alkalommal fölolvasták a kör tör
ténetét, s mindazok neveit, kik tagjai voltak a kör
nek. Ezek között vaunak: Irinyi József. Szilágyi 
Sándor, Túri Sámuel. Kolntór Lajos. Csengeri An
tal, Révész Bálint, Tóth József, Kovács Dániel. (Hah 
Antal. Bulyovszky Gyula, Székely József, Nagy Imre, 
Tóth Dénes, Elekes István. Révész Imre. Kenessey 
Albert, Gyárfás István, Sziládi Áron, Bihari Péter. | 
Kovács Gyula, Géresi Kálmán, Balogh Imre, Csíki 
Kálmán, Szana Tamás, György Aladár, Hegyesi 
Márton stb. stb.

Baldácsi könytárát megvette Simor János prí
más 475 Írtért. A könyvtár körülbelül 7000 kötet
ből áll, díszesen bekötve, még a használat nyomai ■ 
sem látszanak rajta. Gyűjteni múlt század végén a 
Szerdahelyi család kezdette és legnagyobb részben 
diplomáciái könyvekből áll és klasszikusokból, de van 
benne theologiai mii is. A bibornok magánykönyvtá- 
hoz csatolta az uj szerzeményt, mely most felülha
ladja a 30.000 kötetet, Á bibornok nagyértékü 
könyvtárát jelenleg Sujánszky Antal kanonok,*  ismert 
egyházirodalmi iró és költő rendezi.

Botráuy Kassán. Kassán ugyancsak nagy szé
gyen esett. Timkó József bizottsági tag azt indítvá
nyozta, hogy a közgyűlés Kossuth Lajos atyjának 
folyó hó 13-án, Alsó-Dabason leleplezendő sírjára 
koszorút küldjön. A közgyűlés e hazafias indítványt 
holmi Weitzenberger, Francsek, Pacsatka stb. urak 
agitacziója folytán elejtette.

A budapesti betűszedők körében erélyes 
mozgalom indult meg a hétfői lapok beszüntetése i 
tárgyában. Mindazok, kik látják azon nehéz munkát, 
melyet a szedők szakadatlanul éjjel nappal i 
végeznek, e mozgalmat csak helyeselni fogják. Nincs 
ember, ki a család és társadalom köréből jobban j 
elvonatnék, minta munkások ezen neme; mert ezek
nél még ünnep sem létezik. A budapesti hírlapírói 
egyesület bizonyára megadja a szedőknek azt, mi 
mindnyájunk előtt legdrágább és pedig az egyéni 
szabadságot. (Csak a princzipdlis lírák adják uieg!! 
G>-g Nem abban a korban élünk, melyben
rabszolgákat kell nevelnünk.

Ösztöndíjak a párisi magyar iparosoknak. 
Br. Kemény (tábor miniszter a párisi magyar egylet 
iparos tagjainak Székesfehérvárott kiállított czikkein 
szokatlan felbuzdulva, nehány iparosnak ösztöndíjat 
bocsát rendelkezésére, ha ezek magukat kötelezik, 
hogy ez utón Parisban szerzett tapasztalaikat itthon ; 
értékesíteniük. Ez idén a párisi magyar egylet e 
czélra 1060 frtot kapott, mely összeg — b. Ce- 
retto-Schindler hazánkfia közvetítésével: Tóth Re-' 
zső mííasztalosnak, Bartali famíivesnek és Edelsolni 
míílakatosuak jutott.

A kolozsvári színtársulat utolsó elöadasa, 
mely vasárnap folyó hó 6-án tartatott meg Bécsben,! 
oly deiuonstratióra adott alkalmat, melyet mi ma-!

gyarok sajnálni tudunk. Említettük, hogy a társnim 
egyik primadonnája Baloglmé jutalomjátéka alkalmi 
val egy ezüst koszorút kapott és az ottani Páhnv 
tisztelők elhatározták, bőgj- emennek arany köszöni 
adnak. E tervről azonban utolsó perezben lemondf' 
de csak ideiglenesen. Nehogy Pálmay kevesebb d'’ 
csőséggel térjen haza mint rivállisa, 'az terveztetett*  
hogy az utolsó előadáskor neki is ezüst koszor í 
nyújtanak át tisztelői. Széliében beszélték is, L',' 
utolsó előadásul. w A vöröshaju*  vau kitűzve Pálma ■ 
val, de mily nagy volt a meglepetés, midőn a vV 
sárnapi szinlap a „A peleskei nótáriust/ jelzé visz*  
szavonhatlan utolsó előadásul Baloghnéval. Most mí" 
küldöttség ment Mátrayhoz a társulat rendezőjéhez 
hogy vagy adja e darab czimszerepét Pálmaynak 
vagy tűzzön ki még egy előadást, de a rendező nem 
engedett. Elérkezett az előadás. Pálmay eirv 
földszinti páholyban foglalt helyet, dühös figyelem, 
mel nézve Baloglmét, kit tapsoltak is, le is pisszeg 
tek. A második felvonás után harsány éljen Pálinav 
tört ki és a páholyba átnyujták neki*  a koszorút és 

l egy élő galambot. Pálmay beszédet tartott a közön
séghez: Uraim be akartam menni a színpadra, hogv 
megköszönjem a kitüntetést, de Baloglmé férje neiu 
engedett: a bosszú és sírás elfojtó további beszédét 

i Ismételt éljenzés. Csak nehezen jött az előadás ren- 
' des kerékvágásba. — A Tokayné-Törökné démon- 
stratio második kiadása ez sajnos, hogy a vendégek 
idegen helyen igy viselik magukat.

Szét •Ijesztő i le vei ezés.
1. Gy. Srsf. Választ kórok!
A mámika. A miórt, hogy ön oly rettenetes vemet 

szerencsótlenített bennünket, megórdenieiné, hogy önnek 25-öt 
adna olvasatlanul a - tátika. Vörösmartyak nein pottvaunuk 
le holmi fűzfa száradó ágáról !

X. Y. Z. Eojdó báczi is, mi is tudjuk ama fura dolgo
kat. de azt hiszsziik. elég volt a jóból. Különben is jelenté
keny javulást észleltünk. Apróbb lapsusok más ember fián is 
megesnek. A szerkesztők sem infallibilisok.

Slncerus. Hát mi is egész őszinteséggel kijelentjük, 
Imgy a mások érdekében nem járunk senki után. A ki te
lünk akar valamit, az jöjjön el hozzánk, vagy tegye magát 
velünk érintkezésbe. Szívesen állunk szolgálatába bármely jó 
és nemes ügynek, de az arrogantiával szemben is kénytele
nek vagyunk a saját belátásunk szerint eljárni. Elég sajnos, 
hogy az ön által említett ügy is egyesek urrogantiája miatt 
kénytelen szenvedni, de azért sorait nem közölhetjük. Tes
sék „illetékesebb" fórumhoz fordulni.

Erik a . . . meglehet, hogy a ribiszke már érik, de az 
ön „népdalának elkeresztelt, nem' tudjuk micsodája -éretlen.

G. M. Mzik. Köszönjük. Rövid tudósításokat mindég 
szívesen veszünk.

S. Ö Bpst. Az cpistola elmaradt — miért?? 
G i. Múlt számunkra elkésett. Köszönjük.
A lánykához. A törtéueti múlt tömeges használata, 

úgy szintén a logikai laza összefüggés, lehetetlenné teszi a 
közlést. Olvassa kérem:

En megcsókol ál a k, te visszacsókolál, 
Oh! oly kimondhatatlan boldogok valánk' 
Te minden csókomért tiz másikat adál, 
A menyeknek minden üdve leszállóit ránk. 
Előttünk csalitban zengett kis madárka, 
E nagy boldogságra emlékszcl-e lányka.

Ha ön cgy-egy csókjáért tizet kapott lánykájától, úgy 
igen sokat élvezett a’jóból s nem kell a felejtést olyannyira 
szivére venni.

A hóbortos báró. Attól tartunk. Imgy a dolgozat imír 
másfelé is megfordult, pedig nem szeretnek-, ha valaki azt 
mondaná. Imgy — — - ugy-e megértett? Az aláírás mel
lettünk szól. Válaszát kérjük, aztán majd elolvassuk.

Qui pro quo. A mint időnk engedni fogja, azonnal át
tanulmányozzuk. Biz az a „8!)“ egy kis baj — no de arra 
ellehetett készülve.

Bpest. Köszönet. Mai számunk Imzza. Az eredmény 
egy kissé eredeti.

Ngyszmbt. Ugyan mi az Isten nyila . . . ? A „levél" 
utódot vár.

PÁPA:
100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 12 frt. 20 kr., Wzíp 11 frt. 00, alsó 

II frt. 20 kr.
Rozs: jó 11 fit. kr., közép 10 frt. 40 kr.,alsó 

10 frt. kr.
Árpa: j.8 frt. lokr.k. 7frt.8O kr. és a. 7 frt. 40kr. 
Zab: j. 8 frt.- kr. k. 7 frt. 80 kr. 7 frt. GO kr. 
Tengeri: j. 8 frt. 40 kr., k. 8 frt kr. és a.

7 frt. 80 kr.
Burgonya: frf.50kr. közép .'ifit.
Széna: 2 frt. 80 kr. 2 frt 20 kr. 
Zsúp: 2 Irt., 80 kr. 2 frt 20 kr.

Pápa, 1880. június II. Woita József.
polgármester. 

felelős szerkesztő: lián fi János.
NlII/r TÉK.

Minden különös tudósítás helyéit: jó ba
rátainkkal ós ismerőseinkkel tudatjuk, imgy

EMMA és ZSIGMOND 
gyermekeink esküvőjére f. 1880. június 13-án 
d. e. I) órakor saját lakásunkon fog megtlnnepel- 
tetni. melyre tisztelettel meghívjuk.

Hirsch Náthán és neje Pápán. 
Thurmann Márkus és neje Bécs.

Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin. Pápán, 1880, Nobel Ármin kOnyvnyoiudájából.


