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Társadalmi pliylloxera.

Korunk a haladás jelszavát hangoztatja 
minden kínálkozó alkalommal. Boldog és hol-' 
(Jogtalan, hivatott és dóvaj kodra magát annak 
képzelő, müveit, és tudákos a világért sem le
hetnek el a „haladás” nélkül, melynek fogal
mára nézve azonban sokan ép oly kevéssé van
nak magukkal tisztában, mint arra nézve, hogy 
mekkora hasznavehető szolgálatot képesek ők 
a jogosult haladás eszméinek tenni. A „ha
ladás” kacskaringos arabeszkjeivel díszített czim 
leiirata alatt sok oly szellemi táplálék csem- 
pésztetik mai napsáig, melynek utóhatásai vsak-, 
hamar a ..maga bőrében meg nem férhetőség“-ben i 
pölfeszkedő ürességben, gúnyolódó élczeskedés- 
ben, és fitymálódó lenézésben mutatkoznak. A 
„czim” mintegy szabadalmat ad napjainkban 
még oly simpliritásoknak is, melyek minden 
egyéb, csak sanctá-k nem, hogy mint alléié „de
rék emberek” szerepeljenek, a közvéleménynek 
irányt szabjanak, mindent megítéljenek, minden
hez hozzászóljanak , mindenkit megszóljanak, s 
Ind egekig emeljenek, hol a pokol mélységébe 
dobjanak, amint épen pillanatnyi érdekeik ma
gukkal hozzák. Kis városokban, hol a társa
dalmi viszonyok szűk korlátok között mozognak, 
az (déle haladás ezimkóros fenegyerekei nem igen 
képesek sokat ártani, mivel itt általában vajmi 
kevés veszíteni való van; aki a becsületesség hír
nevét vívta ki magának, polgári kötelességeit híven 
teljesíti, hivatásának kellően megfelel, teendőit 
pontosan végezi: az vajmi keveset törődik avval, 
hogy az álhaladás szájhős szószólói hírnevének 
tiszta pajzsán mocskot ejteni szándékoznak, tö
rekvéseit . melyek az igazi, mert jól felfogott 
haladás előmozdítására irányozvák. ellensúlyozni 
igyekeznek, érdemeit kétes szilibe helyezni, esz- 
ményiségét, ha olyannal bír, gyámoltalanságnak, 
emelkedett gondolkozásmódját életrevalótlnnság-

T Á R C Z A.
Egy katonatiszt életéből.

(Beszely.)
Irta: Békefy Elek.

A fi. városban minden második évben állomá
sozni szokott huszárezredek köréből több derék tisztre 
akadtam, kik nem vontak elkülönítő válaszfalat köz
tük és a városi előkelőbb „czibil“-ség között, hanem 
barátságos, nyájas s leereszkedő magatartársuak 
voltak, miáltal egyébként mindig csak a saját javu
kat öregbítették, mert a polgárság szives vendég
szeretetét vagy egyes felmerült szükségeikbeni kész
séges segélyét nyerték ki általa.

A tisztikar köréből kiváló e derék urak sorában 
különösen emlékezetemben maradt a derék II. ka
pitány mint kinek társaságában nem egy Ízben töl
töttem el élvezetes órákat s mert kedély-világa az 
enyémhez hasonló vala. baráti frigyre is léptűnk: 
valamint életéből ez alábbi történetet is szives volt 
barátsága jeléül egy alkalommal elbeszélni.

1.
Már három évig valék lakosa Budapestnek s 

mint fiutal katonatiszt a „nagy világ* színpadán

nak kikiáltják. Az önmagukban edzett, önma
gukkal öszhangzatos jellemek Dante példáját 
követik „hagyja a nyomorultakat, kik a pokol
nak sem kellenek, oda tekint, s tovább halad.“ 

Nagyobb a baj. melylyel az eféle haladás 
bajnokai a tágabb körű társadalmat fenyegetik, | 
fővárosokban, vagy nagyobb fontosságú anyagi 
és cullurai tényezőkkel bíró vidéki központokban, 
hol a lakosság tömörebb sokasága, és változa
tosabb műveltségi foka az álhaladás (izeiméire 
kedvező talajt szolgáltatnak . ahol minden nézet 
hívőkre akad, minden állításra sokan a mester 
szavaira esküsznek: itt ember legyen az, aki, 
ha a hatalom és tekintély bármily pólczára föl
vergődött, ottan tartsa is magát, ellenállhasson 
a hívatlanok tolakodó aspirátióinak, szemet huny
jon a czifra czimerü mentő szerek előtt, miket 
neki az emberiség boldogitására ajánlanak, vagy, 
ha ezekből nem kér, s azokat mint czélszerütleneket 
sőt czélelleneseket visszautasítja, bírjon annyi 
erkölcsi erővel. hogy a várakozásaikban csalat- 
kozottak mérges kifak’ dásait ignorálja.

S ha azt kérdezzük, hogy honnan vezetik 
le az ilyen nagyszavu félreismert geniek a jog- 
czimet azon befolyásra, melyre—tagadhatlan — 
mégis szert tesznek ? - e mélyre ható társa
dalmi baj egyik okát korunk jóhiszeműségében és 
közömbösségében találjuk.

A 1 á 1 s z a t n a k hódolva, a tömeg a puszta 
J czimben látja a. tisztelet jogosult letéteményesét. 
, nem kérdezi a sokaság, mily utón módon, mily 
csengő eszközök segélyével jutott a czimmel 
kérkedő annak birtokába, nem veszi tekintetbe, 
hogy a czimhez vezető ut, korántsem jó fölte
vésekkel. hanem igen gyakran pusztán — ara
nyokkal van kövezve, elég neki, hogy a szerep
vivő czimmel van felruházva. hogy vaktában 
higyjen neki, tévtanait magáévá tegye, észkifi- 
czamodott theoriáira rá mondja az ament, 
mint vezérét mindenben maga felé helyezze,

szerepeltem. Az előkelő szép társalkodás mulattatott is. 
anélkül azonban, hogy valami különösen érdekelt 
volna, mig nem fényes tánczvigalomban megismer
kedtem L. Adéllal.

Ekkor életem szebb irányt nyert; Adél tekin
tete borongás kedélyemet szebb fényre derité. Szi
veink egybeszövődtek s eltökéltük szüléink áldását 
kérni frigyünkre: - ekkor kiütött az 1860-iki há
ború, mely engem az ország szivéből a táborba in
tett. Adél e napokban épen távol a fővárostól, atyja 
jószágain volt s én hűségemet határtalan s forró 
szerelmemet s fájó elválásomat, csak néma betűk 
állal jelenthetém néki.

A hadi szerencse, mint tetszik tudni, nem vala 
kedvező s én is sok mással megsebesültem s a bá
bom után még több mint lel évet kellett az f i 
kórházban töltenem.

Mit szenvedtem ez idő alatt, le nem Írhatom. 
Édes hazámtól, azon földtől, mely kedvesem légies 
termetét, lenge szellő lebbenéséhez hasonló lépéseit 
hordozd távol, oly igen messze! Azután meg örö
kös kétségben vájjon megkapja-e leveleimet vagy 
már talán elfeledett?..

Mondom, szomorú állapotban valék.

hogy aztán maga is’azon utón módon törekedjék 
a „helyzet magaslatára*‘ jutni, melyről az olcsó 
vagyis inkább drága czimmel díszített „nagyság” 
hirdeti a czimével egyértékü népboldogitás és 
üdvösség igéit! Mily igaza van Eötvösnek, midőn 
korunk uralkodó téveszméit gáncsolva, azt mondja: 
„Nagy népszerűségre csak az számíthat, ki kor- 

I társainak nagy hangzású közhelyekkel kedves- 
kedik. A nagy közönségnek azok vannak leg- 
inkább Ínyére, akiknek müveiben saját bölcsesé- 
gét csodálhatja.” Óvjuk meg a nép fogékony 
kedélyét a társadalom eme phylloxeráitól!

d—n.

Az álliiimaiiismusról.
(Tanügyi czikk,melyből a nem tanító is tanulhat.)
Ha önmagunkat vizsgáljuk, úgy azt találjuk, 

hegy igazán furcsa teremtések vagyunk — mi em
berek.

Hogy, hogy? kérdi a szives olvasó. 
Elmondom.
Hu olyan Madarász-féle gazember hurokra kerül, 

ha ilyen akasztófa-virágot a törvény teljes szigora 
szerint büntetni készülnek, hát nemhogy azt monda
nék, hogy „fiát justitia**, hanem a mi szépeink 
környeznek. s a becsi dámák még ő felségéhez is 
folyamodnak megkegyelmezésért. De ha olyan rósz 
esztendő jön, mint az 1879-iki, ha ezren meg ezren 
fáznak és éheznek............

Hát ez bizony szárazon hagyja a szép szemeket 
, s közönyösen olvassuk az újságokban azon czikkeket, 
melyek az országos Ínségről szóllanak.

Amott egy bűnös gonosztevő, az emberiség 
| söpredéke, emitt ezer meg ezer ártatlan, kiknek 
azonban nagy bűnök van, az t. i., hogy sze- 
g ény ek.

De ezzel ki törődik?
Nemde álbumanismus az, amit az emberek ta

núsítanak? Az biz az, és pedig; annak szine-java!
Es ezen álbumanismus általános. Ott uralkodik

Végre sebem begyógyulta, egészségem tökéletes 
helyreállása után megszabadulhattam kínos börtö
nömből. Repkedett lelkem az örömtől s úgyszólván 
röpültem haza, Adél jószágán keresztül revén az 
utat szüléimhez. Hosszú másfél év óta az első nyu
godt s boldog napot élveztem, midőn azon határt, 
hol Adél lakott s messziről kastélyát megláthattam; 
ámde: „Nyugtán dicsérjük a napot* mondja a köz
mondás.

II.
Este lön mire megérkeztem. A kastély ki volt 

világítva, termeiből zene hangzott felém, livrés 
inasok szaladtak az ajtókból elfogadni s mint az 
ünnepélyre ujjonan érkezett vendéget üdvözölni. Fel
megyek a lépcsőkön s a mellékszobán át a fényes 
terembe; körültekintek. A benyílóban egy szenvedő 
alakot látok, más, élteseid) asszony vállaira borulva.

— Minő ünnep ez itt? — kérdem egy mellet
tem álló szolgától.

— A kisasszony üli menn végzőjét
— Adél kisasszony!— kiélték megdöbbenve.
— Igen Adél kisasszony, Szilvássy Elemér bá

róval* feleié a szolga szárazán.
— Ó én szerencsétlen! — igy zokogva egy



Ekkor Hillard kisasszony székéről felállt és 
mondá: „Sire, önnek tanulni kell, vagy a sarokba 
kell önt állítanom.* „Nem akarok* — viszonzá a 
gyermek — s egy másik üvegtáblát törött ki lábá
val. A kisasszony csengetett, a komornik jön. s 
ettől izeni meg a kis herczeg atyjának. Albert her* 
czegnek, hogy kéreti, miszerint ő fensége fáradjon 
hozzá, mert fia sürgős ügyeiben kell vele beszélnie.

Az atya nem késik s mindent elbeszéltet ma
gának. ami az imént történt. Azután fiához fordult, 
s mialatt egy kis zsámolyra mutatott, mondá: „Clj 
le ide. s maradj mig visszatérek.* Azután pedig 
bibliát hoz szobájából. „Hallgasd meg most* igy 
szólt a kis walesi herczeghez. ..mit mond neked s 
a hozzád hasonló gyermekeknek Szt-l’ál apostol." 
Ezután olvasá: „De én azt mondom, hogy a mig 
az örökös gyermek, addig közte és a szolga között 
nincsen különbség, noha minden javaknak ő az ura; 
hanem alá van vetve gyámjainak és ápolóinak, az 

' atyja által meghatározott időig.“
„Igaz" — tévé hozzá az apa, — „te a walesi 

herczeg vagy és ha jól viseled magadat, úgy előkelő 
ember lehet belőled, anyád halála után, akit az 
Isten még sokáig tartson meg nekünk. Angolország 
királya lehetsz. De most még csak kis fiú vagy, a 
kinek kell, hogy elöljáróinak és ápolóinak engedel
meskedjék. Még azt is akarom neked tudomásodra 
hozni, amit a bölcs Salamon mond: ,.A ki vessző
jét kíméli, az fiát gyűlöli, a ki pedig sze-( 
réti, az idején meg is fényi ti." Erre azután 

I az atya elővett egy vesszőt, s a hatalmas birodalom 
jövendőbeli trónörökösét érzékenyen megbünteté, 
sarokba állító s mondá: ..Itt addig maradsz állva s 
tanulod leczkédet. mig Hilliard kisasszony megengedi, 
hogy ismét előjöhess. De sohase feledkezzél meg 
többé arról, hogy most gyámok és ápolók, jövőre 
pedig az Isten által alkotott törvény alatt állsz."

Minden további magyarázat nélkül is megért
hetjük a nevelés ezen módjának helyességét és azt 
is. hogy a ki gyermekét valóban szereti, az a neve
lésben való szigortól nem fog irtózni s hálásan fog 
kezet szorítani azzal. aki gyermekét — ha kell, 
vesszővel is, — az erény útjára tereli. — Persze, a 
kinek fejét a modern álhumanismus kábította el. a 
kinek szemére az álhumanismus vastag hályogot 
vont, ki majomszerettei viseltetik gyermeke iránt, az 
nem képes minket megérteni ámde lássa, mi 
lesz azokból, kikkel őt az Ur megátkoz — akarom 
mondani megáldotta.

A nagy világból.

Politikai heti szemle.
Ausztria-Magyarország.

A magyar országgyűlésen az adók szaporítását 
ezélzó törvények kötik le az ország atyjainak figyel
mét és gondját. Nagy állami létünkre nincs min csu- 
ilálko/.ni.ha nem csak a „sport* hanem ennek ellen
téte a komoly éjjeli anyagi és szellemi munka is 
adóval terheltetik. Most már csakugyan nem csak 
költői, hanem a valóságban is — éjjelenként, tapasz

az a sötét börtönfalak között és az iskolában, a tár
sadalomban és a családban.

Igen mindenütt találkozunk vele, s itt csak 
arról szólunk, mely az iskolai nevelés-tanításba be
lopódzott.

Korunk humánus elvei megtiltják a tanítónak, 
hogy a testi büntetést alkalmazza.

Ez igy helyesen van, de nem egészen.
Mert lehetnek, a mint vannak is esetek, hogy 

a gyermeken csakis a szigorú testi fenyítés segít, 
quid nme. ha a tanító keze meg van kötve?

És hasonlítsuk össze a legtöbb család nevelési 
eljárását az iskoláéval. A gyermek ablakot, poharat, 
vagy csészét tör, a mely országra szóló bűnéért el 
nem kerülheti a virgácsot, vagy legalább is néhány 
arczulcsapást. — Pedig itt a gyermek olyasmiért 
lesz büntetve, a mi nem az ő akaratának kifolyása, 
a miért tehát nem vonható felelősségre. Eme bün
tetés igazságtalan, rút!

A gyermek veszekedő, verekedő, hazudik, nem 
engedelmeskedik, durczáskodik, önfejű, lusta stb, s 
mindezzel sok szülő mitsem gondol, mindezért nem 
bünteti meg szigorúan kedves magzatját.

Szóval száz szülő között kilenczven nem tud 
nevelni.

És az iskola? A tanító?
Nem vagyok a régi „Prügelsystem* barátja és 

szószólója, szívből örülök, hogy nem a baculus az 
iskola jogara többé, de viszont nem tagadhatom, 
hogy a testi büntetésnek az iskolából való teljes 
kitiltását sehogvsem helyeselhetem.

Tessék csak a szives olvasónak belépni egy 
igazi, népies népiskolába, tessék ott egy héten át a 
tanító szerepét elvállalni s meg vagyok győződve, 
hogy igazat fog nekem adni, miszerint a vessző ép 
oly szükséges, mint a mindennapi kenyér.

De nemcsak a falusi iskola nádteteje alá, hanem 
a fényes királyi palotába is elvezetem a szives 
olvasót.

Egy bécsi lap közli, a mit itt elmondandó va- 1 
gyök. Közli ezt egy 25 éves könyvből, mely 1854- 
ben ezen czim alatt jelent meg: „.Tahrbnch von 
Joliann Maresch, Weltpriester, k. k. Sclmlrat und 
Inspektor für Volks- und Realschulen in Böhmen.*

A kis walesi herczeg — a mostani angol trón
örökös — királyi nyaralója egyik szobájának abla
kánál állt, melynek üvegtáblái, mint az ily épüle
teknél szokás, egészen le a padlóig értek. Leczkéjét 
kellett volna tanulnia, de ö kinézett az ablakon a 
kertbe s ujjaival az üvegtáblákon dobolt. Nevelőnője 
— a keresztényiig komoly Hilliard kisasszony ezt 
észrevevé s nyájasan kóré, hogy feladata megtanu
lásával gondoljon. A kis herczeg azt mondá: „Nem 
akarok.“ „Akkor kénytelen leszek“ válaszold a kis
asszony „önt a sarokba állítani.* „En!* mondá a 
kis herczeg daczosan, „én nem akarok tanulni s 
nekem nem kell a sarokban állni, mert én a walesi . 
herczeg vagyok.* Mialatt ezeket mondá, lábával • 
egy üvegtáblát lökött ki a kertbe. 

talt igazság, hogy: „a tudomány elé az istenek, a 
verítéket helyezték." A megadóztatott petróleum
lámpa fájdalom nem épen fényesen illustrólja a görög 
tudós állításának helyes voltát.

Szomszédunk ház tájékán sem folynak a dolgok, 
úgy mint ezt - itthon hitték. Mig a mi parla
mentünk szótöbbséggel megszavazta a hadsereg je
lenlegi létszámának tiz évre kiterjedését, ugyan e 
törvényjavaslat a reichsrúthban nem nyerhette mega 
szükséges kétharmad szavazattöbbséget. Az alkot- 
mányhü párt tántorithatlannl megmaradt álláspontja 
mellett, hogy habár a létszámon ez időszerűit vál
toztatni néni lehet is, de tiz évre lemondani azon 
parlamenti jogról, mely szerint a hadseregre bár köz
vetve is befolyást gyakorolhat, a képviseleti rend
szerrel meg nem fér.

Németországban.
A sebes léptekkel közeledő reakezió fél utón 

megállt. Bismarck a liberális pártnak engedményekei 
helyez kilátásba halából, hogy vasúti terveiben tá
mogatja. Annál ellenségesebb viszony fejlődik ismét 
Bismarck és a ezentrum közt, mely utóbbi magát 
várakozásaiban megcsalatva látja.

Francziaországban.
A Ferry-féle közoktatásügyi törvényekből alig 

lesz valami. A radicális áramlat, mely a megkegyel
mezett communárdok hazatérte óta folytonosan tért 
nyer, óvatosságra inti a köztársaság körültekintő fél
fiait. Ugyancsak e jelenség nagy befolyással lesz az 
általános amnestia kérdésének tagadó értelmében 
leendő eldöntésére.

Oroszország
az utolsó napokban ismét egy tanulsággal gazdagí
totta a müveit világot, melyért — ha az alkalom 
reá nem volna annyira utálatos — hálával tartozna 
neki. Ugyanis azon bizonysággal szolgált ismét, hogy 
a despotismus és személyes uralomnak más mentő 
szerek után kell nézni, mint minők azok, melyekkel 
eddig leken tarthatni vélte a nép felbőszült szenve
délyeit. Hiába! a rabszolgaság nem ami korunknak 
való. Rabszolgák, alattomos szolga lelküséggel kísérlik 
meg a szabadulást. Egy muszka „szabadsághős" 
még szabadulási kísérleteiben, is elárulja, hogy a 
kancsuka alatt érleltek meg eszméi a szabadságról, 
különben nem találna a „semmiség* vagy a nihilis- 
muz eultusa annyira hívőre épen Muszkaország
ban. s nem főzne ki a vad szenvedély oly utálatos 
merényleteket, mint a minő a múlt héten a czár 
ellen intézett volt, mely számos ártatlan élete iránt 
is fagyos egykedvesüséget tanúsított.KÜLFÖLDI LEVELEZÉS.

Pár is. nov. 17.
(Ilid Frankhon-és Anglia között.) Tudvalevőleg 

már kilencz év előtt alakult egy nemzetközi társulat 
oly őzéiből, hogy a La Manche csatornán át Frank- 
hont-Augliával egy hid által kösse össze, még pedig 
a grisnez-i föld foktól Folkestone angol kikötő vá
rosig mivel, ezen pontok között a tengerszoros csak 
öt geográfiái mértföldet képez. De midőn a tenger 
alatt vezetendő alagút terve felmerült, nevezett hid- 
társulat elhatározta, miszerint bevárja az alaguti 
munkálatok eredményét. Veráid de Saint-Anne, 
a hid tervezője azonban azon nézetben van. hogy 
tervének kivitele nem bir oly nehézségekkel s emel
lett az alagút tervnél 200 millió frankkal olcsóbba 
is f°g jönni, mely 500 millió frankot venne igénybe. 
Es ezen előnyök mellett egy hid sokkal rövidebb, 
idő alatt építhető mint a tűnnél; a hid Ind azt a 
talaj megengedi köbül építendő még pedig ugv.hogv

székre támolygék. Adél észrevett s fájdalmas han
gon kérdezé:

— Ki nevez engemet? — s felkelvén helyéről 
hozzám közelitett.

— Az Istenért H! maga itt? — kiáltott mi
dőn felismert s aléltan a földre esett.

— Én vagyok, én! — kiélték zúzott szívvel s 
melléje borultam. Mi történt tovább, nem tudom, 
mire felemésztem, más szobában leiéin magamat s 
az egész házat csendben.

Mentül előbb szabadulni óhajván e helytől, hol 
összes reményimet minden boldogságomat annyira 
megsemmisülni láttam, gyorsan fogattam s kocsimba 
vetvén magamat, elhajtattam szüléimhez, hogy vi
gaszt leljek szülői keblükön.

Szüleim öröm és könyek között fogadtak, ők 
beszélték, hogy távozásom után Szilvássy mindjárt 
kedvesem szüleinek kedvét kereste s közel két évi 
távollétem alatt nem hallván híremet, Adélt, szüleim 
védelmei daczára is elámitá azzal, hogy engem hűt
lenséggel vádolt, majd meg azon hirt közié rólam, 
hogy biztos értesülése szerint egyik ütközetben el
estem. Adél szülei örülvén a gazdag kérőnek, hü 
kedvesemet átokkal, kitagadással fenyegették;... igy 
lett hitvese Szilvássynak, szerencsém ezen alattomos 
rablójának. — Ennyit tudtam meg szüleimtől s oh{

Pedig később többet is meg- nvabb lön, mindig jobban összeesett, a bájos arezonmi nehezemre esett! 
tudtam: hogy Adél is, velem együtt boldog
talan.

111.
De nem is lehető másként. Isten átka van az 

olyan házasságon, mely nem szívből köttetik, melynél 
nem a fiú vagy leány boldog szerelnie, hanem a 
szülők akarata teszi az elhatározást; hogy lehet ott 
boldogság, hol a „szent frigy* a legdurvább ösztön 
és nyerészkedési vágy, avagy ranghajhászásból léte
sül?!.. azután meg ahol két lény közt, kik szoros 
viszonyban élnek a becsülés megszűnik. ott a 
boldogság is búcsút vesz, felloboghat ugyan egy 
darabig mint a hunyni készülő gyertya végső lo- 
bogványa a szeretet, de végre elenyészik az is : 
már pedig szerethette-e Adél azok után férjét, mi
dőn viszontlátásunk által bizonyosé lön hűségemről 
és miután kitudódott, hogy hozzá irt leveleimet 
Szilvássy nemtelen uton-módon felfogta s elenyész 
tette? — Nem! — ez kétszeresen hatott szivére s 
rágódott életén.

Szilvássy látva, hogy Adél szerelmét el nem 
nyerheti naponként komolyabb s keményebb lön 
iránta s majd durván is bánt vele. Adél ki a házas
sági frigyben földi menyországot álmodott, ily bá
násmódot nem soká tűrhetett. Napról-napra halvái-'

észrevehető volt az önemésztés kínja: végre ugyanazon 
napon, melyen egy gyermeknek életet adott, elköltö- 

I zött a jobbak honába.

így vesztém el éltem szépét javát.
Ez időtől fogva szivem többé asszonyért nem 

bővült s bár érzém, hogy az emberi szerencse egye
dül jó házasságban alapulhat és csak kedves gyer
mekek körében szépülhet újra, mégis eltökélem ma
gamat komor nőtlenségre; 43 évet meghaladtam már. 
anélkül, hogy ezen elhatározásom megszegésére csak 
gondoltam volna is. Nagyon is élénken emlékeze
tembe véstem b. Eötvös ez alábbi minden egyes sza
vát: Nincs körülmény, melyben boldogok nem le
hetnénk; de vannak emberek, kik nem lehetnek bol
dogok s ezeknek egy kötelességük marad: nem 
fáradni az elérhetetlen után... magányosan hordani 
fajdalmaikat. Továbbá: Ki az emberek körében meg
elégedést nem talál, boldogtalanná tesz mindenkit 
kivel társaságba lép: az asszony, ki szeretve 
simul szivéhez, a gyermek, ki térdéhez ragaszko
dik. a barát, ki jobbját szorítja, mind rósz kedvének 
áldozatja.



Irodalom.

Uj lap. A fővárosban folyó évi deczemberhó 
•1-én Színi Károly „Köztársaság" czimfl társadalmi 
hetilapot, indított meg. mely havonkint egyszer poli
tikai részt is hoz.

„Emlékbeszéd dr. Pserchofer Sámuel fölött a 
pápai ismeretterjesztő egylet megbízásából irta dr. 
Kövi József. Ara 30 kr. A tiszta jövedelem a nép
könyvtár javára fordittatik" czimfl füzet, jelent meg 
díszes kiállítással, a füzetben a boldogult igen jól 
sikerült arczképe is foglaltatik. A külalakra és tar
talomra nézve érdekes füzetet a szerző iránti kiváló 
tiszteletből, a boldogult iránti kegyeletből, de külö
nösen a nemes czél érdekében t. olvasóink figyel
mébe ajánlva, óhajtjuk, hogy dr. Kövi ur becses 
munkája minél szélesebb körben terjedjen. Kapható 
Nobel Ármin és VVajdits Károly urak könyvkeres-' 
kedésében.

Egy nő becsületéért czimü beszély fog a jövő t 
hó közepe táján .Kernen saljaitól* megjelenni. A 
munka szerző tulajdona s a gyűjtő-ívnek visszaér- 
kezte után azonnal szétküldetik: ára mely csak akkor 
leend fizetendő, midőn megrendelő a munkát meg
kapta fűzve 1 forint, díszkötésben 2 forint. Meg
rendeléseket szívességből lapunk szerkesztője is 
elfogad.

í

a legvadabb viharnak is ellentállhasson, máshol pe-l 
dig csőrendszert! tartók — mint a Menay-hidja —1 
lennének alkalmazandók. A hid pályája természete
sen oly magasra lenne építve, miszerint alatta a 
legmagasabb árboczos hajók is kényelmesen elhalad
hatnának. Ezen óriási mü előmunkálatait, tervezőSaint- 
Anne ur csak egy millió frankra teszi és 6-7 hó
nap alatt reméli befejezhetni, mely czélból, tervét 
Frankhon-és Belgium összes kereskedelmi kamráinak 
beterjesztvén ez ideig 84 kamara helyeslőleg vála
szolt! A mai mérnöki művészet úgy a hid, mint a 
tűnnél létesítését is lehetségesnek és kivihetőnek te
kinti, és igy a realizáláshoz a pénz beszerzése mel
lett egyébre nincsen is szükség! Természetes, hogy 
ezen terv a szak világot nagy mérvben fogva tartja, 
mi a franczia nép boldogságára annál is inkább hatni 
fog mivel a köztársaság kormánya jövő évben az 
ez évi többletekből 60 milliót középitésekre áldoz, 
holott majdnem annyit adóban a népnek el fog en
gedni. Ily körülmények között belátható, hogy a i 
reactió-pártnak jövője nincsen. Magyar egyletünkben jelölik a csata helyét. Közegészségügyi szempontból 
a társas összejövetelek miudiukákb élénkülnek, több kívánatos volna az ily helyeket tisztán tartani.
uj tagot számlál, kik az ősz folytán jöttek hazánk- Pollák Ignácz úr által múlt hó 30-án rendezett, 
hói Párisba. „K.“ ' mulatság tiszta jövedelme 10 forint 40 kr., az ösz-

szeget P. ur a városi hatóságnak átadta, hogy azt 
a kitűzött czélra fordítsa. P. ur kávéházát Mádai 
Sándor úr vette át. Sok szerencsét!

Egészségügyünk. Városunkban és vidékünkön 
igen gyakran előfordul, hogy beteg egyének, külö
nösen gyermekek nem részesülnek gyógykezelésben. 
Ezen viszás helyzet vidékünk közegészségi viszo
nyainak érzékeny hátrányára van és úgy látszik, hogy 
a közegészségi törvény nálunk még nem foganato- 
sittatik, figyelmeztetjük tehát a hatóságot, hogy jó 
lesz az. 1876. XII. t.-cz.-nek megfeleloleg közegész
ségügyünk előmozdítására a szükséges intézkedéseket 
megtenni, különösen a szegényebb sorsú lakosságot 
felvilágosítva arról, hogy a vagyontalan szülők gyer
mekeit a községi orvosok díjtalanul tartoznak gyó
gyítani - ösztönözni, hogy beteg gyermekeiket or
vosi gyógyítás nélkül no hagyják: mert a mulasz
tókra a törvény szigorú érzékeny büntetést ró.

A korcsolyapályára csakis korcsolya-egyleti 
tagok mehetnek. A közönség részéről többen ezt 
nem tekintve — minden kérdés nélkül az egylet 
terrénumán korcsolyáznak. Kellemetlenségek elkerülése 
végett talán jó volna ha az egylet táblát állítatna 
a bejáratnál fel, hogy igy mindenki tudja mihez 
tartsa magát.

Pápai születésű országos iparlovagot fogott el 
Bécsben egy fogorvos. James Palmer-nak nevezte 
magát a svindler, ki az egyesült államok polgárának 

' adta ki magát, egész Németországot beutazta és 
angolul, olaszul, németül és magyarul beszél. Elfo- 
gatásakor a legnagyobb makacssággal tagadott 
mindent, de utóbb mégis bevallotta, miszerint nem 
James Paliner a neve, és nem amerikai, hanem 
pápai születésű, neve pedig Schwarz Ferdinánd. — 

I Ezen 18 éves ficzkó a hamburgi, brémai, dresdeni, 
berlini és lipcsei amerikai consulatusoktól pénzt 

• csalt ki. és utoljára még a bécsit is rászedte. Utóbb 
még — egy nála talált bizonyítvány által — az is 

i kisült, hogy nem Schwarz. Ferdinánd, hanem Ferenc/.

A kir. közjegyzőkre nézve a képviselőház igaz-1 emelve, a vasút irányát illetőleg pedig következő 

a vasút Pápáról kiindulva, 
a Somlyó északkeleti részét

1 ságügyi bizottsága fontos határozatot hozott s ez I megállapodásra jutott: 
következő: .Utasítsa a ház a kormányt, hogy a' v,,..
gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló i o ™
1877. XX. t. cz.-nek oly szellemben módosítása 6nntye Dí‘vecs<,>ő Kendek, Sümeg, Tapolcza, Balaton
iránt terjesszen be javaslatot, mely szerint a hagya- Ederics, Keszthely - Szentgyörgyig vezetendő; meg- 
tekok tárgyalása rendszerint a kir. közjegyzőkre bi- álló és rendes pályaudvarok minden a pályamentén 
znsséh oly módon azonban, hogy a hagyatéki tár-, fekvő jelentékeny községekben terveztetnek. A vasút 
gyalusok kellő olcsósága biztosítva legyen." A kor- , „, ,, , .inény meg is Ígérte, hogy ilv értelmű novellát fog I n“™ál 'ligall-v’ de m4s«drend(1 felszerelés és üzlet- 
a ház elé terjeszteni, még mielőtt a közjegyzői dí- jPedlg llz Eibel-féle rendszer szerint) birand. 
jakról szóló törvényjavaslat tárgyalására a sor reá Kimondatott továbbá, hogy a szükséges tőke be
kerülne.

A háztulajdonosokat figyelmeztetjük, hogy ha 
jövő hétfőig a kiosztott házbérvalloinási íveket be 
nem adják adójuk hivatalból lesz megállapítva.

A disznóölés évadja elérkezett és a sertések 
elleni hadjárat megkezdődött. Különösen az alsó és 
felső városban találunk számos csatatért. Itt, ott 
vértóesák, simára fagyott jégterek, szétszórt sörték

I szerzése a vasút építéseknél divó utón és módon fog 
eszközöltetni, de az 'érdekelt felek fel fognak kéretni 
a vállalat megkönnyebbítése czéljából szükséges ado
mányok megtételére. Pápa város polgármestere fel
kéretett ezen ügyben lehető legközelebb városi köz
gyűlést egybehívni, melynek feladata leend a nagy 
értekezlet megalakulása tekintetéből a kezdeménye
zés első lépéseit megtenni. Ezen; városunk közgyű
lése által teendő kezdeményezés után, az összes 
érdekelt fölbbirtokosok, városok és községek felkéret- 

'■ nek a nagy értekezletbeni részvételre, mely a társulat 
i megalakulása felett fog határozni.

Az előzetes lépéseket idevonatkozókig nagyságos 
. Kiss László urodalmi felügyelő ur sziVes volt elvál- 
.1 lalni. Midőn városunk polgármesterét, a közügy ne- 
■ vében az értekezlet egybehivása végett üdvözölnők, 

azon óhajnak adunk kifejezést: vajha mihamarább 
létesítve látnánk mindazon lépéseket, melyek megté
telétől ezen nagy horderejű ügy keresztülvitele függ. 
Városunk képviselőtestülete mindenkor szivén hordta 
városunk érdekeit és igy kötelességét e téren is 
szokásos lelkesedéssel fogja eszközölni, a miért is 
idevonatkozólag minden buzdítást felesleges do
lognak tartunk.

város polgármestere fel-

Különfélék.
Düsseldorf mellett, Lindorf helyiségben legkö

zelebb .művelt osztálybeli iszákosok számára 
ápoló hely“ fog nyittatni.

Szászországban egy gépész-mérnök hirtelen 
meghalt dolgozó asztala mellett. Ársenes mérgezés 
áldozata lett. Az általa használt vizes festékek kö
zül sepia és a terra di Siena föstékek arsensavat 
tartalmaznak. Elhunytnak az a rósz szokása volt, 
hogy a festékes ecseteket szájában tartotta.

Gothában, hol az első kemencze hullaelége
tésekre épitetett, e napokban a 14-ik hullaégetés 
hajtatott végre.Vidéki és helyi hindi.

Szerkesztői levelezés.
Veritas. H. trombitának küldött üzenetünkből láthatta, 

hogy mi az. ily szédelgésekre nem fektetünk nagy súlyt; mi 
nem élünk ugyan rá. jobbról balra hajlongni, boldog boldog
talant interpellálni és insultálni, de ha ráérnénk is, haj
lamunk sem volna ilyesmire, mert irodalmi koldulásra nem 
mindenki képes, irodalmi koldulást csak korlátolt eszíi embe
rek vihetnek véghez; mi nem törődünk vele, ha munkatársaink 
akárhány lapba dolgoznak és ha az ármány és intrigua szülte 
pressio egyet tőlünk eltér t, tiz jön helyébe. Levelének másik 
része sem helyes; mert tessék elhinni, hogy az ily irodalmi 
koldusoknak, akarjuk mondani kontárnak, mint alele napló
póknak „vélemény csinálásra” is akad idejük. Ha ön rövid 
idő múlva azt fogja hallani, hogy egy valaki ki lapunknak 
ellensége és ezidŐszerint ellenünk alattomoskodik — megbo-

Tisztelt előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal 
hátralékban vannak, azok beküldésére tisztelettel 
felkérjük.

Háziipar Pápán. A városi tanács és iskolaszék
bölcs intézkedése folytán a helybeli tanítók jövő hó a neve.
elejétől fogva hetenkint 4 órán át a háziipar külön- A vásárról még azon említésre méltó nevezetes
féle ágaiban u. in. szalma- s \ 
könyvkötésben fognak oktatást nyerni.
Varga József tanító ur fogja \ v,.. L
nyáron Székesfehérvárott háziipar - póttanfolyamon 
volt, hol V. ur említett iparágakat elsajátította.
Kezdetnek ez is elég. Mint örvendetes ténvt felem
lítjük, hogy a városi iskolaszék kebeléből szükebb a két .............
bizottságid'küldött ki. melynek feladata leend Varga kik Pápán inár sokszor Ízlelték a ralikoszt éde

, át a háziipar kíllön-
vessző-fonás. kidé- és séget jegyezzük fel, mely ritkaságánál fogva feljegy- j 

Az oktatást zésre méltó, hogy t. i. a vásár alkalmával nemi 
vezetni, ki a múlt fordult elő egy lopás sem, zsebtolvajok nem mutat-1 

koztak, rendes rendőrségünk által már jól ismert 
vendégeink is elmaradtak, (mi fölött Pápa váro

sában nagy a
•sepreghi jó madár Horváth Kati és Anna.! 

.............................................................  ' 'ességét, | 
és azt valószínűleg már megelégelték, miután 
a jóból is megárt.” Vagy talán a rendkívül hideg-

ur közbejárásával legközelebb a háziipar terjesztése 
érdekében a társadalmi mozgalmat megindítani a 
házi ipar egyesületet és luíziipar-iskolát létrehozni, nek köszönhetjük elmaradásukat?

Czélszerü intézkedés. A megyeház átellenében * “““'*"* 1

bánkódás és szomorúság) ezek között lendült. ne csodálkozzék.!
......................  Dr. G. S. Hallgatsz?!

, Dr. D. Múlt számunk „Vidék**, „Tárcza** és „ Ostor “ ro
mok, vatai >'"m lettek revidálva, csak igy csúszhatott be néhány 

hiba.
- r. Azon jósként fellépő flezkó bizonyosan tartozik a 

kávésnak, mert különben nem tudna ily tanácsokat osztogatni. 
Több kéziratról jövőre.

_________ _______........... .  ............ A korcsolya-egylet e hó 14-én d. e. 11 óra
levő lejtő, mely a tóhoz vezet, valamint a Tapolcza kor a városházban a rendőri hivatal helyiségében 
egész partja, 'mint róla meggyőződtünk homokkal közgyűlést tart. — Tárgy: a farsangon tartandó 
sűrűén behintetett úgy, hogy szerencsétlenség ott i bálügy.
nem történhetik. Örülünk, líogy a lapunkban tett | Sajnálattal értesülünk . hogy György Etel k. a. 
felhívás nem maradt eredménytelen. I polgári iskolai tanítónő néhány nap óta szivgöres-

Az országos vásár, mint múlt számunkban is' ben szenved, minek következtében a szobát kell 
említettük, nagyon élénk volt. Különösön n marha- 1----- - .....
vásár örvendett nagy látogatottságnak. - 
marha párja 240 -280 forintjával kelt el, melyek 
legtöbbnyire jószágigazgatók és ezukorgyárak szá
mára vásároltattak. — Egyéb használatra csak ke- 
vesén vásároltak.

Városi költségvetésünk és a corcurrentia. A 
városi költségvetésben a kiadások lajstromában több 
olyféle kiadások vannak, melyek nézetünk szerint 
vagy redukálhatók, vagy ha az összeget meghagyjuk 
azért többet érhetnénk el, mint mennyit jelenleg 
elérünk. Czélszerü volna tehát, hogy a város több 
rendbeli szükségletei nyilvános árlejtés utján onnét 
és azon ezég által fedeztessenek, moly azokat legol
csóbban és legjobban előállítani fogja. Ajánljuk in
dítványunkat városi képviselőink figyelmébe, reméljük, 
hogy a város a concurrentia mellett csak nyerni fog.

Háziiparegylet Takácsin. Hetessy Dániel tanító 
ur Takácsin háziiparegyletet alakított, az egylet 
működése a háziipar minden ágára kiterjed. Üdvö
zöljük az ügybuzgó tanítót és a derék takácsiakat.,

G-a"box3.a-ára,lc.
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 13 frt. 80 kr., közőu 13 frt. , alsó 

12 frt. 20 kr.
llozs: jó 9 frt. 80 kr., közép 8 frt. GO kr., alsó 

frt. 20 kr.
Árpa: j, 9 frt.. k. 8 frt. és a. 7 frt. 50 kr.
Zab: j. 7 frt., k. 6 frt. 40 kr. és a. 5 frt.20kr. 
Tengeri: j. 6 frt. 40 kr., k. 5 frt. 80 kr. és a. 

frt. 20 kr.
Burgonya: 1 frt. 40 kr.
Sztínu: ‘3 frt. 40—3.
Zsúp: 2 frt. 60- 3 frtig.

Pápa, 1879. deczeinber. 12.
WOJTA JÓZSEF, polgármester.

Győr, decz. 3.
Búza bánáti 76 77 kilós 13.90 14.20. Búza győri 74- 76 
ki. 13.10 13.70. Rozs 71'02 72-84 ki.. 9.90 ‘10.20. Árpa 
feleségre) 62-83 63-74 ki. 8.50 -8.80. Árpa (sörfőzésre) 65-56 
9.10 9.30. Zab 7.10 7.20. Kukoricza (régi) 7.30—7.35. (Uj) 
6.70- 6.80.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

.................. - őriznie. Szívből kívánjuk, hogy a derék tanítónő
- A vágó- mielőbb felépüljön és nemes hivatását folytathassa. 

Városunkban meghaltak folyó hő 4 -10-ig: 
Novák Józsefnő. r. k.. 05 éves, tüdővész. Pék János, 
r. k., 58 éves, öngyilkosság. Horváth Pál, h. h., 65 

I éves, tüdővész. Domokos Józsefnő, r. k., 52 éves, 
rák. Bandoli Mária gyermeke. József, r. k., 1 éves, 
rággörcs. Barna Erzsébet, h. h., 18 éves, tüdőgü- 
mőkor.

Steinberger Fanny az .első 27 kros bazár
tulajdonosának hirdetésére t. olvasóinkat figyel
meztetjük.

8

Pápa-keszthelyi vasút
érdekében városunk polgármestere VV o i t a J ó- 
zsef ur folyó hó 10-én délután 3 órakor szükebb 
körű értekezletet hivatott össze, a szükséges előze
tes lépések megtétele végett. Az értekezlet mindenek
előtt, nevezett vasút szükséges voltát úgy városunk 
mint az illető községekre nézve — egyhangúlag ki-



A „Magyar Vidék44 hirdetései.
Tudatom a nagyérdemű közön- 

séo’gel. hogy üzletemben minden
nemű (koscher)

füstölt húsok
ni. nyelvek, frankfurti prá

gai. bécsi és győri ..virstlik" 
salami. sunka stb. kaphatók.

Miután Löwy D. bécsi czéggel 
rendes üzleti összeköttetésben állok, 
tehetségemben áll. mindezen Imsne- 
müeket Iris és ízletes állapotban tar
tani. Tiszteletttel

>S* t e r h J.
szél-utcza.

XXXXXMXXXMXX
27 kr, |______________________ | 27 kr.

,s7’/:/.v/ .í.v.v i 
első 27 kros 

BAZÁH-Tl'LA.IIMiNoS
ajánlja a nagyérdemű közönségnek a közeledő 

karácsom és újévi ünnepekre
dúsan felszerelt gyermekjáték, lérli- és női leg
újabb nyakravalók. divat- és rövidáru raktárát 

bámulatos olcsó árért.
27kr7| f27kr7

4
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NOBEL ÁRMIN
NYOMDATULAJDONOS és LAPKIADÓ

ILL

J

Pápa, szélutcza
ajánlja jól felszerelt Jdiiiyrnyomdájfít minden e szakba vágó miivek pontos elkészít.- re. iigyminl : 

mindennemű megyei és bírósági 

HIVATALOS NYOMTATVÁNYOK, 
broclmrák. röpiratok, közjegyzői és ügyvédi nyomtatványok, 
menyegzői és halotti jelentések, kereskedelmi szerződések, 
falragaszok, közigazgatási és kereskedelmi táblázatok, levél- •>

■ Th »J

fejek, borítékok, névjegyek. étlapok
és több eféle nyomtatványoknak helybeli vagy

vidékre való pontos és olcsó ároni szállítását.

Mindennemű

naptárak kaphatók q

1880—ik evre.

HIMHÁ




