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A vidéki liirlapirásról.
"V Talnliiínyszor a vidéki sajtó valamely eplie-

V mer képviselője lmczczet arrang'irozott ked
ves szomszédja ellen; valahányszor maguk 

a vidéki hírlapírók elkeseredett tollharczot vívtak, 
mely élénken emlékeztetett a ..Part úri unt 
mentes, et nascitur ridiculiis mus“-féle 
latin hexameterre: valahányszor eme fiatal és 
vén titánok „de lan a caprina" tele firkál
tak sok ívnyi türelmes papirost s boldog-boldogta
lannal összevesztek: mindannyiszor arról kezdtem 
gondolkodni, hogy mi oka lehet annak, hogy, 
mig a fővárosi sajtó a tekintélynek és hatalom
nak nem csekély fokának örvend, mig képvise
lői nemcsak rettegett, hanem többnyire nagyra 
becsült s mindenütt szívesen látott emberek, 
addig a vidéki journalisták nemcsak, hogy igen 
csekély vagy épen semmi anyagi jutalmazásban 
nem részesülnek, de ezen jutalomhiány fejében 
még a legnagyobb kellemetlenségek — s nem 
ritkán üldözéseknek és méltatlanságoknak van
nak kitéve. Kérdésemre - részben - már 
magukban azon okokban is találtam választ, 
amely okok engem az efl'ölötti gondolkodásra 
késztettek. He ezen válasz még nem látszott 
kielégítőnek lenni, mert hiszen azt is tapasz
taltam, hogy néha-néha a fővárosi sajtó is bele- 
pfussol a vidéki lapok pletykagyártásába s kis
szerű hajbakapásaiba. — Mindamellett nem 
volt kedvem e kérdéssel behatóbban foglalkozni, 
mdia nem szokásom fele-utón megállapodni. 
Csak most, mikor az ilyen journalistikai ke
reszttűz kellő közepén állott, mikor magam is 
ártatlanul kerültem bele a tflzbe, mint Pilátus 
a credóba. csak most fogtam hozzá a kérdés 

komoly megoldásához, s elég bátor vagyok azt! 
hinni, hogy ebbeli iparkodásomnak kielégítő 
eredménye is van.

Először is nagy hasonlatosságot találok al 
színészek és a hírlapírók s ezek sorsa között.

Mig a nemzeti és népszínház tagjai urak,; 
művészek és nagy emberek, addig a vi
déki színészek és dilettánsok------ -------nemi
szükséges mondanom, hogy micsodák. S erre 
nézve igen sokszor a h e 1 y, nem pedig a 
személy, a tehetség határoz. Úgy a hír
lapíróknál is. A journalista „von Fach", a 
szakember, vidéken kénytelen volna koplalni vagy 
ében halni, mig a fővárosban többnyire elég 
kényelmes és kellemes életet folytat; pedig, de 
sokszor még az orthographiával. a joimialistika 
abc-jével sincsen tisztában I „Bescheiden sind 
Lumpé* 1 vallja Goethével, s ezen mondás nála 
oly axiómává fejlődik, mely végre egész műkö
désében az irányadó. De, mint mondáin, ő megél 
és pedig tisztességesen; mert helyére ta
lált; a többihez pedig senkinek semmi köze.— 
Másképen vagyunk a vidéki „dilettáns'1 hír
lapíróval. Ez többnyire olyan ember, ki hivatala 
vagy más valami jövedelme után él, és szabad 
óráit arra használja, hogy vagy közhaszna és 
mulattató irány- és tárczaczikkeket ir, vagy a 
locális viszonyok reformálására ezélzó indítvá
nyokat tesz, vagy hiíiz-szeminel ellenőrzi a kil-. 
lönféle egyletek, társulatok és tisztviselők mű
ködését, vagy pedig pletykákat fabrikál. Ren
desen semmiféle irói tiszteletdíjban nem részesül, 
jutalmát ő egészen másban leli.

Vájjon miben?
Talán azon öntudatban, hogy jót tett, 

anélkül, hogy anyagi „rennmerátiót" kér vagy

vár? Dehogy is; hiszen a legjobb barátja 
is azt mondja róla, hogy bizony nem önzet
lenségből és emberi szerétéiből származnak azok 
a szép és világra való czikkek, hanem mivel az 
ipse városi vagy országos képviselő, polgár
mester, városi ügyész, tanfelügyelő meg nem 
tudom, még mi szeretne lenni. 8 ezen baráti 
mondókát felkapják a hir szárnyai, s csakhamar 
tele lesz a város, a vidék tőle, hogy N. N. 
ezért meg azért ir, — végre pedig maga az 
illető hirlapiró is kénytelen nolens-volens el
hinni, hogy ő egoista, nagyravágyó, praetendáló 
s követelő ember, és vége a tiszta öntudat
ban rejlő jutalomnak is!

Vagy talán szeretetet, tiszteletet 
arat a vidéki hirlapiró, ha életre való dolgokat 
ir és indítványoz ? Hiszen oly ritkán van al
kalmunk az önzetlen törekvés és munkál
kodás még csak leggyengébb nyilatkozatait is 
szemlélni a mai anyagi világban, — tálán csak 
megadják ama boldogtalan, , de nemes tilztől 
áthatott vidéki hírlapírónak azt, ami nem 
kerül pénzbe: szeretetet és tiszteletet. Egy 
valaki megadja, és ez a szerkesztő, — néha 
ez sem. Ezen egy emberen kívül van igen sok 
irigy, kritizáló, becsmérlő, akadékoskodó, üldöző 
embere stb., de annál kevesebb igaz és szerető 
barátja a jámbor vidéki hírlapírónak.

Es eme különös, de nagyon is dubiosus 
értékű jutalmakban csak azért kénytelen része
sülni, mert nincsen a kellő helyen.

Igenis, ismételve mondom, a vidéki hirlap
iró csak azért van kitéve a legkülönfélébb kel
lemetlenségeknek, mert nemcsak, hogy a vidéki 
sajtó még jobbára az éretlenség stádiumában 
van, hanem a vidék sem eléggé érett arra nézve.

■

Fővárosi levél.
1880.jan. 5.

(Falcó Pinty ? ? ?!! n Nayyralótó.u)

Fakó Pinty ????!!
Uraim és hölgyeim! Tudják-e, hogy mit je

lent ez?
Ez kérem költőileg annyit jelent, hogy: .... 

hol kése) az éji homályban; prózai nyelven pedig 
azt teszi, hogy : fuss vagy fizess, azaz hogy irj „Fő
városi levelet*  vagy megvonatik tőled a t. példány.

Megvallom, hogy én még erősebb leddest 
vártam, már az utóbbi számok hírrovatában keres
géltem rámvonatkozó ilyf'éle czimű közleményeket: 
„Vétkes hanyagság,’ „A kötelesség mulasztás 
netovábbja.*  „Hűtlen visszaélés*  stb. Deime hála a t. 
szerkesztő úr türelmének és solidaritásának egy-ket 
kacskaringós korbács (értsd a kérdés jeleket) és egy
pár bunkós papmarasztó (felkiáltó jel) kíséretében 
elégnek találta az elhallgatott „Fakó Pintyet*  Ígért 
énekének folytatására figyelmeztetni.

Ámbátor sok oka foka volt hallgatásomnak, 
nem mentem magamat, hanem, hogy megmutassam, 
hogy mennyire méltánylom a szerkesztő úrnak
irányomban tanúsított „gyengéd*  eljárását, mellőz\e| nesébeu,

a napi eseményeket, (melyekről jövő levelemben 
szólok) beváltom Ígéretemet és szólok a „Nagyra- 
látó“-ról. íme tehát „A nagyralátó*  meséje:

Kádas Mihály, gazdag paraszt-gazda, szép 
összegecskét, mintegy 200.000 forintocskát örököl, 
amelyet szépecskén gazdaságába fektetve nejével 
Klárával és leányával Julissal mint legelső ember a 
faluban módban, boldogságban és megelégedésben 
élhette volna le egész életét s még szebb vagyont 
hagyhatott volna leányára és fogadott fiára, Bandira 
ha.... De éz a ha,nem maradt el, hanem menykő 
csapásként becsapott az „arany paraszt*  egyszerű 
együgyű házi tűzhelyének szentélyébe két léha bu
dapesti nrli .személyében. Feri és Béla urliak 
mézes-mázas szavaikkal rá veszik az együgyű föld- 
mivest, hogy ezen hozzá most már épenséggel nem 
illő falusi viskót elhagyva a fővárosba költözködjék 
s azon czimen, hogy ott majd a gazdát képviselő
nek is felléptetik jó csomó pénzösszeget zsarolnak 
ki Kádas uram piros biigyellárisából. Es Kádas, kibén 
a roppant kincs birtoklása és az urliak rábeszélé
seire felébred a nagyravágyás kínzó ördöge, csak
hamar rá áll és kész egyszerű faluját, rokonait, 
ismerőseit, barátait elhagyni és a fővárosba költöz
ködni. (’sakhogy i /. nem történhetik meg oly könnyen 
mint azt Kádas uram a két urfival elhatározta, két 
hatalmas ellenzékre talál nejében és öreg minde- 

Ferenczben, Leányát Julist Feri urli szép 

szóval mihamar rábírja, hogy atyját kövesse, hanem 
Klára asszony hajthatatlan, ő azt a falut hol apja, 
nagyapja, rokonai éltek és élnek ezt a boldog csendes 
ősi fészket el nem hagyja az ismeretlen bizonytalan 
fényes nagyváros minden örömeiért sem és gyer
mekét sem engedi, hogy apja leszakítsa szerető 
kebléről, vagy ha azt teszi csak szivével együtt sza
kíthatja le onnan. Azonban Kádas is hajthatatlan, 
megmutatja, hogy Ő az ur a háznál, dictum factum, 
ha akar az asszony, jön. ha nem, nélküle is felmen 
nek Pestre. A nő vérző szívvel hagyja oda férje 
házát és apai házába vonja meg magát azon szán
dékkal, hogy hűtlen férjét, ki képes volt őt házából 
szívtelenül kitaszítani ez életben többé viszont 
soha ne lássa.

A másik ellenzék Ferencz az öreg mindenes, 
egy áldott szivü igazság kimondó házi-barát, ki 
neszét vévén, hogy Bandi Kádasék fogadott lia és 
Juliska szeretik egymást a reménytelen szerelmesek 
szó-szólójaul szegődik. Juhásztatja a neki busáit 
Bandit, ki annak hallatára, hogy Julis apjával 
Pestre fog menni oda akarja hagyni a szülei házat 
és világba bujdosni. Az öreg Ferencz ünnepi dol
mányát felöltve kirózsázott kalappal. kipántlikázott 
bottal épen az elutazás napján beállít Kádas uram 
felső szobájába, hogy Julis kezét Bandi számára 
megkérje. Alig kezdi azonban rá mondókáját, hogy: 
M i k o r o n az i sten Ád á m o t t e r e m t é,,,



hogy a sajtónak jelentőségét és feladatát meg 
tudná érteni, fel tudná fogni.

A vidéki sajtót annyiban tartom az éret
lenség stádiumában levőnek, mert igen gyakran 
megfelelő anyag hiányában n. n. laptöltelék után 
kapkod, pletykát csinál, békés körökben viszályt 
okoz stb. stb. De úgy hiszem, hogy a vidéki 
sajtó nemsokára, talán rögtön is tudná magát 
emancipálni eme — hogy erősebbet ne mond
jak — gyengeségétől, ha maga a közönség 
jobb útra térne, nemesebb Ízlést tanusitana. A 
kivételeknek persze a legnagyobb tisztelet! — 
Ámde mit tapasztalunk ? Sokan, igen sokan 
(trés n e k mondják a lapot, ha nincs benne valami 
személyeskedő piqnanteria, vagy piquans szemé
lyeskedés. Milyennek nevezzem eztaz ízlést ? Szép
nek. nemesnek bizony nem nevezhetem 1 És maga 
a lap egy különös dilemmába kerül: tisztessé
gesnek lenni abonnensek nélkül és — vegetálni 
vagy épen megszűnni, vagy pedig engedni az el- 
korcsosult Ízlésnek s kinyerni a hírlapi gour- 
inanok tetszését és — prosperálni. Tertium reá 
nézve non patur. Sokan capitiilálnak, azt vélvén, 
hogy tisztességes visszavonulás még nem csa
tavesztés, sokan keményen megállnak, ezek a 
szemesek, életrevalók, a mai korban ural
kodó elvek- és eszméknek megfelelők.

Talán kissé feketén festettem, talán igenis 
általánosítottam a bajt! Ennek igen örül
nék — mert hiszen errare humánum est — s 
teljes készséggel kérek bocsánatot a kivéte
lektől!

No de még valami fekszik a szivemen, 
amit el kell mondanom. Ha e dolog nem volna 
annyira furcsa, úgy szomorúnak mondanám, — 
mert hát 1880-ban vagyunk s két évtized múlva 
be lesz fejezve a tizenkilenczedik század. Es 
eme században, eme század végén még van
nak emberek, akik azt mondják, hogy a köz
ügyekhez semmi köze, a közérdeket nem sza
bad hirlapilag előmozdítani annak, ki városi 
pótlékot s efféle adót nem fizet! Ha saját két 
fülemmel nem hallom e mondást, úgy soha nem 
hiszem ei. Hiszen még a jobbágyság korában 
is erős nyilatkozatnak találták volna, hát még 
ma. a szabadság aranykorában!

Különben a községi pótlékról lévén szó. 
tessék elhinni, hogy mi hírlapírók, akik nem 
vagyunk eléggé szerencsések azon kövezet meg
újításához járulni, mely csizmáinkat koptatja. 
•— szívesen fizetnénk községi pótlékot, szíve
sen lépnénk a virilisták sorába !s; ha nekünk 
hírlapírói működésűnkért más pénzzel fizetné-1 
nek, mint azzal, melyet már említettem és az
zal, melylyel szegény Verhovay fizetve lett!

Sapienti sat!

belevág a nagyralátó, hogy: mit bolondozik kend 
Ferencz bácsi, talán csak nem akar rigmust mon
dám? Ferencz háromszor is rákezdi, de csak mindég 
belevág Kádas uram, végre tehát egyenesen kiruk
kol, hogy hát ő voltaképen Julis leánya kezét kérné 
Bandi részére. Kádas felcsattan. Olyan ágról szakadt 
parasztnak a ki se Írni se olvasni nem tud csak nem 
adja az Ő „kisasszony44 leányát, különben is leányá
ról már rendelkezett, az épen ma fog vele Pestre 
utazni, ahol ezentúl állandóan fognak lakni. Ekkor 
kerül csak a megütközés sora szegény Ferenczre 
óva inti az elhamarkodástól Kádast, de mit sem él
ei, a szemrehányás kitörő hangján beszéli el 
Kádas elő-életét, iránta tanúsított méltatlanságát, 
elragadtatásában még azt is felemlíti, hogy Kádas 
uram, még mint pendeles kölyök az ő nagy apjáról 
maradt selmeczi pipáját is a falba vágta és ezzel a 
Ferencz bácsival most úgy akar bánni, hogy szavát 
semmibe sem véve hidegen elutasítja midőn őt a 
veszedelem örvényéből akarja kimenteni. Kádas a 
sok és erős hangon elmondott szemrehányásra ki
fakad és Ferencznek szolgálatai jutalmául egy telt 
erszényt dobva kiutasítja házából. Vérző szívvel 
távozik a jószivü öreg, de nem mond átkot a 
szívtelenre.

Kádas leányával és a két lufival együtt el
utazik Pestre azonban pesti életét — ami kétség
kívül legérdekesebb momentum lett volna u kidol

Pápa, jan. 12. (Pápa város közgyűlése jan. 
10-én. Vidéki szemle.) Két és félórányi élénk tár
gyalás után midőn a város tanácstermét elhagytuk, 
egy a pápai viszonyokban tapasztalt előkelő polgár 
fogadást ajánlott — még pedig százat egy ellené
ben — hogy rövid idő múlva a házi-ipar körüli 
mozgalom ép úgv el fog enyészni mint ahogy fiz 
évvel ezelőtt elenyészett az oly nagy lelkesedéssel 
felkarolt felnőttek ‘oktatása. Mi őszintén szólva az 
ajánlott fogadás elfogadását koczkáztatott dolognak 
tekintjük, mert hát tisztelt polgártársunknak igaza 
lehet, miről némi előérzetet szerezhetett az em
ber ha a megjelent városi képviselők gyér számát 
tekintjük; jó lehet az ülés sorrendje a lehetőleg ér
dekesebb volt, mert a város költségvetését, illetve 
azon ügyet, melytől a pótlék nagysága függ, e 
gyűlésen tárgyalták. Iparosaink csak elvétve vol
tak képviselve, holott a földműves osztály, melyre 
épen a háziipar megteremtése hozná a bő áldást, 
tisztességes távolságban maradt a gyűlés termétől. 
A háziipar ügyét a képviselőtestület magáévá tette 
s nehéz harmincz frtnyi pauschálét szavazott meg 

! Varga József tanítónak, hogy a felekezeti tanítókat 
; az egyes ipar-ágakban oktassa holott a felekezetek 
dolga és feladata leend az ügyet a nép között tova 
terjeszteni. Mivel pedig Pápa városában már évek 

' óta magok az iparosoknak sem igen virágzik a ke- 
I rését, kimondatott, hogy egyedül azon ágak kulti- 
válandók, melyek Pápán rendes iparágat néni 
képeznek, s igy a könyvkötészet és kefekészítés ki 
van zárva a „tanrendből.*  Egyelőre tehát a házi
ipar ügyének annyiban már is van hatása amennyi
ben amúgy is túlterhelt városi budgettünk kiadásait 
nagyobbitja.

A második tárgy, melylyel közgyűlésünk fog
lalkozott özv. Beígérné felfolyamodásának ügye 
mire nézve a tanács határozata helybenhagyatott 
anélkül, hogy felebbező folyamodványa felolvastatott 
volna.

Városunk 1880-ik évre vonatkozó költségve
tési előirányzatának tárgyalása élénkséget szült jó 
lehet a tanács tételei változatlanéi elfogadtattak. 
Említést érdemel dr. Löwy László képviselőnek azon 

! indítványa, miszerint a jövő évek előirányzatának 
szerkesztése úgv eszközlendo, hogy a jelen divó- 
rovatok mellett még az utolsó év zárszámadásainak 
hasonló tételei is felvétessenek, az indítvány hosszabb 
vita után elfogadtatott. Tűzoltóink eddigi 740 frtnyi 

[járulékaik mellett ezentúl még 2 öl tűzifát is fog
nak kapni, mit valóban meg is érdemelnek; az ide- 

1 vonatkozó indítványt Kiss Gábor ur meleg szavai 
után fogadta el közgyűlésünk. Az ovoda és torna- 

i tanítási költségeknél jelentékeny törléseket hozott a 
I tanács ajánlatba, melyek el is lettek fogadva. Az 
utcza világításnál, mire ez évben 1155 frt 59 kr. 
lett felvéve, élénk vitát keltet dr. Löwy László in
dítványával, mely szerint a lámpák száma szaporí
tanék a világítás jövőre vállalkozónak lenne át
adva. Ezen inditványnyal szemben Vécsey István 
képviselő kifejti, miszerint a város kivilágítását 
legczélszerübb házilag kezeltetni, mivel vállalkozói 
kezelés mellett világításunk meg rosszabb lenne 
mint most — hanem a világításra felhasznált 
anyagnak beszerzését jövőre nem „liter*  számra 
hanem igen is rendes pályázat utján indítványozza 
beszerezni. Ezen czélszerü indítvány elfogadtatott.

gozásra — nem látjuk a színpadon, csak eredményét 
tudjuk meg később midőn Kádas testben lélekben1 
megtörve miután összes pénzét a két gavallér ki- 1 
élte és örökségét elrabolva megszökött. Távolléte' 

alatt az Ősi portát az öreg Ferenez kezelte és egyik 
végét kiadta árendába a jószivü Kóbi zsidó gyerek- j 
nek aki ott boltot nyitott. Kádas felesége ellátogat 
Ferenczhez s zokogva panaszolkodik, hogy mi lett 
azóta leányából; végső elkeseredésében válni aktírI 
férjétől midőn véletlen megérkezik a kijózanodott 
vezeklő férj és a szerető nő feledve minden eddigi 
kellemetlenséget és fájdalmat megbocsát férjének s 
visszatér a családban a „nagyrálátás*  által megza-| 
vart régi béke és boldogság. Igen szép részlet i 
Bandi és Julis a két félreértett szerelmes kibékülése: 
a végjelenetben. Bandi azt hiszi, hogy Julis pesti 
tartózkodása alatt elaljasult s egy pár jelenetben 
őt — ami illemet is sért és nincs indokolva — 
tolvajok r....ójának nevezi. Ez annyira hat az ár
tatlan leány lelkére, hogy a kútba akarja magát 
Ölni csak a vén Ferencz mindenre kiterjedő figyelme 
menti őt meg a halál torkából. A végső jelenetben 
midőn már minden jó véget ért, Bandi még mindég 
kétkedve Julis ártatlanságán, elakarja hagyni a há
zat. Nevelőanyja belenyugszik csak azt kívánja, 
hogy mint jó testvéreknek nem illik haraggal elválni 
egymástól, azért kérjenek egymástól bocsánatot. A 
gyermekük zokogva rebegik el a boesánutkérést. Női

'A czincza-árok ügye, hogy szóba került természe
tes, mivel ez városunk egészségügyét illetőleg va- 

| lóságos nyílt sebet képez. Ez alkalomból kifejlődött 
i vitából líózsa István képviselő urnák erélyes és a 
| képviselők jogait védő — felszólalását is felemlít
jük mint olyant, mely általános helyesléssel fogad- 

, látott és köszönetét érdemel a nyilvánosság terén is. 
Tudva van, hogy városi pénztárunk a feleke- 

i zeti iskolákat évi segélybe részesíti; de tekintve 
azt, hogy ezen segélyt — mint pótlékot — úgyis 
a felekezetbeli adózó polgárok fizetik nagyon tenné- 

l szetes, miszerint minden hitfelekezet azon mérvben 
dotálandó, melyben tagjai adót illetve pótlékot 
fizetnek, már pedig az adófizetés minden évben 

1 változó lévén igen helyesnek tartjuk dr. L ö w v 
László azon indítványát, mely szerint bizalmi 
férfiak közbenjárása mellett, a felosztási kulcs új
ból állapítandó meg, nézetünk szerint' az igen tiszt, 
városi tanács feladata lett volna ez ügyben a kez
deményezés. Midőn jelentésünket bevégeznŐk nem 
hagyhatjuk említés nélkül azon tényt sem, hogy 
városi pénztárunkban az apály akkora, miszerint 
már két év óta, a város adósságai után esedékes, 
kamatfizetés nem volt teljesíthető és ami több még 
a hivatalnokai járulékai is néha egy-két havi kése- 
delmezést szenvednek, miből látható, hogy háztar
tásunk ép oly rendezetlen mint Törökország háztar
tása, ami bizonyára nem tartozik a „lélek emelő*  
tények közzé.

A D u n a mentében fekvő városok és helységek 
lakóit a fenyegetővé vált árvíz veszély még ma is, 
izgalomban tartja. Pozsony egyes utczái már több 
nap óta vízben úsznak, de legnagyobb ijedtségben 
vannak Csalóköz lakói mivel a „Lídia*  nevű zá
tonynál a jég megtorlott s a torláson felül a viz 
folyton árad úgy, hogy már az 1876-iki legmaga
sabb vízállást 7 hüvelyk hiányával el érte; szeren- 

, cséré a komáromi jégtorládás megindúlt s úgy 
pillanatra a veszély csökkent.

A „Győri Közlöny*  jan. 14-én az áradá- 
I sokról czikket közöl, melyben a veszély közeledtét 
I jelezi, de óvatosság, erély és elhatározó lépések se
gélyével a veszélyt leküzdhetőnek tekinti s evégből 
éberségre inti Győr polgárait.

„Keszthely*  laptársunk az állami rendőr
ség szükségességéről figyelmet érdemlő czikket kö- 

| zöl. melyből következő sorokat közlünk:
„Nagyon tévesztett alkalmazás a pandúrok 

elhelyezésénél, hogy sokan olyan állomásokra tétet
nek ; a hol születtek, gyermekeskedtek s felnevel
kedvén, emberekké lettek.*

„ így azután a sokféle^"//mbarátgág, bátyámuram, 
gógorom, komám, s több annyi falusi „canouicum*  
szerint számított gzázrétil atyajigág, midőn a műve
letlen, ekeszarvat tartó jármiig butaság a korcsmá
ban egyik a másiknak csak úgy ropog, úgy töri ol
dalcsontját 8 minden gyilkos eszköz kész az élet 
eloltására : se pandúrnak, se szuronyának se puská
jának, se személyének tekintélye nem levéli, nem
csak védelmére nem kelhet az ártatlannak, de be
elégedhetik az ebrudoni kidobással. Sőt akárhány 
eset történt, hogy a puskát kezűkből kicsavarták s 
pocsékká verték vagy az itezés üveg kereste kopo
nyáját, agyvelejét. Ennek sokáig igy folyni nem 
szabad, csak rendes utasítási szabályzatokkal ellátott 
államrendőrség vethet véget a már igen elszéledett 
duhaj állapotoknak. Azért minélelőbb óhajtjuk az 
állami rendőrség életbeléptetését.*

Veszprémből Írják lapunknak, hogy a müvei- 

most öleljétek meg egymást utoljára — mondja anyjok, 
— s a gyermekek hevesen egymás nyakába borulnak. 
Kis szünet áll be. „No Bandi fiam ereszd el Jnl- 
csát és búcsúzzál el tőlünk is.*  Bandi: Nem tudom 
én elereszteni édes anyám! — Anya: No leányom, 
légy te az erősebb, bontakozzál ki Bandi karjaiból. 
Nem tudok én édes anyám szól a leány, és a két 
szerelmes zokogva átölelve megbocsát egymásnak. 
Hanem most már az öreg Ferencz akar elmenni a 
háztól. Megy ám, de a papért, hogy az uj párt 
összeeskesse. A mii bővelkedik, úgy drámai, mint 
komikus jelenetekben. Nyelvezet tősgyökeres za
matos magyar, a nép egyszerű érzelme, gondolkodás 
módja ritka szerencsével van benne alkalmazva. 
Igen érdekes Kádas uram programmbeszéde, melyet 
képviselővé választása reményében tart falubelijei
hez. Az egész beszéd tele szőve Kádas uram által 
ellesett idegen kifejezésekkel, melyek a hozzácsatolt 
magyar értelemmel nevetséges anachronismust ké
peznek. Csak úgy emlékzetből említem fel azon 
részletet, midőn mondja: Második szavazatomat 
pedig adom arra, hogy a nemzetiségi viszonyok azon 
m a g a s 1 a t r a redukáltassanak, hogy 
ne csak mi született magyarok legyünk azok, hanem 
az idegen nemzetbeliek is tiszta, tősgyökeres in a- 
gyúrókká g e r m á n i z á 1 ó d j a n a k.

Kádast maga a szerző, a jó öreg Szigeti 
bácsi udtu szokott magyaros typusával, K. Jásza/



tebb körökben újabban is meg lett pendítve egy te- ’ 
kintélyes lap kiadása, mely úgy alak, mint szerke- 1 
zetre inkább megfelelne a megye székvárosa méltó-’ 
ságának, mint a jelen sovány szervezetű w Veszprém*  
czimü álmos lapocska.

Tisztelt olvasóink figyelmét különösen felhív
juk az országos méhészeti egyesület közlönyére, a 
'.Méhészeti Lapokéra, mely Krieseb János 
k. műegyetemi tanár szerkesztése mellett érdekes’ 
tartalommal megindult. A méhészet meghonosítása, 
úgy mint külföldön ez rég megtörtént, hazai viszo
nyainkra nagy horderővel bírna, bizonyára reánk, 
pápaikra, nagyobbal, mint a házi ipar bírhat, 
mivel a város lakosainak nagyrésze főldmiveléssel, 
foglalkozik s épen a föld- és kertipar az. mely na
gyon hátramaradt állapotban van. A méhészet ugv 
a föld- mind a kertipar kiegészítő része lévén, gya
korlati terjesztése mindenesetre czélszerü, amiért is 
melegen ajánlják a .Méhészeti Lapokat*,  mely
nek előfizetési ára egész évre 2 frt (kiadótulajdonos 
Légrády testvérek, Budapest, nádor-uteza 7. sz., hova 
az előfizetési dijak küldendők.) Pf.

I tilog nem volt ünnep, de nemsokára egyházilag lln-' 
! népéivé lón azon okból, hogy a hívek a pogány 
i mulatságuktól s tivornyáktól elvonattassanak s egv ■ 
bűnbánó ünnepen egyesittessenek. Midőn későbben' 
•le'zus születésének napjául deczember 25-ik napja | 
állapíttatott meg, január 1-ére Ion Jézus kö- 
i ü 1 m e t é 11 e t e s e n e k ü u u e p e áttéve s ezt az evan
gélikus egyház is elfogadta, bár ezen a napon tar
tatni szokott egyházi szónoklatok nem annyira az 
ünnep tárgyát képező mozzanatokat, mint inkább a 
múltba való visszapillantást s a jövőbe \aló tekin
tést tárgyalják,

A régi szokások közöl a mai napig leginkább 
iaz újévi ajándékok és az újévi üdvözletek 
| tartották fenn magukat. Azon szokás, hogy uj év 
napján a városi zenészek vagy az ezredek zenekarai 
a városokban és falvakban, a tanítók vagy tanitvá- 

i nyok körmenetet tegyenek és énekeljenek, — illő 
■ jutalmazás reményében - ma már a legtöbb or- 
< szágban hanyatlani kezd. Azonban nálunk még ko

nokul ragaszkodnak a régi szokáshoz czigány mu
zsikusaink, kéményseprőink, éjjeli őreink, pásztoraink, 
a pinezérek s cselédek stb. - nem csekély boszu- 
ságunkra s alkalmatlanságunkra, úgy hogy Caligula 
alattvalóitól csak annyiban különbözünk, amennyiben 
mi ezer alkalmatlankodónak adjuk azt ezer kis rész-

I

Az újév napjáról.*)
Boldog újévet! Boldog újévet kiválniuk! — 

hangzik mindenfelé, s e sűrű jókivánatokkal egy 
időben ugyanannyi üres kéz is nyúl felénk — várva ; 
a viszonzásul szolgáló adományt. Az uj évi üdvöz
letét ugyan könnyen fogadhatjuk el s osztogathatjuk I 
is szét, de a tömérdek követelő gratulanst kielégi-, 
teni, az már nehezebb dolog, vagy legalább is ter
hessé s alkalmatlanná válik az ilyen tolakodók se
rege. Pedig sem az uj évi üdvözlés, sem az újévi1 
ajándékok osztogatása, nem mai szokás. Mióta csak | 
kalendárium és évszámítás létezik, az uj év napja I 
mindig nevezetes nap volt az emberekre nézve, me
lyet a népek különféle módon ünnepeltek meg. A 
zsidóknál az újév napja a Tisri hónap első nap
jára (a mi számításunk szerint szeptember hó köze
pére) esett s azt tartották róla, hogy ezen napon' 
tartja istenük az Ítéletet; innen neve is: Jóm Ha
din, azaz ítéletnapja. Egyszersmind ezen napot 
tartották Ők Ádám teremtetése napjának is.

A persáknak uj év napja azon napra esett, 
melyen a nap a kosjegybe lép, s innen Nevruzzi- 
H a mainak, azaz kosnapnak nevezték. Ok ezen 
napon nagy népünnepélyt tartottak, az u. n. Név
in zzot. —• A régi rómaiak uj év napján Janus is
tennek egy fehér birkát áldoztak meg, a Janus tem
plomát, valamint az egész várost illatos tömjénnel 
füstölték ki; az újonnan választott senatns körme-' 
netben felvonult a Capitoliumba. hogy Jupiternek 
áldozatot hozzon. A nép mindenféle munkához kez
dett, üzlethez fogott ezen napon, mert szerencsés
sikerét az egész évre nézve kedvező előjelnek tar
tották. Talán innen származnak a mi népünknél is 
meggyökeredzett hasonló s nevetséges balvélemények, 
p. hogy aki uj év napján korán kel, egész éven át 
korán kelő lesz, hogy újév napján malaczpecsenyét kell 
enni, mert a malaczelőtúrja a gazdaságot stb. stb. Kü
lönösen szokásosak voltakarómaiaknál az újévi szeren- 
csekivánatokés ajándékok ; ez utóbbiak leginkább meg
aranyozott datolyákból és szilvákból, fügéből, méz
ből, ritka régi pénzdarabokból és egyéb apróságok
ból állottak. Az utczán találkozók igy üdvözölték 
egymást: Annum nóvum faustum felicemque tibi! 
Boldog és áldott uj évet neked! A császárok ké
sőbben terhes adóvá változtatták át az uj évi aján
dékokat; igy pl. Caligula a császári palota elő
csarnokában állva, fogadta el úgy szegény mint gaz
dag alattvalóinak ajándékait.

A keresztyén egyházban az uj év napja erede-

•) Térhiánv miatt elkésett. Sserk.

Mari mint felesége és II e 1 v e y Laura mint leánya 
művészileg domboriták ki drámai szerepüket, de 
különösen remek volt Újházi „öreg mindenese.*  Van 
még egv mellékes szereplő is a darabban a jószivü 
Kóbi (Vízvári) zsidó gyerek, aki azonban nagyban 
befolyik az események szerencsés kibonyolításába; 
ő hozza meg az örömhírt egy budapesti újságból, 
melyet nem az uraság szérűjén nyomtatnak, hogy a 
két iparlovagot kik Kádas pénzivei odább állottak, 
a rendőrség elfogta és a 200.000 frt minden hiány 
nélkül a rendőrségnél van letéve, ő állítja helyre a 
falubelieknek Kádas és leánya becsületességében 
megrendült bizalmát, midőn a leányokat és asszonyo
kat azzal biztatja, hogy „ha egy szót mernek szólni 
Juliska ellen, hát két garassal felemeli a pántlika 
árát, a legényeknek, kocsisoknak meg egy ostor
nyelet sem ád hitelbe,*  és mindezekért nem fogad 
semmi ajándékot, csak arra kéri négy szemközt 
Kádasné asszonyomat, hogy a kukoriczát ne adja 
el másnak. Kár, hogy csak a harmadik felvonásban 
szerepein typikus alak. A két ingyenélő urfit Halmi 
és Bendak Lajos adták szokott művészettel.

Fakó Pinty.

Ugyanazért az ügyet fontoságánál fogva a tekin
tetes Köztörvényhatóság kiváló figyelmébe és mun
kás gondjába ajánlom. ’ Trefort #. k.

Vidéki és helyi hírek,
Véres kimenetelű párbaj volt a múlt szomba

ton a fővárosban. Verhovay Gyula és br. Majtényi 
Izidor között. Verhovay veszélyesen megsebesült. A 
párbaj M. által erőszakosan provokáltatott, miáltal 
a magyar krautjunkerthum ismét életjelt adott ma
gáról. A fővárosi sajtó, a közvélemény és az egész 
ország M.-et elítéli és joggal, mert ily eljárás mel
lett a sajtószabadság illusorussá válik, a corruptio 
akadálytalanul terjedhet, a bűnösök és .frakkos 
banda*  emberei, a hazárdjátékotok emelt fővel jár
hatnak, minden jóravaló, önzetlen törekvést, a szó
lás és sajtószabadságot fitymálhatják. Verhovay a 
közerkölcsiségért vívott harczbai megsebesült, Őt, a 
tiszta erkölcs szószólóját láb alól el akarták tenni, 

szolgált 
elnémi- 
megbo-

de tudják meg, személyt igen, de az általa 
igaz ügyet nem lehet egy pisztolylövéssel 
tani. Nagy Széchenyink dicsőült szelleme, 
csáthatsz-e a bitor vétkezőknek!

---- »>■■»■■■•» v.t...•• uu|,,n uí.u vtLl mo i voz.- Lapunk szerkesztősége J'erhovay
létben, amit a romai polgár egyszerre adott, bizo- I hoz követhez^ '....
nyara szinte alkalmatlankodó császárának. ' lapszerkesztő

Hogy hogyan és mikor tolták a különféle né- | védelmeért 
pék nyakára az uj évet s vele az évszámítást a sze- ‘ 
rencsétlen kalendáriumcsinálók, arról jövőre.

Somorjai.

J Gyulá-
1 ’erhovay Gyula 
A közerkblcsiség

:ezo táviratot intézett: 
"> úrnak liudapeeten. 
vivott harezban niegsebesillt bajnoknak 

őszinte részvételét nyilvánítja a „Magyar Vidékü 
szerkesztősége.

A pápai polgári kör következő táviratot inté
zett Verhovay Gyulához: Legbensőbb részvét mel
lett Verhovay mielőbbi felgyógyultsát kívánja a pá
pai polgári kör közgyűlése.

, Nobel Ármin ur könyvnyomdaszemélyzete Ver
és köztörvényhatóságaihoz, a tankerületi főigaz- hovav Gyulához szinte részvéttáviratot intézett.

A pápai polgári kör f. hó 12-én tartotta meg 

lég hangzik : i választva: elnöknek: Wajdits Károly; alelnöknek:
Elismert tény, hogy csak azon ország számit- Koczka László (szavazás utján); jegyzőnek: Nagy 

hat szerencsés közgazdasági állapotokra, mely a Boldizsár; pénztárnoknak: Berműller Gyula: könyv
közgazdaság főtényezőjét: a mezei gazdaságot, ipart tárnoknak: Gross István. A választmányba: Boda 

lés kereskedelmet egyaránt fejleszti. Hazánk népes- i György, Vermes András. Czink János, Makára György, 
sége eddigelé főleg a mezei gazdasággal foglalkozott, ! Messerer, Físcher Adolf, dr. Feitl, Szám, Bráder 
mely egyoldalú foglalatosságból mindenféle társadul- Sámuel, Kovács István, Bikky Sándor, Bánfi János, 
mi, közguzdasági, valamint finánczialis hátrányok! — póttagok: Horváth Rezső; Brenner, Vinkovits, 

j következtek. Ha tehát meg akarjuk alapítani hazánk Heim, Reisner, Freiszberger, Tauber, Schlesinger 
jólétét, biztosítani jövőjét: feltétlenül szükséges, hogy | Rezső. — Alelnök indítványára a közgyűlés részvét
kellő gondot fordítsunk mezei gazdálkodásunk helyes táviratot küldött Verhovay Gyulának, melynek szö- 
irányban fejlesztése mellett, az ipar és kereskedés vegét egy más hiriink hozza.
mivelésére és kifejlesztésére, de mindenek felett, Meghívás. A pápa-keszthelyi széles vágányull-od 
a tudományra támaszkodó ipari ismeretek és gyakor-; rendű vasút létesítése ügyében f. évi febr. 3-án d. e. 
latok terjesztésére. Az ipar emelésének és kifejtesz- 10 órakor Pápán a városház nagytermében tartandó 
tésének, mai időben egyik leghathatósabb emeltyűje | értekezletre a környékbeli összes érdekeltek ezennel 
az iparszakoktatás. Ennek előmozdítására állitatott l tisztelettel méghivatnak. Pápán, január 8. 1880. 
fel a m. év őszén Budapesten egy középipartanoda, ■ Woita József polgármester.
melyben az elméleti és gyakorlati iparoktatás oly | A Budapest-Esztergom-Györi sokat emlege- 
módon vezettetik, hogy az ott tanult ifjú onnan kilép- tett vasútvonalra nézve úgy értesítenek, hogy annak 
tével alkalmas művezetővé váljék, hivatásához képest eloleges engedményesei 42 Ívre terjedő memorandu- 
az ipar egyik vagy másik ágában. Ezen középtano-! mot nyújtottak volna be a közlekedésügyi ministe- 
dának három főszakcsoportja van, melyek egeikében | Hunihoz, melyben az egész vonal részletes tervei 
építészet, másikában gépészet, harmadikéban vegy-,; és szárnyvonalai ki volnának mutatva és megállapítva, 
illetőleg gyármüiparral foglalkozó művezetők tanít- Azonban a kormány ezen vasútvonalra nézve csak

A középipartanoda érdekében.
A közoktatási minister az ország összes egy- 
iíu V/Vf4-ni.i'ún rlioír... 1. n 1 iházi- , o . t....... __...... _...........o„_ ____ „ _____  ___________

gatókhoz és tanfelügyelőkhöz a budapesti középipar-I f. rlr_'_ *.  ____o
tanoda ügyében felhívást intézett, mely következő- tisztújító közgyűlését. Közfelkiáltással meg lettek

tatnak, úgy azonban, hogy mindenik szakcsoport február hóban szándékozik az illető törvényjavaslatot 
tanulói az általános tudnivalókra együtt oktattatnak. i a képviselőház asztalára letenni, hogy jövő tavasszal 

Az intézeti tanfolyam 3 évre szabatott meg.1 az egész vonal építése szárnyvonalaival együtt min
Ámbár az intézet szerencsés előjelek közt nyílt meg, 
s a kezdet újdonságához képest elegendő tanítvány
nak örvend : mindazonáltal a nagy feladathoz mérve, 
itt az ország minden vidékéről jövő és sokkal szá
mosabb növendéknek kell csoportosulni, mint még 
most történt, hogy ez intézet az ország szükségei- j vasutat sem fog garantirozni. 
nek megfelelőleg hathasson.

Ugyanazért felhívom a tek. Köztörvényható
ság figyelmét, hogy a Budapesten felállított közép
ipartanoda létezéséről és czéljáról értesítse a hatósága 
alá tortozó szüléket és gyámokat s hívja fel, hogy 
gyermekeiket, kik az ipar valamely ágára hivatást, 
hajlamot éreznek magokban, és kik vagy a közép
tanodák — vagy a polgári iskolák négy alsóbb osz
tályát jó sikerrel végezték, vagy magánúton a szük
séges előismereteket, megszerezték, a középipartano
dába küldjék be, hogy ott tanult és ügyes iparo
sokká míveljék magukat; nevezetesen: vagy épité-

den akadály nélkül megkezdethessék. Szó van arról 
is, hogy az eloleges engedményesek, t. i. a nyugoti- 
vasuttársulat, Fuchs Miksa et consortes nem fognák 
megkapni a végleges építési engedélyt, miután a 
kormány el van határozva, hogy ezentúl semmiféle

Népkonyha. Ne tessék megijedni, nem Pápán 
hanem Gyöngyösön f. h. 15-én lesz megnyitva a 
népkonyha, melynek vezetése az ott helyi jótékony 
nőegyletre bízatott. A f. évre a városi képviselőtes
tület a népkonyhára 1000 frtot szavazott meg.

Lapunk munkatársa Bánfi János úr kívána
téra kijelentjük, hogy tőle mindeddig a .Magyar 
Vidék*-ben  csakis következő czikkek jelentek meg : 
1. Jelentés a tanitóegyleti közgyűlésről. 2. Kinek van 
igaza? vonatkozással a népkonyhára „—i“ aláírással. 
3. Az álhumanismusról. 4. A boldog prímás. Tár- 

____  ___ v............ o........  , czaczikk. B. aláírással. 5. A háziipar a Pápa városi 
székké vagy gépészekké, vagy vegy-, illetőleg gyármű- j iskolaszék előtt. B—i aláírással. Özv. gr. Batthyány 
iparosokká’E czélt még biztosabban és sikeresebben Lajosné. B—i J—s. aláírással. 7. A fényűzés — 
lehetne elérni, ha egyfelől a köztörvényhatóságok I n._ aláírással. 8. Falu végén . . . költemény, 
közköltségenküldenének ide s neveltetnének erre alkal-1 Kijelentjük továbbá, hogy B. úr a lap szerkesztésébe 
más ifjakat, még pedig az ipar mindhárom ágúban;!be nem folyt, lapunkban semmiféle csikkhez vagy 
másfelől az egyházi főhatóságok a magok hatáskö-1 közleményhez anyagot nem szolgáltatott.
rében erre szintén hatályosan közreműködnének. Hymen. Schoszberger Márk városi képviselő

Hazánknak alig tehetünk a mai időben hasznosabb hír leánya Schoszberger Fánny k. a. holnap fog egv- 
szolgálatot, s polgárainknak a megélhetésre alig mii- bekelni Rechnitzer Soma helybeli születésű, budapesti 
tathatunk biztosabb utat és módot, mintha ifjusá- kereskedővel. Az esküvés délelőtt 9 órakor Schosz- 
gunk egy nevezetesebb részét az ipari pályára utal- berger úr házában lesz. Sok szerencsét és áldást 
juk s ez irányban őket elméletileg és gyakorlatilag kívánunk az új házaspárnak. Kejzlár Lajos 
kiműveljük. Idején is van, hogy hazánkfiai is belás- vasúti tisztviselő ur f. hó 21-én tartja esküvőjét 
sák, hogy az ipar és kereskedelmi pálya ép oly tisz- Woczelka Márt ha urhölgygyel Lamm városában 
tességes’és hasznos, mint az úgynevezett tudós pro- i (Csehország.) Sok szerencsét kivárniuk az uj házas- 
fessziók, melyek vagyon s talentum nélküli ifjúkra 1 párnak.
nézve ép oly’ háládatlanok, mint az azokban való1 Villamos világítás. Mint lapunkat értesítik, a 
túltömöttség a társadalomra nézve káros és veszélyes. (helybeli orth, izr. hitközség régebben táplált azon



Imi■> temnlomof lírertvanisloirás helvett, leiévre t Irt, Mulatrilnvszámmal kívánatra szívesen v.íttü^.' Ubl.an isfo- szolgai a kiad-ibiyaM Hiúd.... .... Cllöi

Iramnthn lioztu. amennyiben idevonatkozókig :i szűk- Beküldetett. I Szerkesztő m ! Ke e n kmrt-
s'éons kérdéseket eves elöljáróság! tagok Becsben, kezd soraim közzétételére: t. Iio b-an a helvbeh posla 
S.ges Mimstkil jyu en ,| b , I-U1.........„...... k|il,|ió(,sbc> |lugv , v ,)tlalll

„>»>■ von mLrauzemuo ..................... ~í! hét levő * P>fe“»l< «« ('blígottómat
■ zi •',,<*>.  >iz illőtől- törekvéseinek sikerét ha- beváltsam. Éli azon hiedelemben miszerint a jókor
'K™ ól^!;11^ feladott pénz a kitűzőit id'.l.en meg fog érkezni,

egészen nyugodt valók, midőn 8-ról keltezve nevezett 
bécsi czégtől oly tartalmú felszólító levelet kaptam. 
Imgv a ímír lejárt obligátiót miért nem váltom he? 

‘Ennélfogva'a (»-án feladott levél még 8-án nem 
volt Becsben. Igv jártam egy általam abonólt 
pesti hírlappal: egy hét alatl kétszer nem kaptam 
meg és miliőn reclamáltam. feleletül azt nyertem, 
hogy a lapok mindenkor rendesen küldettek el. Mi
dőn ezt. egyik barátomnak elbeszéltem, ő viszont 
megjegyezte, hogy vele ugyanaz történt, sőt az ál
tala két ízben is 'reklamált lap kétszer küldetett el 
anélkül, hogy kezéhez jutott volna. Távol van 
tőlem a t. postatiszt urakat hanyagsággal vádolni, 
de ezen soraimat becses figyelmükbe ajánlom anél
kül. hogy azokat megjegyzésekkel vagy találgatá- 

' ................. ok győződve, miszerint
jövőre ily rendet

lenségek ne történjenek. Egy kereskedő.
.Méhészeti lapok’ czim alatt a magyar országos 

méhészeti egyesület Kriesch János szerkesztése alatti 
havi közlöny első száma megjelent és hozzánk bekül
detett. A szerkesztő neve elég biztosítékot nyújt 
nekünk arra nézve, hogy alap a czélnak meg fog 
felelni. A méhészet nemzetgazdasági, társadalmi és 
erkölcsi fontosságát bővebben fejtegetni fölöslegesnek 
tartjuk. Vidékünkön a méhészettel mindeddig nagyon 
kevesen foglalkoznak, említett okoknál fogva kívánatos 
volna, ha gazdáink minél nagyobb számmal, az orsz. 
méhészeti egyesületbe lépnének és az egylet ügye
sen szerkesztett közegét járatnák.

A Gyurii. irta Gyűrű János (dr. Marczell Já
nos), czimii kis füzet jelent meg Rozsnyón, Kovács 
Mihály könyvnyomdájában, Ára 30 kr. Ajánljuk.

Bátor verekedők. Tegnapelőtt éjjel két bocsi- 
suhancz támolyog végig a szél-utczán. éktelen

i'viben idevonatkozókig a szük-lyamatba hozta, 

hol' a Öablokow-fóíó rendszer gyakorlatilag alkal
mazva már van. legközelebb tenni sZiindcItozmik.Mi 
ivcu viiuiiuuvn .... --------- ----- - ...
nem ez alkalommal kis türelemre kenuik az illető
ket mivel f. hó 4-én érkezett cahelsőrgönyök szerint 
a villamos lény megosztl.atrtságámik vroblennijál a 
memlóparki bűvész. Edison, tényleg feltalálta es 
gyakorlatilag sikerrel Mcmlópnrk község kivilágításá
nál alkalmazta. Az Edison-féle lámpának ara egy 
írtba iö. tehát néni drágább, mint egy petróleum-1 
lámpás és 5—120 normál gyertyafényt ád s ötven 
ilyen lámpa egv közös villanniemzove liozatik mű
ködésbe. Ncw-Yorkból érkező táviratok szerint. Mi-. 
són f. hő 2- és 3-án Memlópark varost 110 villa-] 
mos lámpával világító ki s két gramme-fele dynarao- , 
electrikes gép szolgáltatta a szükséges villamlblya- 
mot. Ezen nagy problémának megoldásai ol annak 
idején bővebb értesítéssel fogunk olvasóinknak szol- 
Biíln1'i .mint, vesszük •! hirt hogy a de- sokkul kísérném és meg vagyok győző-

Lapunk zártakor vesszük a tat w <■ w lliltlli. llogv Bv51
vecseri műkedvelői előadás és mulatság lenyesen .. .* ............................
sikerült, jövő számunkban terjedelmesebb jelentést 
fogunk közölni.

Csekö Gusztáv ur. a református főiskola zeiie- 
és énektanára, a helybeli polgár iskolához is ének
tanárrá neveztetett ki.

A hazai indigó termeléssel gróf Eszterházy 
Miksa tatai birtokában szintén próbát tett, s azon 
meglepő eredményt tapasztálé, hogy az indigó növény 
a homokos talajban is gazdagon díszük és a legna
gyobb hőt és szárazságot is kiállja. Az idén négy
szer aratott, s a termést most dolgozzák fel indigóvá.

A „Gazdasági Mérnök’ ez évi két első száma 
a következő gazdag és változatos tartalommal jelent 
meg: Gazdasági érdekeink és a szakirodalom. — A 
mezei komócsinról (képpel) dr. llodiezky Jenőtől. 
Adatok a közvágóhidak építéséhez. -- A napfoltok 
befolyása az áradásokra. — Egy modern franezia 
park (képpel.) — A mosonyi öntözött miirét (kép
pel) Górnia Bélától. — Porhanyitó és gyökérmetsző 
gép (képpel), Péter Dénes halasi földbirtokos talál
mánya. — A frankfurti ilj vásárcsarnok.— Az épí
tési 'modorokról. Pfaff Ferencztől. — Termeljünk ol
csón! Diószeghy Sándortól. - A poklai öntözési 
telep első évi tanulságai. Pech Józseftől. — A hamu, 
mint trágya-anvag Koritsánczkv J.-tól. — Mi idézte 
elő a Körös és Maros legutóbbi áradását? — Jég
ház vagy jégverem? — A magvak rétegzére. — A 
búza kapálásáról ((> képpel.) — Vegyes közlemények, j
- Gabona és terménvilzlet hazánk és a küllőid pia- 
czairól. — Építkezési vállalatok. - Bérlet és eladás.
— Pályázatok. — Értékpapírok és pénznemek ár
folyama. stíl. — A Gazdasági Mérnök megjelenik 
minden héten, csütörtökön, díszes kiállításban, képek
kel, gazdag és változatos tartalommal. Előfizetési ára

I

Szerkesztői levelezés.
Lz.,1.G^?S|Őí)l^;,ek' “‘W".k.Aew.

7.s. S. Budapest. Kíhzönjük a zlves ádt-klödésf. ,\z 
ön által .-miit.ti dologban a felszólalás ez idő szerint ered
ménytelen lenne.

Fakó Pinty. Kereset szívesen teljesitjük.
Dr. G. A kát számok elküldéséről intézkedtünk.
B. E. urnák. Megkaptuk. Legközelebb hezznk. K.Ljük 

a folytatást mielőbb. Lapunk kiadója egyszersmind könu- 
nvomdalulajploiios. igen jutányos árak melleit vállal el bárn i 
e ^akba vágó munkát. Tessék Imzzá fordulni és a közel.bli 
feltételeket megállapítani.

Devecser. Lapunk zárta előtt vettük. A jövő számban 
hozzuk. Meglesz.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T.
Lnptiiliijdonos: NOBEL ÁRMIN.

N y i 11 -1 é r.*)

Kiadó szoba.
Az íij-utcziíban, Martoufalv.v-fóle házban. 

!a kapu alatt balra egy utcziíra szolgáló szoba 

i(i-abinet) előnyős feltételek alatt kiadandó.

Bátor verekedők. Tegnapelőtt éjjel két becsi- 
pett siihancz támolyog végig a szél-utczán, éktelen 
ordítással háborgatva a már alvókat. A kávébáz elé 
érvén, az egyiknek valószínűleg eszébe jutott valami, 
mert megállítja hozzál méltó pajtását. .Te Feri, add 
vissza a kávé árát !" .Nem vagyok bolond, mér 
főzetted meg?” .Mégecz.czer mondom, főzesd meg 
a 12 krajczáromat, te akasztanyivaló!” Erre a má
sik olyan pénzzel fizetett aztán, melvet a bíróság 
előtt 5 Írttal lehet beváltani. A dolog kifejlődíítt, 
előkerültek az ominózus bicskák és megkezdték szo
morú működésüket. Most egyszerre kardcsörömpölés 
hallatszott, mire a verekedő kamaszok rögtön ki
józanodtak és rim compagnie‘‘ a legnagyobb egyet
értésben futásnak eredtek. A putridnak hitt térti 
pedig, kitől a verekedők annyira megijedtek, nem 
volt más. mint egy .boldog állapotban" levő és ha
zafelé tántorgó fináncz.

Ajánlás.
A mélyen tisztelt hölgyeknek, kiknek jó és llg-yes

fésülő nőre
(friseurnő)

szükségük van. bátor vagyok Csillag Sámuelnét 
(lakik uj-nteza Királyfölili-féle házban a hátulsó 

iukáshan Ilii.’szám alatt) ajánlani.

7’. cv.
Van szerencsém a 1. közönség-ét értesíteni, 

hogy 1SS0. január hó 3-ától kezdve a Kelcz- 
féle házban (fapiaczon)

uj tánczkurzust
nyitottam.

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

Remer Illés,
t<tllCZ))líÍVCSZ.

*) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a

NOBEL ÁRMIN

hol

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

állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet.

Könyvkereskedés.

Brochurák. röpiratok. lapok, gyászlapok, el- lázatok hivatalok ós 
közjegyzői és ügyvédi jegyzési kártyák, fal- egyletek részére, bár
nyomtatványok. szám- ragaszok, árjegyzékek, czák, bármiféle nyom
lak. levélíejek, bori- báli meghívók, kör- látvány takarékpénz- 
tekok. névjegyek, el- levelek, rovatolt táb- tár és más intézetnek. 
Bármiféle itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik.

Pápa, Nobel Annin könyvnyomdájából. (Szélutcza.)


