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Megjelenik minden szerdán és szombaton.

Több nap, mint kolbász!
őrlők originális képviselt^ látható a bé

csi aquarinm egyik üvegszekrényében, mely 
nem csuk származási földje, liánom főképen 
sajátszerll életmódjáról nevezetes amennyiben az 
á Itala előszeretettel kedvelt lakhely nem más 
mint a gazdaasszony szorgalmas kezei által ko
vászolt kenyér-czipó!

Patriarchális kényelemmel fészkeli lm ma
gát egérkonnínk a czipó kellő közepében s a 
meddig ezen „lakház“ tart, addig van gondtalan 
élet. van vigság, czinczogás, rágicsálás és 
őrlés. Röviden mondva , a ,,d o 1 <• e f a r 
n i e n t e“ elvének egy állat sem hódol oly 
kényelemmel mint — a Pharaok országából 
származó — egércsalád. Igaz, hogy az aquári- 
nm tulajdonosa, saját vállalatának érdekében, 
gondoskodik az orientál is szokással biró állat 
iij czipójáró) s így a néző ntóvégre azt is gya
níthatja, hogy egerünk kényelme egyes egyedül 
a „helyzet"-nek felel meg holott, szabadon élve, 
a viszonyok változtával a szokás is másféle 
lehet. Korántsem, mert állatunk Egyptom me
sés földjén is ahoz hasonló életmódot folytat, 
melvbon öt mint fogoly! láthatjuk.

l'tóvégre képzelhető-e boldogabb lény mint 
egerünk, hiszen háza egyszersmind éléskama
rája is. s a gyomornak pillanatnyi szükségletét 
egy harapással, a ház falai vagy tetőzetéből, 
bármely perczben kielégítheti.

Csakhogy idetovább a czipó elfogy, elenyé
szik a ház, s a boldogságnak rendesen, a bőség 
közepette született, kis gyermekek rívása s az 
öregek koldnssága képezi végét, ami már is 
oda érlelte a nemzetség sorsát, hogy mahol
nap csak az aqnáriumokban fogják a kihaló táj

A KORCSOLYA.
„1880. január 17.u

„Ma nagy napunk van !“
„Kinek van nagy napja?* *
Hát azt sem tudod, hogy mi van ma?
„Nos?*
„Január 17-ikol*
„Hát aztán?“
„Jaj heh nagyon „b o g r i f f s s t (i t z i g“ 

vagy te. kedves olvasóm, hát nem tudod, hogy 
ma van a pápai korcsályázók egyletének jelmez
bálja ?-

„Azt tudtam, csakhogy ne tessék akkor talá
nyokban beszélni, s ne tessék azt mondani, hogy 
nagy n a p j u k hanem nagy <• s t éj íl k, vagy nem 
bánom nagy éjjel ü k van.*

„Pardon! Le vagyok főzve! S most még tár- 
czát is Írjak a nagy napról, mikor a szives 
olvasó azt mondja, hogy nincs jelentősege, mert az 
éjjelé a dicsőség! Lehetetlen! Da ha már belekap
tam, csak nem hagyom kárba veszni a draga papirt.

Megváltoztatom tárczám czimét.
A „nagy n a p“ helyett azt Írom, hogy .A 

korenol y a*  s azt hiszem nem végzek haladatlan 
munkát, ha a .1 á b s z á r n y a i r • 1“ egv kis 

elmefuttatást megeresztek.
Lapunk mai számához az 18SO-ik évi „Szí

utolsó sarjait mutogatni, mert hát Egyptom 
mesés földjén sem terem gomba módra a czipó.

Akaratlaniil gondol az ember ezen „bol
dog" egér faj életére, ha széles e haza váro
sai — s községeinek gazdálkodására pillant, 
mert a kettő közötti hasonlat korántsem oly 
sántító mint azt az ember elhinni szeretné.

Községi háztartásunk — eltekintve szór
ványos kivételektől —- mindenütt passiv, min
denütt rendezetlen s még oly községek is. 
melyek óriási fekvőségekkel rendelkeznek, mint 
pl. Kassa városa az adósságból és deficitből 
nem képesek kigázolni s a pótléknak örökös 
szaporodása daczára is végnélküli pénzhiányban 
laborálnak.

A jelen nemzedék valóságos kényelemmel 
rágicsál az ősi hagyatékon s a mindennapi 

| evés mellett csak alvás-, no meg ásításra gondol, 
pedig már sok esetben, az atyáktól örökségben 
nyert czipó héjához is eljutottak anélkül, hogy 
új szerzeményre, új menedékre, gondoltak.

Es sajnálattal kell felemlítenünk. hogy 
városunk pénzügyi állapota sem képez kivételt, 
mert ez is folytonos ziláltságnak örvend el- 
annyira, miszerint városi pénztárunk még a leg
szükségesebb folyó kiadásait sem képes teljesí
teni s a város tartozásai után esedékes kama
tokkal már két év óta restáncziában van.

De mindennek állapotát egyszerűen a 
pótlék he nem folyásának szokták tulajdonítani, 
mit mi elhiszünk; hanem egyszersmind azt is 

j bátrak vagyunk kérdezni: váljon a pótlék be nem 
folyásának, az általános keresethiányon kívül, 
nincsen-e még más szerves oka is?

A limit évi költségvetés tárgyalásánál, el 
lett rendelve, hogy azok névsora, kik adó-illetve 
pótlék hátralékosok a közgyűlés elé terjesztendő,

De igaz, munkám háladatlan is lehet, mert 
hátha az a sok leendő czigány, postillon, betyár, 
menyecske, denevér stb. stb. annyira el van foglalva 
az estére való készülődésekkel, hogy kivételesen 
olvasatlanul teszik félre e lapot h o 1 n a p r a? No 
de ekkor sem jövők egészen „p o s t fosta.“ Még 
messze vau a

Matheis, bricht Eis 
Find’t er keins 
So maciit er eins !

*

A kik képletileg jégre mennek, azok soha 
i som találják a jégen azt, amit mi „láb szárnya
sok" ama sima tükrön, a megdermedt s alattunk 
gyakran nyögő s ropogó elemen élvezünk. Legfel
jebb az az analógia lehet amazok között és köztünk, 
hogy ők rendesen hosszú, mi pedig kék orral té
rünk vissza a pályáról ; de megint annyiban külön
bözünk egymástól, amennyiben ők a hosszú orr 
miatt boszankodnak s szidják a jeget és a ki őket 

'arra vezette, mi pedig örülünk a kék orrnak, mert 
ez biztosíték arra nézve, hogy holnap is lesz napjuk 
a korcsolyázóknak.

A véres orrot nem akartam a hasonlatba bele- 
vonnLjnert ez a legislegritkább kivételek közé tar
tozik. létezvén egy physikai törvény, mely szerint a 
korcsolyázó az orral való ellenkező irányban és 
sokkal edzettebb testrészszel szokott áldozni és 
adózni a mennyei élvezetért.

De most már csakugyan ideje lesz, hogy a 

eged! képes naptárinak tartalomjegyzéke van

ez elmaradván nem vagyunk képesek megítélni 
váljon vétkes hanyagság vagy pedig fizetés

képtelenség okozza a restántiákat, mert a pót
lék be nem folyásának, lehet még azon oka is, 
miszerint az adókivetésnél egyes osztályok 
pl. iparosok, kereskedők továbbá házbirtokosok 
túlságosan vannak sújtva és így nem lehet 
csodálkozni ha a mostoha viszonyok súlyát leg
inkább nyögő osztályoknál, tényleg a fizetéskép
telenség beállott. A kivetésnél tehát különös 
tekintettel kellene kereskedő és iparos polgár
társaink viszonyaira lenni, nehogy épen ezen 

[életágak az adók túlságos súlya alatt tönkre 
jussanak.

Szerintünk nem helyes pénztárunknak azon 
kezelési módja sem. mely szerint havi szám
adások helyett csak évi számadást készít.

Azt nem lehet mentségül felhozni, hogy 
az ily változás folytán a munka felesleges sza- 

. porítást szenvedne, hiszen az adóhivatalok, me
nyek milliókat kezelnek és temérdek fő- és 
alnaplókat vezetnek, havi számadást készítenek; 

[ ezt városunknál is be lehetne hozni, miáltal 
sokféle régi sclilendrián kiküszöböltetnék.

Azután meg ne feledjük, hogy az ősi ke
nyér fogy; ne feledjük, hogy városunk adóssága, 
hátralékos kamatokkal együtt maholnap a száz
ezer irtot eléri és jövőben hatványozódui fog, 
ezért jó lenne idejekorán komolyan gondolkodni 
háztartásunk rendezéséről is még pedig úgy, 
hogy ne csak a kiadásokat és ennek folytán a 
pótlékot emeljük, hanem bevételeinket is—és ha 
ezt másként nem tehetnék — akkor kiadásain
kat mindenáron apasztani kell.

Kiadásaink részben apaszthatok ha a vá
rosi hatóság minden szükségletét, ide értjük 
a tűzifát, petróleumot, papirt, nyomtatványokat 

korcsolyáról s a korcsolyázásról is szóljak, mert 
különben még egyszer meg kell változtatnom igény
telen tárczaczikkben czimét.

*
Az a kérdés, hogy mit Írják a korcsolyáról? 

Mert hisz a szives olvasó tudja,' hogy én tulajdon

képen azért ültem le, hogy a „nagy napról." nem 
pedig a korcsolyáról Írjak tárczaczikket. Tehát mit 
Írjak? Fejtegessem-e annak jelentőségét, tökélye- 
tesbülése történetét, hazánkba való behozatalát, az 
egészségre és a test épségére való befolyását? Ezt 
nem tehetem, mert erre itt a „Strici?’ alatt igen 
kevés a tér, aztán nem is valók tárczába az ilyen 
nagyfontosságu. komoly képpel irt tudományos fej
tegetések. Itt csak csevegni szabad, és ezt sem 
naphosszig.

Legjobb lösz arról Írni, amit mások a korcso
lyáról irtuk, hogy azt dicsőítsék, halliatatlanítsákI

Egy nápolyi múzeumban a korcsolyát mint az 
éjszaki népek egy régi fogy v e r é t mutogatják, 
mert ott nem tudják, hogy már Fritlijof— Tegnér 
híres költeményének hőse — Hing királyhoz k o r- 
csolyán lótogatt el, s korcsolyázással töltött 
igen sok időt lugeborggal, a bájos leánynyal, ll.vőry 
Vilmos Fritlijofiuomla magyar fordítása nem lévén 
kezemnél, az előttem fekvő német fordítással kell 
beérnem:

lír ritzt manelie Ríme anfs Eis iin Fing, 
Sebőn Tngborg Imfáhrt Híres Nnmens Zug. 
So ellen sie fórt, auf dér ghitten Halni.

mellékelve. T, olvasóink figyelmébe ajánljuk.



stb. nem kézi bevásárlás lmnem nyilvá
nos árlejtés utján szerzi be, valamint épí
téseit is. mint pl. a vágóim! építését is legel- 
esőbb ajánlattevőnek adja ki. mert kőztlgyeknél 
sem atyafiság sem barátság nem lehet mérvadó; 

nem pedig oly viszonyok között, mint vá
rosunkban, Imi minden megtakarított fillér által 
szegény polgártársaink terhén könnyittlnk.

Nehogy tehát. ezikkllnk kezdetén említett 
czipóban élősködő egér szerint városi önállósá
gunkat felemészsztlk jó lenne a jövő felett kissé 
komolyan gondolkozni. es nem csak emészteni 
hanem' produkálni is; mert hát Pápán ez eset
ben igaz a közmondás, hogy t ő b b n a p mint 
kolbász!

Felhívás a Veszprém megyei gazdatiszti s erdészeti 
osztály tagjaihoz.

Gróf Lómjay Béla w által megindított s az 
országos gazdasági egyesület, miamin! az első magyar 
általános biztosit''' társulat által is felkarolt „gazda
tisztek, erdészek nyugdíj és igyháe“ megalakulá
sának lehetőségéhez szükséges tevén tudni, hányon 
lesznek azon gazdatisztek s erdészek, kik ily egyletbe 
belépni, s az iránt elvállalt, kötelességeiknek megfe
lelni hajlandók, — felhwmn Veszprém megye összes 
gazdatisztjeit s erdészeit, agy azokat, kik rendes nyug
díjra számitliatnak, mint azokat, kik erről biztosítva 
nincsenek, hogy jelentkezési iveiket vágy nyilatkoza
taikat f bő 27-ikig rzimem alatt Pápára megklil- 
ilrni sziveskeitjenek. lmgy azokat Veszprém megyét il
letőleg ktilön csoportosítva — jan. dl-ikig Pestre az 
országos gazdasági egyesület titkári hivatalának be- 
kiildhessem.

Miután ezen rnyuydij segély Hjytet*  tárgyában 
Pestről kibocsájtott jelentkezési ivek alsó rovatainak 
betöltése iránt némi bizalmatlanság, ellenszenv mutat
kozott, a kik azt egyátalán betölteni nem akarnák, 
elégséges lesz egyszerű nyilatkozatot adni, mellyel hoz
zájárulási készségüket kijelentik.

Pápa, Január PL 1880.
KISS LÁSZLÓ, jószágfelügyelő.

A nagy világból.
Politikai heti szemle.

Ausztria-Magyarország.

A hét első napja vérvörös fénynyel köszöntött 
be a belpolitika egén. A Majthényi-Verhovayféle 
párbaj leköti a közönség figyelmét, s háttérbe szo
rítja még a Duna vészfenyegető árját is. Mi sohasem 
tartoztunk azok közzé, kik a szélsőbal ballépéseit 
kivált a journalistika terén tapsokkal kisérték, s igy 
a Verhovay-féle borsós irálynak sem tudtunk am
urira neki lelkesedni, hogy annak fogyatkozásait 
elnéztük volna : azonban az ilyen kérdőre vonás, mint 
milyennel báró Majthényi barátja gróf Festeticli 
l’ál megtámadt becsületét a toliforgatásban gya-j 
korloti. fényes tehetségű Íróval szemközt tisztáz-1

Fest bohrt er ins Eis spinen stiihlernen Schuh, 
l’nd greift in des Renners Műimé im Nu.

De meg azt se tudják a jámbor nápolyiak, 
hogy a Németalföldön Waterland. Delftland, Khyn- 
land és Korwyk lakói futás közben egész neveket, 
állat- és növényalakokat tudnak korcsolyáikkal raj
zolni a jégre.

Nálunk Magyarországban a korcsolyázás mű
vészete még csak az ABC-ét sem érte el. No, de 
ezen nem szabad csodálkozni. mert a korcsolya 
abc-je korántsem olyan könnyű mint az. melyre 
a kis iskolában tanítanak. Nehéz dolog biz az szép, 
kifogástalan hetüket a jégre rajzolni!

Az ilyen nyaktörő produktiók nem is képez
hetik a korcsolyázás feladatát, és nem is igen akad 
könyv, mely erre nézve utasításokat merne aki. Így 
pl. Silvia Alfonz 1857-ben megjelent .,Sur le pá
ti n1* czimü müvecskéjében csak csevegni akar ol- 
vaséival a korcsolyázás kedves művészetéről („Nous 
voulons simplement causer d’un art, qui nous est 
clier”), és csak gyenge tanácsot kíván adni — („et 
lui olfrir á tont hasard nos faibles conscils.“)

Gnts-Muths, a híres német tornász így nyi
latkozik Schnepfenhalban 1796-ban megjelent: „Gym- 
nastik für die .liigend" czimü müvében: ..leli kömmé 
zu einer Bewegiing (korcsolyázásról széli, die alles 
ühertrifft, was Bewegiing leisst. 
Schwcben des Vogids iilmlicli. 
Jührt, und die Richtiing des FI

hatni vélte, eléggé jellemzi a középkorból öröklött 
l'ogmlmaiiikat a kétségbe iont becsület helyreállít- 
hatásáról. Valaminthogy eléggé homályosan illuslralja 
társadalmi viszonyainkat.

Tul a l.njthán a delegáliók üléseznek, a kö
zös tlgvek si'lniblonszerít elintézésen kisül kiváló 
figyelmét érdemelnek a szerbiai vasút csatlakozás s 
kéíeskedrlmi szerződés Ugye, melyben l’alk Miksa 
mint referens szerepelt, s melyet Szilágyi llez.su a 
magyar ellenzék egyik vezérszónoka is mini igen 
fontos s kereskedelmünkre nagy borderével kirónak 
elismer.

Bismarck egészségi állapota döntő körökben aggályt 
keltett. A német, birodalmi kam-zellár esábídja meg
nyugtató híreket közöl ugyan, azonban sok eget., 
kérdés elhalasztása amazt igazolni látszik. Érdekes 
a kanezellárhoz közel álló lapok azon állítása, misze
rint Bismarck idegességét, nem kis mértékben nö
velte azon incidens, Imgv egyik szomszéd birtokosának 
vadászai, ki tiz darab vadkant birtoka területen 

‘lelőttek, nem eléggé lettek megfenyítve. ein
Fürst" ■ mondja l.essing - ..Iliit keinen Freund, 
kaim keinen Freund habén 1“ Mindjárt jobban 
erezné magát Bismarck, lm egy Majtliónyijo 
volna. ki a vadkanokat a nemet vadászokon meg- 
boszulná.

a Freveinet kabinet,nielvet llamlietta teremtményé
nek tekintenek, csak nehezén tudja megnyerni a 
külállamok. de különösen Németország bizalmát es 
rokonszenvét. Ami pedig a franezia köztársaságnál 
me'diizott. német ügynök Hidienbdie lierezeg rokon
szenves uj évi nyilatkozatát illeti, ez nem annyira 
a német kormány befolyására mint llolienlolie sze
mélyes viszonyára a franezia konnánylőnökéliez. 
lenne vissza vezetendő. A két kormány közötti fe
szes viszonyt nagyban táplálja,

Oroszország
hadseregeinek csoportosítása s hadi készületei, ngy 
hogy Németországban egy nemsokára bekövetkezendő 
franczia-olasz-orosz. szövetség rémét látják.

Vidéki levelezés.
Devecser, farsangoló 1880.

Alielött egyáltalán a tánczestélylycl egybekö
tött műkedvelői előadásról szólanék és referádámra 
áttérnék, engedje meg t. szerkesztő ur. hogy el
mondjam azt is. milyen gondolatok foglalkoztattak 
engemet az estélyen való megjelenés előtt. Gondo
lataim szavakba ily tormán önthetok:

Én Istenem! Mily boldogok vagyunk mi deve- 
csoriek. Valóságos irigylés tárgyai. Élünk abban a 
boldog egyszerűségben, miben születtek ősapáink. 
Divat, hivalkodás, urhatnámság. feltűnni’-- ..ás, is
meretlen fogalmak előttünk, leglonnebb1 .iirből ös- 
merjük ő magasságaikat. Ha jön is a farsang, nem 
csinálunk bábukat magunkból: megjelenünk a ma
gunk egyszerűségében, nem költünk külföldi drága'' 
kelmékre: kiállítunk mindent a saját készítményünk
ből s a megtakarított összeget elteszszük szépen, 
hadd kamatozzék, majd előveszszíik ha szükség 
lesz rá.

Azt mondják a rósz nyelvek, hogy maholnap 
oda jutunk, miképen nem azt kérdik, mint állsz lel
kileg. hanem ezt: hány remi ruhád van és ha nem

Willen zu bestiáimén scheint, olme ein Glied zu 
gebrauchen, - hald dem sanftesten Gewiege. bei 
dem dér Körper, dem Sclieine nach blos von dér Lnl't 
getragen. links und rechts abwechselnd hinüber- 
schwenkt. Bald ist sie mit aller Anstregung und 
mit mnthvoller Geschicktlichkeit des Körpers ver- 
bunden: hald ein sanftes Dahinsehwehen. bei dem 
mán gleiehsam dér Last des Körpers ledig, und 
dér Anstreiignng dér Muskeln entbunden ist.* 1

Vieth ,.Encyklopadie dér Leihosíihungen” ez. 
müvében ezt is mondja: ,.Der Eislauf ist eins von
deli interessanten Sehaiispielen. wo dér Mensch die 
Hindernisse, welelie ihm die Elemente und die 
Kiülte dér Natúr entgegensetzten. bekiimpft und
besiegt. - Dér Eislauf ist eme Kmist , die dem 
Menschen zeigt. wie er iiber cinem Elemente schwebt. 
das ihm Verderben drolit, die iliin zeigt, wie er 
unmöglich scheineiide Beweguiigen aiisliilirt.” Her-
dér pedig így enekel:

„Wir tanzen, wir schweben anf lönendem Meer, 
Anf Sylberkryslallen daliin und daher:
Dér Stalil ist mis Fittig, dér Ilimmel das Ihich, 
Die hűlte sind eilig inul schweben uns nach.”

Amerikában igen sok korcsolya-egylet van. a 
londoni korcsolya-egylet pedig elég szerencsés volt 
Viktória királynő férjét elnökének nevezhetni.
Nem tudom mennyiben lehet igaza eme franezia

Bald ist sie dem véleménynek, lmgy: ..Les grands patineiirs sóul 
dér keinen Fittig comine les vins génén ux: ils doivent étre xienx 

ugs blos dnrch seinen ou. soyons plus pöli, dans la imitnrité de l'áge.

Ütöd meg a mértéket: nem vagy társadalomképes: 
szomorú dolog, de igy van. Nincs miért tagadni. 
Kosz szeszélye az emberiségnek! meddig vezetsz még 
orrunknál fogva, mikor leszünk már nagykornak, mi
kor érünk meg?! Vagy a népek élete egy circiilus 
vitiosus? Ezt nem hiszem. Legalább nálunk Dove- 
eserben ez nem áll. Mi egyszerűek vagyunk s hódo
lunk az idő követelésének: a lyoni gyárak akár be
fagyhatnának miattunk ! E körülményt haladásnak, 
érettségnek tekinthetem és csak vivátot kiálthatok 
Devecser és vidéke derék hölgyeire! Éljenek mint a 
1‘énvüzés ellenségei!

* * *
Csöndes lakunkat ritkán találjuk magányosabb- 

és unotlabnak: mint vig mulatságróli hazatérésünk 
után, hol érzékeink mellett sziveink is mulattak. E 
kellemetlen benyomást érezhettük mi is ma. midőn 
az .Első lövészegyleP estélyéről a négy szűk fal 
közé tértünk. Egy barátja van ilyenkor csak az em
bernek. a visszaemlékezés. Néha ugyan e barát is 
kegyetlen, mert emlékeket elevenít föl, melyeket sze
rettünk volna az örökös feledés örvényébe sii- 
ly észtén i.

Jöjj tehát te jó. de néha kegyetlen barát, vondd 
föl a függönyt szemeim elől és játszd el azt a \ig 
darabot, melynek czime: rElső lövészegyleti estély!‘ 

No de silentinm! A műkedvelői előadás kez
detét veszi.

Spectabilis! mit is játszanak?
Méltóztassék a sziníap!
„Angolosan1* vígjáték 2 felvonásban; ezt meg

előzi a „Szellemdús hölgy."
A jelenvolt díszes közönség (130 személyi 

osztatlan nézetével találkozom, ha azt mondom, bog) 
műkedvelőink nemcsak átértették, hanem át is érez
ték szerepűket. A „Szollemdús hölgyben1* Vlasies 
Lajos ur. Barcza Bélámé és Bohn Gyuláné ő nagy
ságaik tapintattal értékesítők képességűket. Boíui 
Gyuláné. ki a czimszerepet játszotta, joggal szá
míthat elismerésre. Nem kevésbbé az .Angolosan" 
darabban Szalatkay Istvánné mint Szivesdy Adél: 
Barcza Béliíné mint komoran; Biszel Gyuláné mint 
Ippelberger neje; Léhmann János mint Ippelberger 
bankár: Biszel G villa mint Gibbon Eduárd gazdag 
angol: Ylasits László mint olcsó fogadós és Szabó 
Antal mint John szolga igen sok tapsot arattak, 
mit méltán meg is érdemeltek. Itt Biszel Gyula. 
Léhmann János urakat, de még inkább Szalatkav 
Díváimét játékuk könnyüdsége miatt különösen ki 
kell emelnem.

Az előadás rendezője Bohn Gyula nr helyes 
taktikája a dicséretet csakugyan megérdemli. Szól
nék még a súgókról, de félő vagyok, hogy Barcza 
Béla ur megharagszik. Itt van ni. már kipotytyanl. 
Si tacusises - Hisz különben nincs abban
semmisem, ha az ember a láda alatt ül.

** *
Az előadásnak immár vége és most a zene 

hatalma.^ ikkordokban felharsan s oh mi égi látvány! 
az eddig is zsúfolásig megtelt terem (hej. csak oly 

"k ne lett volna, mert hátam még most is sínyliI 
most kezd csak igazán élénkülni, jönnek a tündérek, 
azaz nem jönnek, hanem lebegnek.

Ot-é elől egy junói termet, fekete nagy sze
mei kódolást követelnek mindenfelé és rabot keres
nek minduntalan: amott ellentéte egy szőke angyal 
égszin szemekkel, melyek fölött sugár ivek nyúlnak 
el. deli termetén és minden mozdulatán elömlik az 

pour étre parfaits. (..A nagy korcsolyázók olyanok, 
mint a nemes borok: öregeknek kell lenniük, vagy ud
variasabban mondva, érettebb kort kell érniük, hogy 
tökélyetcsek legyenek.”) De valami igaznak kell 
ebben lenni, mert maga Goethe is, ki csak meg
lett. mondjuk öreg korában, tanult meg korcso
lyázni. igy buzdítja a tanonezot:
..Lehrling. Du sehwankest und zauderst, und seheuesi 

die glattere Fliiche;
Nnr gelassen! Dn wirst (“inst noch die Freude 

dér Bahn.
Fallen ist dér Sterblichen Loos, So falit hier dér 

Schiller
\\ ie dér Meister; doeli stürzt diesel*  gelahrHcher 

Ilin."
A 73 éves Klopstock . a korcsolya halhatatlan 

dicsőítője, e szavakkal búcsúzik el a jégpályától! 
„Alsó moss ich anf immer. Krystall dér Ströme. 

didi imúdeii?
Darf nie wieder am Fuss schu ingen die Flügel des 

Stalils ?
Wasserkothurn, dn warst dér Heilenden Einer, 

ich halté,
L’nbesevlet von dir, weniger Somion gesehn.“

*

Mivel épen búcsúról van szó, hát én is ész- 
reveszem. lmgy ideje lesz már a szives olvasótól 
búcsúi venni. Azt hiszem, soknak azt mondha
tom. hogy: viszontlátásra ma este!

liáuji. 

llez.su


ártatlanság kallómé, majd egy lángszemü és ketlélyü' 
tündér jó messze földi-öl (Aliiéról), kinek minden te-' 
kintete, minden szaru bálványozásra indít - és így 
tovább uj és iij szépség kápráztutja szemeinket s 
csakhamar egy tllndérosoport között vagyunk. - A 
rendezők (Szabó Antal. Biicliwuld Ármin. Illlntlii-r 
Imre. Miller Iván. Sándor Dezső, Fábián Gyula, 
Lélimann János) egy intésére kezdődik a táncz szebb
nél szebb, összeillőbbnél összeillőid) pórok kezdik 
Ejteni a mi kedves, sírva vigadó csárdásunkat. Az 
arezokon sugárzó öröm, égi kéj, majd bu és epedés 
tükröződnek vissza, az szerint amint a zene hangjai 
érintik az illető érzelmeket. Egyszerre szilnjabbul 
kezd pengeni n búr, kitör a vigság és az andalgót 
a toborzó követi.

Táncz tánczot váltva, repül az idő. — Csak
hamar uj jelenet következik, a díszlet változik, a 
csillárok kialusznak, a zene távolból hangzik, a hát
térben rózsaszín-köntösben megjelenik Aurora, e fény 
mellett a tündérek ellebegnek és a függöny le
gördül.

De barátom, .visszaemlékezés", te engem meg
csaltál, mert el nem mondtad a tündérek neveit.

van s hogy meg ne neheztelj, íme 
halljad és pedig, hogy jobban megtartsad, elmon
dom betűrendben. Megálljunk csak, hogyan is? . . . 
im mindegy, vegyest fogom elmondani. Ott voltak 
tehát: Ihász Lajosné, Kéé Jenőm*  ő n. Lőrintéről; 
Barcza Mariska ő n. Pápáról; Bohn Gyuláné ö n. 
Dalimból ól; Szalatkay Istvánná Gyepesről; Léhrnán 
Jánosné ő n. Padragról; özv. Baumann Gizella és 
buga Tera ő n. Fejérvárról; Kovács Hermin és Nelli 
ő n. K.-Tóthiból; Szalay Jolán és Gizela ő n. 
X.-Szőlősről; Takács Irén'és Etel ő n. Noszlopról; 
Kurcz Somámé ő n. K.-Jenőből; Gyurkovíts Tiva- 
darné, Keieher Ignáczné ő n. S.-Vásárhelyről; Kocsy 
Anna ő n. Doháról; Sfettina Irma ő n. X.-Szőlős
ről és a kedves mieink: Gulden Györgyné, G. Gi
zella. Bobácsok Gizella, Barcza Bélám*.  Barcza Kál
mánná, Beck Jánosné. dr. Schnltheiszná, Tóth Lász
lóm'*,  Xoszlopy Victorná, Győrfiy Gézám'*,  Vadnay 
Rózsa, Nagy Gizella, Nagy Imrém*.  Trexler Gyuláné, 
Csirke Ivánná, Vlasics Lajosné és Éhen Lina Ő nagy
ságaik.

Ennyit beszélt nekem „visszaemlékezés" bará
tom, most pdig elmondom azt, amit mások beszél
tek a bálról és az előadásról és pedig:

Nr. I. Tapasztalhattuk bar átim a mostani bál
ban is. hogy nem a feszesség, fényűzés és nagy gar, 
hanem a fesztelenség, nyájas figyelem s a kedves 
mivolt hölgvközönség teszi kedélyessé és felejthet- 
lenné a mulatságot: nem a drága ruha és csillogó 
érez, hanem a villámló szem, a szende mosoly hó
dítja meg a szivet.

Nr. 2. Hogy köszönettel tartozunk a tiszt, mű
kedvelőknek.

Nr. 3. Hogy remélnünk szabad, miképen lesz 
még a fentinek folytatása is.

Végül pár szóval elmondom, hogy mit lestem 
el én a bálban.

A fesztelen vig mulatságban mint volt ez, 
minőben még oly szenvedőnek is, mint én v k, 
leakasztó gondjai elszenderűlnek, nyájasan nyílik meg 
minden szív az örömnek, nyájasan az édes szerelem 
ártatlan örömének is. - Észrevettem többeknél, 
hogy sziveik találkoztak s a vendégek oszlásakor, 
a búcsúnál már azon édes búval váltak el egymás
tól, melyet a szerelem epedése szül, de a viszontlá
tás reménye balzsamként enyhít.

Es most, hogy szomszédomnak no okozzon 
fejtörést az, hogy e sorokat ki irta légyen, teljes 
nevemet Írom alá. Engel Mór.

Csallóköz, 1880. január 12.
Mily fatális dolog ! Első levél „Magyarország 

arany kertjéből" (már csak én is úgy nevezem Csal
lóközt, a iiogy a földrajzi Írók szokták ; pedig jobb 
volna mostanában a névvel hallgatni) indul a .Ma
gyar Vidék.-be (azaz hasábjaiba) és máris csak szo
morú híreket hozhat.

Boldog pápaiak ! Önöknél, ha vannak is bajok, 
mint most mindenütt, de olyan nem. hogy még fa
gyos vízben is kellene fürödniök. Pedig minálunk 
úgy van. Csallóköz azon része, mely bár úgynevezett 
.Kis-duna" vagy „Érsekújvárt ág“ mentében fekszik 
' iz alatt áll. Számos község (Főrév, Fél, lllésháza 
st.b.) vízben úszik.

A nyomor borzasztó mérveket ölt! Még csak 
ezen csapás hiányzott, hogy ny omorultakká, koldu
sukká tegven berniünkéi. Avagv képzelhetni-e bor
zasztóbbat : éhezni, fázni, az utolsó falattól meg
fosztva lenni ?

Ne gondolják t. olvasók, hogy az állapotot a 
valónál feketébb színekkel festem. Nem, még rosszabb 
is jöhet reánk.

Eddig csak a Kis-Duna rakonczátlankodott, 
még hátra van az Öreg-Duna.Ha ez nem lesz kímé
letesebb, akkor már az egész .Aranykort" viz és 
pocsolya-kertté válik.

De legyen a rosszból elég ! Keménylem, hogy 
jövőben örvendetes híreket irhatok.

Viszonttalálkozásig ! A ra ny k érti.

Irodalom.
Megjelent s Nobel Ármin könyvkereskedésében 

kapható az „Ország-világ" czimü havi folyóirat II. 
füzete Ha azt mondjuk, hogy ezen füzet az első
nek hasonmása, s hogy kiadó Rautmann Frigyes 
rajta van, miszerint Ígéretét beváltsa: úgy evvel azt 
is mondtuk, hogy az előttünk fekvő folyóiratnak a 
ma gyar k ö ny vpiaczo n párja n i ncs e n s hogy 
bátran versenyezhet az .l’eber Land und Meer" és 
„Gartenlaube" czimü hasonnemű német folyóiratok
kal. Ha valamiről, úgy e folyóiratról mondható, 
l,0Sy egy művelt magyar család asztaláról sem sza
badna hiányoznia ! Azért ismételve a legmelegebben 
ajánljuk! Az előttünk fekvü II. füzét tartalma ez: 
Három szív (Borostyáid Troli) Toldy István (Balázs 
Sándor); Apróságok Toldy István életéből. Báli ru
hák (Gelléri); Jó reggelt kívánok! (képpel); A ve- 
lenczei halász (képpel); Egyedül! (Endrődi Sándor); 
A budapesti korcsolyaegylet csarnoka (képpel); A 
kivándorló hajó (képpel); Harcz az indiánokkal (kép
pel); Müestély a vidéken (Lanka Gusztáv); Legbol
dogabb napjaimból (Halmi Ferencz); Az itató (kép
pel); Rókavadászatok Angliában (N—u Miksa); Egy 
virágszálhoz (Váradi Antal); Jennyhez (Szabó Endre) 
Rodey Luczia (Hreville Henrik); A tengeri nyúl 
(képpel); A halászsas (képpel); Fővárosi krónika.— 
Irodalom. — Gyászrovat. — Csillagászati jegyzetek 
1880-ra. — Sakk (2 feladvány.) — Kép- és sakk
talány. - - Számtan-feladvány. — Megfejtések. — 
A képek gyönyörűek!

Ugyancsak Rautmann Frigyes kiadásában je
lent meg ,A Petöfi-Társaság Évkönyve. Szerkeszti 
Szana Tamás. 1879.“ Ára? E társaság 1878-ki év
könyve éles s elitélő kritikának lett alávetve, mert 
az évkönyv nevét meg sem érdemelte. — Az 
előttünk fekvő évkönyv ugylátszik jóvá akarja tenni 
elődje hibáját, mert tartalma érdekes es változatos. 
— Hivatalos közlemények: Elnöki és titkári jelen- 
tések; a Petőli-társaság alapszabályai, tagja és ki
adványai. Szépirodalmi dolgozatok: Az éjjeli láto
gatás (Vértesi); Oh csak tudnék szeretni még!" 
(Balogh Zoltán); Kazinczy Ferencz Munkács várá
ban (Jakab Elek); Dalok (Borutli Elemér) Miczi és 
Mariska (Balázs Sándor); Petőfi a magyar iroda
lomban (1838—1874) (Szinnyei József). — E dol
gozatok közül kül önösen a „ Kazinczy Ferencz Mun
kács várában" czimüt tartjuk legfontosabbnak, a 
mennyiben az a Martinovics-féle összeesküvésre vo
natkozólag uj adatokat tartalmaz s irodalomtörténeti 
jelentőséggel is bír. B—i.

Vidéki és helyi hírek.
Thea-estély. A pápai jótékony nőegylet feb- 

ruái . n a Griff-fogadó nagytermében jótékony- 
czélu aestélyt fog rendezni, melyre a t. közönség 
figyelmét már eleve is felhívjuk. Reméljük, hogy a 
közönség tekintve a jótékony czélt — ezen estélyen 
tömegesen fog megjelenni. Az egyes választmányi 
tagok már most is az estély sikerülése czéljábol 
buzgólkodnak és úgy látszik sikerrel. Mi a theaes- 
tély eszméjét életrevalónak tartjuk, a mennyiben a 
családoknak egy kis szórakozásra alkalom nyujtatik, 
a jótékony czél előmozditatik és a rendkívül nagy 
költségek kerültetnek.

jótékonyság. Lapunk múlt számában em
lítettük. hogy „SchoszbergerMárk ur leánya, Schosz
berger Fánny kisasszony holnap fog egybekelni Recli- 
nitz.er Soma helybeli születésű, budapesti keres
kedővel.“ — Ezen egybekelés e hó 15-én meg 
is történt a legnagyobb csendben. Seb. ur ke
rülve minden haszontalan költekezést, tánczvigalom, 
vagy költséges kéjutazás helyett jobbnak találta az 

i ily Ínséges időkben inkább az ott megtakarítottat a 
szegényeknek juttatni, miért is kétszáz egész 
kenyeret osztott ki a szükölködők közt. Mi
dőn Seb. nr ezen szép tettét felemlítjük, azon óha

junknak adunk kifejezést, bár e példát sokan követ
in ék és a sok haszontalanságra szánt pénzt ily ál- 
i dásthozólag használnák!

Izr. ápolda-ügy. A 11-éré egybehívott köz- 
' gyűlésre kevés számmal jelent meg a közönség. 
Rövid tanácskozás után elhatároztatott, hogy mind
két hitközség kebléből aláírási ivek bocsáttassanak 
ki. Mi részünkről bármennyire óhajtjuk is ezen ne
mes czélu intézet létrejöttét, a siker mégis nagyon 
kétes világosságban tűnik föl előttünk. Addig, mig 
Pápán két izr. hitközség van, addig, mig egy hitfe- 

| lekezetbeliek közt szakadás létezik, addig nem lehe
ltünk oly sangninikusok, hogy egy nagyobb vállalat 
kivihetőségében ne kételkedjünk. Az előítélet épi- 

I tette válaszfalak, melyek a két hitközséget egymás
tól távol tartják, már-már düledezni kezdenek; egy 
éréi vés és harsány „viribus unitis!*  kiáltással le- 

. dönthetik ezen ominózus válaszfalat. — Csakis egye
sült erővel lehet akadályokat elhárítani és nagyobb 

! vállalatokat létesíteni!
Az Iparos munka-adók és segédszemélyzetük 

között fölmerülhető kártérítési ügyekre nézve, mint 
értesülünk, a minisztertanács 1879. évi deezember 
hó 28-án hozott határozattal e kérdést akként sza
bályozta. hogy a közigazgatási utón eszközölt vég
rehajtásból keletkező igényperek tárgyújára én el

döntésére a kir. bíróságok illetékességét állapította 
meg, mert az igénykereset tulajdonjogi keresetet ké
pez; a tulajdonjog iránti viták felett pedig csakis a 
bíróságok hivatvák dönteni.

A zalaegerszegi kereskedősegédek segélyegy- 
letök gyarapítása czéljából e hó 10-én a „zöld fá
hoz/ czimzett vendéglőben sikerült tánczestélyt ad
tak. A fiatalság — mintegy 41 pár — kedélyes 
jókedvvel reggel 5 óráig tánczolt. A bevétel 125 frt 
volt körül-belől.

A belügyminisztérium egyetértve a vallás- és 
közoktatási miniszterrel, leiratot intézett a hatósá- 

I gokhoz, melyben meghagyja, hogy a tanköteles árva 
fiuk — habár azok teljesen vagyontalanok is 
felruházásáról és iskolába járásáról az árvaszékek 
gondoskodjanak. Hatóságunk is vette eme leiratot 
s annak értelmében az árvaszéket a szükséges intéz
kedések megtételére utasította.

Pap Kálmánnak „Pásztortüzek" czim alatt ki
adandó újabb költeményeire Horváth Lajos jogtanár 

ia „Pápai Lapok" felelős szerkesztőjétől előfizetési 
felhívást vettünk. A könyv fűzött példányának elő
fizetési ára 1 frt, díszkötésü példányé 2 frt. Az elő
fizetési pénzek a „Pápai Lapok“ szerkesztőségéhez 
czimzendŐk. Pap Kálmán komolyan törekvő fiatal 
költő. Ajánljuk a kiadandó munkát olvasóink figyel
mébe.

Tűz ütütt ki e hó 13-án reggeli 3 órakor a 
laki-utezában, mely alkalommal Takács Istvánnak 
1362. számú háza lett a lángok martalékává. A 
ház biztosítva nem volt. A tűz keletkezésének oka 
nem tudatik.

Czigánylakodalom tartatott meg e héten, ked- 
| den, a pordányban. A vőlegény a helybeli 3-adrendii 
| „zenekar" érdemekben megőszült bőgőse volt, a 
menyasszonyt pedig legnagyobb sajnálatunkra nincs 
szerencsénk ismerni. E lakodalom — dicséretére le- 

igyen mondva a násznépnek — oly példátlan csend
ben folyt le, a kézről kézre járó — vizes kancsó 
mellett, hogy egészben csak három irgalmatlanul 
összevert barna és feketefürtü koponya registrálható, 
nagyon természetes, hogy a „vitéz" Bencze 
koponyája sem hiányozhatott az ily ingyen nyújtott 
élvezetnél.

Miért oly olcsó piaczunkon a hal? Ezen 
kérdés megoldása nagyon egyszerű, ha meggondol
juk. hogy a piaczunkon 10. 8. sőt 6 krajezáron is 
kínált nagyobb fajtu megfagyott ponty és Csuka, 
orvosi vizsgálat után romlottnak és egészség elle
nesnek bizonyult, miért is 10 mázsa ily megromlott 
hal koboztatott és ásatott el a Bakonyér partján.

Rothadt gyümölcs, rothadt marad. Ezen köz
mondás ismét bebizonyul Németh Erzsébet csavar
gónőnél ki csak múlt évben november hóban foga- 

| tott el az indóháznál levő pincze megkísértett 
! betörésnél. Alig, hogy a napokban tüntetését kiállva 
szabadon bocsátatott, már is F. M.-nétől egy 10 
frt értékű hajfonatot lopott mi miatt ismét a javító 
intézetbe került.

Baleset. H. helybeli czipészné csütörtökön a 
piaczon lévő Halász-féle emeletes ház lépcsőjén meg
csúszott, elesett és lábát kitörte.

Ismét a korcsma. Szekeres Pál napszámos e 
hó 11-én részeg, állapotban térvén haza a korcsmá
ból, bement a szobába, elővett egy beretvát és az
zal nejének rohant, hogy — mint bőszülten or
dító — nyakát el akarja vágni. Felesége kimenekült 
az udvarra, hol a többi laktársak is összegyűltek, 
kikre a részeg, fejszével akart rohanni, de egy épen 

1 odaérkező rendőr által ebbeli szándékában idejekorán 
meggátoltatott.

Az aszódi „Olvasó-egylet" legközelebbi választ
mányi gyűlésen elhatározta, hogy jótékony czélu 
hangversenynyel egybekötött tánczestélyt rendez, 
melynek rendezésével Osztrolovszky Gyula és H. 
Dózsa Árpád urakat bízta meg. — Továbbá az 
aszódi „Önkénytes tüzoló-egylet*  pedig jótékony- 

i czélra szinte f. hó végén tánczvigalmat rendez. En
nek kivitelére Osztrolovszky Gyula, Bermik József, 
Pekarek Vilmos, Churin Soma és Ármin urak let
tek megkérve. r. 1.

Népkonyha felállítása van tervben Rozsnyón. 
A megye hatósága megkereste a város elöljáróságát, 
hogy az Ínséget szenvedők, illetőleg a népkonyhára 
szorultak számát Írassa össze, minek folytán Rozs
nyón e jótékony intézmény életbeléptetése legköze
lebb várható.

Megkívánták a szivart. Éjféltájban két tán
torgó egyén botorkál végig az utczán. Valószínűleg 
egyik korcsmából kerültek elő, mert a bor mámo- 
ritó és szédítő jeleit félreismerhetlenűl hordák ma
gukon. Az egyik a szájában kialvófélben levő szivar
csutkával vesződött, midőn egy úri emberrel tálálkoz- 
nak, ki ajkai között egy épen meggyujtott szivart tar
tott. „Ne vesződj azzal a „bagó“-val, nézd, ennek 
az urnák egész szivar van a szájában, vegyük el 
tőle/ És úgy Ion, amiként beszélő, megfogták az 
illetőt és erőnek erejével meg akarták szabadítani 
égő és még nem égő szivarjaitól. De ebbeli óhajaik
nak valószínűleg nagyon is hangosan adtak kifejezést, 
mert a czirkáló Őrjárat észrevette Őket és igyekezett 
velük az „enyém és tied" közti különbséget meg
ismertetni.

Szerencsétlenségről értesítenek Gyula-Keszi. 
zalamegyei községből. A napokban egy veszett macska 
beszaladt a Nuschal-féle mümalomba s veszettül ha



Kapott, akit elől-utól talált. Az ép ott levő molnár
legények nekiestek n macskának, de akárhogyan 
ütötték a veszett állatot, az annál dühödtehben ron
tott reájuk. Három molnárlegényt úgy összevissza 
mart és karmolt a macska, hogy a szerencsétlenek 
most ágyban lékiisznek s valószínűleg belehalnak.

Részeg fejjel mentek a Balatonra Nagy Jó
zsef és Kis Mihály salföldi lakosok s a jegeli át 
akartak menni Szántódra e hó 8-án. Á alami kérdés 
felett mély beszélgetésbe voltak elmerülve s nem 
néztek a iúbuk alá. pedig minden lépten-nyomon lé
kek vannak a jégen. Egy ilyen lékbe beleleptek s 
mindkettő a jég alá veszett.

Fegyveres támadás egy vidéki szerkesztő 
ellen. Múlt héten rálőttek Sárossv Márton Jánosra, 
a „Losoucz és Nógrádiuegyei Híradó“ szerkesztőjére. 
Midőn lapja összeállítása után szerdán este a 8 órai 
vonattal Budapestről haza Pátfalvára ment: két úri 
gazember rálesett és pisztolyból kötszer rálőtt. Az 
egyik golyó az utána menő pátfalvai embernek a 
süvegébe fúródott. Sárossv az egyik attentátort tel
ismerte és fel is jelentette. A vizsgálat folyik.

Uj magyar találmány. Jászberényben Sződy 
József gépészmérnök és 1848-ik honvéd-százados, 
a közgépek fűtésére vonatkozólag egy tervet küldött 
a párisi akadémiának, mely arról igen kedvezőleg 
nyilatkozott, s felhívta a feltalálót, hogy sürgősen 
küldje meg a tervhez szükséges rajzokat is.

Magyar ementháli sajt. A mármarosi sajt
szövetkezet által eddig gyártott sajtból mutatvány 
érkezett he a földmivelési minisztériumhoz, és mind
annyian, kik Ízlelték, egyhangúlag állítják, hogy 
teljésen képes versenyezni a legjobb ily fajta kül
földi sajttal. A szövetkezetnek e minden tekintetben 
kitünően sikerült sajtból kétezer klgr. ál rendelke
zésére. Ajánljuk kereskedőink figyelmébe, mert itt az 
ideje, hogy e téren is első sorban a magyar tér- 
menynek adjanak elsőséget. (M. F.) i

A seprögyártási ipar előmozdítása tárgyában 
a földmivelési ministül’ — mint a .Magy. Föld*  
értesül — a gazdasági tanintézeteket utasította, hogy 
gazdaságaikban legalább 5 — 10 holdnyi területen 
a legnemeseb fajú cirokét termeljék. A cirokseprő -: 
gyártással az idő szerint Gleviczky Sándor foglalko
zik Kassán és ez ipar terjesztése annál indokoltabb.. 
mert Galíciából évenkint több százezer darab cirok
seprő szokott behozatni.

A hirdetések bélyegilletéke jelentékeny reform 
alá esik. Mihelyt a pénzügyminiszter hivatalába lép 
s a pénzügyminisztérium kebelében a törvényjavas-i 
latokat előkészítő munkálatok ismét megkezdetnek, 
a legelső kérdések egyikét fogja képezni a hírlapi 
hirdetések bélyegilletékének reformja. A kisebb hir
detések szaporodása s a forgalom élénkítésére fog 
hatni nagy mérvben, hogy ezeknek bélyegilletéke 10 
kr. lesz, mig a nagyobb hirdetések három kategóri
ába oszlanak s a terjedelem szerint bélyegmentesiten- 
dők. Eddig kivétel nélkül 30 krt kellett fizetni min
den hírlapi hirdetésért, akár 20 kros, akár 500 frtos 
volt is az.

A lelkesedés néha nagyon kellemetlen formá
ban nyilvánul. Wjalba orosz városkában a színtár
sulat drámai primadonnája, Hozsiakovskaja l’arme- 
novna Borbála tartozott az odavaló mészárosnak 
Strelkovnak 24 rubellel marhahúsért. Adóssága azon
ban fizetéséhez kepest oly tekintélyes volt, hogy azt 
kifizetni nem tudta. A mészáros nagyon szeretett 
színházba járni, s ott is volt minden előadáson. 
A napokban az adós hölgy a .Velenczei színésznő*  
címszerepét játszotta, s'a karzaton ülő Strelkov

annyira el volt ragadtatva a jeles előadás által, hogy 
dörgő hangon kiáltott le a karzatról: .Parmenovna 
Borbála ! önnek ajándékozom azt a husi, aminek 
az árával tartozik !* A közönség nem értette a 
közbeszólást s homéri kacajban tört ki. A művésznő 
azonban beperelte bámulóját elégtételért.

Az ivóvíz vizsg 'atának legegyszerűbb módja. 
Ha kiváncsiak vagyunk tudni, hogy váljon ivó vizünk, 
melyet használunk, ment-e szerves testrészek vegyi
tekétől. veszünk egy félliteres tiszta üveget, mehet 
a megvizsgálandó vízzel három negyednyire megtöl
tünk s egy kávés-kanálnyi fehércukor-port oldva lel 
abban, jól' bedugaszoljuk az üveget, s két napon át 
meleg 'helyre helyezzük el. Ha 31 18 óra alatt 
a viz zavaros savósziníi lenne, akkor használatra 
alkalmatlan, egészségtelen : mig ellenben tisztán 
maradása azt bizonyítja, hogy szerves testek vegyi- 
tékétől ment, használati célnak megfelelő.

A helybeli postafönöktöl következő sorokat vettük : 
Tekintetes szerkesztő ur! Becses lapja I. szamában „egy 
kereskedő" aláírással beküldött ezikkre vonatkozólag vaii sze
rencsém értesíteni, miszerint én a postahivatal átvételekor 
azon alnpelvet állítottam magamnak, hogy hírlapokban a 

I hivatal ellen megjelenő névtelen czikkekre válaszolni nem fo
gok: ha czikkiró 'alaposan sértettnek gondolja magát, tessék 
nevét közölni. .

Fogadja tettes szerkesztő itr lovalo tiszteletemet.
Pápa. 1880. január 16-án. Sehimko

hivatal-főnök.
(Alkalmunk volt az ügyre vonatkozó feladási vevényt 

l és levelezést megtekinteni és azok alapján részünkről a be
küldőnek a pénze.'-b vélrr vonatkozó panaszát következőleg 
módosítjuk. A pénzes-levél f. b. ii-án Pápán feladatott, és az. 
illető kereskedő 7-éról keltezve kapta a lelsz.olitast. Nem 
ronstatálhattuk tehát vájjon Pápán vagy Becsben történt-e a 
hiba, annyi áll. hogy 6-án Pápán feladott küldeménynek 7-én 
Becsben rendeltetése helyén kell lenni. I. e g v a I ó s z i- 
n ii b b n e k tartjuk, h o g y a h i b a a f e n f o r g ó 
eset n é I a bécsi a 1 s ó b b r e n d ii k ö z e g e- 
k e t tér h éli. A hírlapokra vonatkozó panaszt indo
koltnak tartjuk, amennyiben a lapok a postán gyakran i<4- 
cseréltetilek úgy. hogy ..x" kapja ..y lapját é> megfordítva. 
Megtörtént már. hogy szerkeszt őségünk mások lapjait kapt a 
és mások a mienket. A lapok rendezésénél es kiadásánál 
tehát nem ártana egy kis vigyázat. Különben a hivatalfőnök 
és a többi postatiszt urak buzgalmáról meg vagyunk győ
ződve.)

Városunkban meghaltak f. évi január 8 1 l-ig: 
Stark József leánya. Júlia, r. k. 10 hónapos, tüdő
lob. Kiéin Izsák gyermeke. Jenő, izr. I éves, fo-' 
rokgyik. Kecskés Pál. r. k. 18 éves, tíidőgümőkór. 
Maradics István leánya. Anna. r. k. 3 és lel éves, 
tüdőlob. Geschlecht Fercnezné, r. k. 32 éves, tildő- 
gümőkór. Német János leánya, Rozi, r. k. I éves, 
sorvadás. Weisz Mór, izr. 36 éves, tíidőgümőkór. 
Hirschler Samuné. izr. 85 éves, aggkór. Hatos Ist
ván gyermeke, István, r. k. 4 éves, sorvadás.

PÁPA:
100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 13 frt. 40 kr.. közép 13 frt. . alsói 

12 frt. 2o kr.'
Rozs: jó 9 frt. 50 kr.. közép 8 frt. 60 kr.. alsó 

8 frt. 20 kr. '
Árpa: j, 7 frt.. k. 8 frt. és a. 7 frt. 50 kr.
Zab: j.' 7 Irt., k. 6 frt. 10 kr. és a. 5 lrt.20kr.
Tengeri j. 6 frt. 20 kr.. k. 5 frt 60 a. kr. i:.és 

5 frt. 20 kr.
Burgonya: 1 frt. 20 kr.
Széna: 3 frt. 10 3.
Zsúp: 2 frt. 60- 3 írtig.

Pápa. 1880. január 16.
WOITA JÓZSEF, polgármester.

Sxwkesxtííi let'elexés.
Aranykerti. Legyen gyakrabban szerencsénk. Fogadja 

kartársi üdvözletünket.
H. D. Bpest. Beosztottuk. Jönni fognak.
Devecser. A lapok expediálása oly éltelemben túl

telít mint ön mondta, l'dvözlet!
H. D. Helyben. F. l fogjuk használni.
Beli vágyódom. IIiába!
G. Győr. Át fogjuk olvasni. 
Kis-Czell. II.'en a világ, mint
Csiricsári Istók. Az aztán • zép ! Azért nem kell lllh 

igi kezdeni. Ha a ..Komároin“-nak jut. akkor nekünk i. julh.i

Félidős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos : NOBEL ÁRMIN.

N y i 11 -1 c r.*)
Nyílt levél

Tekintetes ROLLER JÁNOS urnák Kt.-Lakon.
Tudomásomra jutott, hogy folyó hó 12-én Pá

pán egy általam igen tisztelt családi körben felőlem 
kicsinylőleg nyilatkozva, ügyvédi tekintélyem ipar
kodott aláásni, minek folytán saját érdekem tekin
tetéből a nyilvánosság terére lépek. Önnek 
mint Botka Mihály mentorának ellenem , mini 
értesülve vagyok. ;iz a vádja, hogy nevezett urnák 
illetékszabási ügyre vonatkozó iratait visszatartom, 

ezen vádat, mint alaptalant, visszautasítva, ra
galomnak nvilvánitom s kijelentem, hogy Botka 
Mihály urnák nálam semmiféle iratai nincsenek. 
Az ügyállás tisztázása tekintetéből a következőket 
jegyzem meg: Botka Mihály ur a mull ősz elején 
átadott egy 2600 írtról szóló fizetési meghagyást 
azon kéréssel, hogy a duplum leengedése iránt fo
lyamodjam : én megbízásom értelmében jártam el, 
oda adtam boa kérvényt, ahova kellett, tüzetesen 
megmondani most már nem tudom, hogy mely na
pon lett postára adva; mert Botka ur ügyét mm 
tartottam érdemesnek elkönyvelni, nem pedig azért, 
mert eltekintve attól, hogy hagyatéki ügyükben tett 
Ígéretét be nem válté. még az 1 100 írtra rugó 
számlámból is melyben 4 500 frt mint kész
pénzkiadás szerepel, 400 frt kiűzetését megtagadta, 
daczára azonban ezeknek, útbaigazításul ha em
lékező tehetségem nem csal arról értesítem, liogv 
a kérvény Szabadkára 187'.'. évi október 17-én ada
tott postára, hogy most már hol sürgetendő, azt 
egy tanult embernek tudnia kell, erre tehát 
világositással nem tartozom.

Pápán, 1880. évi január 13-án.
Ko 1 ossvá ry Gyula, 

köz- és vált ó-ügy vélt.

Van szerencsém a t. közönséget értesíteni, 
hogy 1880. január Ibi 3-átód kezdve a Kelcz- 
lele házban (fapiaczoit)

uj tánczkurzust
nyitottam.

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

Reiner Illés,
táncznúívész.

*) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősseget a 
s z e r k.

H I ZS D E T *'.z:  Z T Z ZZ.

Köztudomású dolog, hogy ipar
értelmi üzlet világ törekvéseit a
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§ A verseny a kereskedésnek lelke!
és kereskedés estik akkor virágzik valóban, ha az 

verseny haladására ssirkantyuzza. Mindegyik saját 
üzletágában ellenét felülmúlni iparkodik, mindegyik jobbat ajánl megbízóinak, mint 
a milyet mások eddig nyújtottak, és ezen végnélküli versenyzés következménye, hogy 
a közönség élvezi mindazon nagy előnyöket, melyek a verseny által nynjtatnak neki. 

Én nem félek a versenytől!
•/

Sót inkább jelmondatommá tettem és ezen szempontból kiindulva indíttatva érzem 

magam a mélyen tisztelt közönségnek dúsan felszerelt norinbergi disz és rövid
áru raktáramat ajánlani, n. ni: legújabb biszterláinpa (illiiminator-égetővel), 
szerek, selyem-rojtok, gombok, keztyük. ftdtér- és színes ingek és még szán 
áruk jutányos árak és pontos kiszolgáltatás mellett. Tisztelettel

Schwarzstcin Mór.

Az Anna-téren

2 konyha, 2

istállóból. 2

Bérbe adó lakás.
•—ess?—

124 1. sz. a. •') szoba, 

éléskamra, fakamra és 

pinczéhől és padlásból 

álló kényelmes úri lakás, gyümölcsös 

kerttel együtt 1880. Szt-György nap

jától herhe-adó, akár egészben, akár 

pedig részben. E házban jó szivaly- 

tyus kitt ivó vízzel is van. A 

közelebbi feltételek id. Hergel’ Mór 

háztulajdonosnál megtudhatók. l’gyan 

e házban tölgyfából készült rulia- 

máimorlók nagy választékban kaphatóik.

XOXOXOXOXOXOXOXOXXOXOXOXOXOXOXOXO
1 Pápa, Nobel Ármin könyvnyomdájából. (Széhiteza'.)


