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A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van. ln.vá az előfi
zetések küldendők és a lan szellemi ré
szét illető közlemények czimzeiídők.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

Megjelenik minden szerdán és szombaton.

Több világosságot.
i\/. iíllani gépezetét mozgásba hozó és tartó 

;i cus bármi!;,' idealisliktis fogalommal bírjunk is 
az államról utóvégre nem más, mint a pénz, 
mely nélkül nincs önálló működés, nincs közigazga
tás. önkormányzat, igazságszolgálta tás és nincsen a 
hazát védő vitéz hadsereg. Azon forrás pedig, mely
ből a modern állam sok Ízben nehézkes jármüve ma- 
teralistikus motorát: pénzét meríti nem más minta 
társadalom egyes tagjaira kivetett adó. Világos te
liéit, hogy hol rendezett államfunctió fenntartásáról 
van szó. ott egyszersmind adónak is kell létezni, 
mely egyszerűen mondva nem más. mint a szíiksé- 
. os rósz között a legszükségesebb rósz.

Mint szükséges roszat látjuk világszerte az 
adófizetést tekintve, melyet ki sem teljesít lelkesült
seggel, hanem egyszerűen a szükség vaskezének súlya 
alatt és érzetében, hiszen nem szükséges valami vi
li ^rászóló állambölcseség annak megitélhetésére, 
miszerint a nem adózunk általánosítása egyes- 
egyedül az anarchia hínárjába vezetné a társadalmat, 
mely esetben pedig többet emésztene meg az anar
chia hydrája, mint mennyit a legroszabb állam gé
pezete adó czimén felfalni képes, amiért is társa
dalmi kötelességnek tekinthető' megadni a királynak, 
mi a királyé.

Mi épen nem tartozunk az adókat dicsőítő' 
egyének közé és jelen czikkíinknek nem az adók 
megéneklése képezi czélját, mert hát czikkünk kez
detén az adót a szükséges rósz lvgroszabbjárnak nevez
tük. mindamellett kijelentjük, hogy a földosztó ámitók 
közé sem tartozunk, s .ezért nem az adók ellen, ha
liéin az adók köpenye alatt űzött törvénytelenségek- 
r I és helytelen eljárásról akarunk szóllani s e té
ren a nagy közönség véleményeivel találkozunk.

A törvény ugyanis egyenlő mértékkel rendeli 
az adók kivetését szabni a mágnásra épilgy, mint ai 
kereskedő, iparos avagy földmivesre, aszerint, amint 
kin k-kinek jövedelme nagy vagy kisebb. Es hogy az

Gratuláczió az első 100 aranyhoz, 
melyet Csobánozi Kúródy Péter barátom a népszínművével 

nyert.
I.

A’o ti fut} no hidd! ngy-e mondtam:
Csak ne csüggedj.' előre bátran!
l/< rt mig szíred j'endobogni érzed:

Még utóbb is jóra fordul
Mindé, u szén védését /.

•Sokat küzdél jó fii, az már szent . . .
Éhen, szomjan szentedé! át mindent.
■S Jogait piszkálta a lélia:
Xálad csupán a — léleknek 

Jutott tápláléka.

Xo di ma már mind ne bándd te eztet,
( 'sakhoipi étien nem kelletett veszned!
. . . Áldd az istent, áldd barátom értté,
Hogy küzdeni erőt adott, 

Mely czélját elérte.

Es ha talán nagyon elfáradtál,
Ibit pihenj egy kissé ti Ja ott áll;
Titmiéi kertnek aranytermő Jója
Téged illet, bátran mehetsz

Pihenni Mfjal • ‘

adókivetésnél az adózó polgárok jogos érdekei kellő 
épségben tartassanak, önkonnázyzatunk terén befo
lyást biztosított az adókivetésnél az adózó részére 
— a törvény.

He mindezen törvényes garnntiókimk ellenére is 
napnál fényesebb bizonyságot találunk afelől, hogy 
egyes polgárok, lehet mondani egyes néposztályok, 
aránytalan terheltetésben részesittetnek, illetve a reá
juk rótt adónagyságra nézve szó teljes értelmében 
minden csaknem méltányos, minden csaknem törvé
nyes. Ne menjünk messze, csak tekintsük l’ápa vá
rosának adókivetési ügyét s lenebbi állításunk szo- 

■ moru megerősítést talál.
Tehát Pápán tapasztalt ügyekről szólunk, fő

képen azért, mert hallatlan dolog az, mi épen 
’ rendezett tanácscsal biró városunkban e téren tör- 
1 ténik.

Sokak azon állítása, hogy városunkban az ipa- 
ros és kereskedői osztály túlságosan van 
adóval terhelve, igazoltnak tekinthető, ha tekin
tetbe veszszük. miszerint oly eset is fordult elő, 
hogy egy kezdő kereskedő nyakára közel száz forintra 
menő adót sóztak, noha parányi számítás mellett is 
ki lehet okumlálni. miszerint a bizonytalanság ten
gerére hajózó kezdő kereskedő ha szántszándéko- 
san tönkretenni nem akarjuk ily óriási adót alig 
fizethet, hiszen talán egész évi tiszta jövedelme sem 
fog száz forintot a mostani kuruez világban kitenni. 
Egy másik kereskedő, ki hajdan igaz élénk gabna- 
üzletet folytatott, most azonban máról holnapra élve, 
alig képes számos családjának szükségleteit megke
resni hét-nyolca száz forintra rugó adóval lett sújt
va és a hasonló esetek száma igy folytatható majd
nem a végtelenségig.

Ezen két factuni felhozása után nem lehet 
csodálkoznunk az adóterhes volta következtében 
mutatkozó restáncziák felett valamint aflelett sem, 
hogy polgárságunk keblében az elkeseredettség helyt 
fogott s a jövővel nem törődve közönynyel viselte
tik minden iránt, mert a terhek súlya alatt helyze-

II.

Emlékkönyvébe.
Hogyha kM,:,l miwlhinban vtrzM:
Veszta-lángját csak kihűlni érzed, 

iS mindhiában volt nemes kilzd.elmed, — 
Xem nyerhetél méltó győzedelmet: 
Oh, mi kin úgy rád nézve az élet, 
Szegény, szegény — pályavesztett lélek!

De ha szived fendobogni érzed,
S csak erőt ád a biztos önérzet;
Hogyha sorsod nagyra termett téged: 
/•'elejtsd, felejtsd minden szenvedésed ! . . , 
Xem szenvedés a szent czél küzdelme, 
Csak virágzás, s tettek ggöM,K.

(Pápa, 1880. jan. 22.)
SAÁRY JÓZSEF.

Emlékezés.
HolMMgw most <u tyi
( 'semles esti szél lebbeii ;
Olyan édes hangokat hoz 
/{ingatva lágy ölében . . . 
Eltemetném a bánatot, 
Hisz olyan rég érezem ! 
De hiába, mosoly helyett : 
Könnybe lábbad'két szemem! 

tónak javullmtásálioz fűzött reményét is el veszvén 
maholnap odáig jutott, hogy mindenre: ,n e in 
b á n om‘-mal válaszol!

És a meddig az adókivetésben hibák történnek, 
addig a múlt héten felsőbb helyről megtartott vizs
gálat furcsa dolgokat derített napfényre, és ennek 
tudata kétszeresen keseríti az adózó polgárok szi
vét, mert merész jogtalanságot lát praktizálva a 
téren is, melyen egyedül a méltányosságnak van 
helye. Nem akarjuk a folyamatban lévő vizsgálat 
végkimenetelét bármiképen is beszéd tárgyává tenni 
mivel lapunk feladatát az efféle leleplezések nem 
képezik, mindazonbaii méltó csodálkozásunkat sem 

I hallgathatjuk el azon visszaélések felett, melylyel 
élni azok merészek, kik a nép bizalma folytán lettek 

I a város ügyeinek vezetésével megbízva.
Mielőtt e tárgy feletti nézetünket kifejtenék 

bevárjuk az illetékes helyen hozandó Ítéletet, annyit 
azonban már ma is mondhatunk, miszerint az ügy 
közmegbotránkozást szült és minden igaz 

'gondolkozó egy nézetben van velünk, hogy a kellő 
ellenőrzés és nyilvánosság gyakorlása mellett ilyen 
visszaélés nem történhetett volna.

Szomorú, hogy e tekintetben épen azon tes- 
i tttlet, melynek a nyilvános számonkérés főfeladáta, 
felette renyhén fogta fel hivatás körét; hiszen vá
rosi khzgyolésonk parányi önállóság mellett rég 
meghonosíthatta volna az ügyek nyilvánosságát, a 
miért is jó részben ezen tiszteletreméltó gyülekezetét 
terheli, az ügyek jelen állapota.)

Polgártársaink érdekei csak az ügyeknek minél 
nyilvánosabb vezetése mellett óvhatok'teljesen meg 
s ezért adókivetésünk, adóbehajtásunk sérelmes le- 
end mindaddig, a meddig általános elvvé nem emel
jük a nyilvános ellenőrzést s e czélból nem lehet 
elégszer hangoztatni, hogy: több világosságot 
a közügy terén, hisz baglyok és denevérek — no 
meg vampyrok röpkédnek a sötétségben.

Hgy kmslwlS, — ki Pitpdrill min 
nan. költöatt ismerMm helyre. '

Olyan rég volt, hogy láttalak,
Hogy csókoltam szép orczád 
Hej! azóta nem is vágytam 
Máshová, mint teliozzád !
Ha a múltra goM Ulcml, 
A búban majd elmerült;
Két szememben a fájdalom 
Kifakasztott könnye ült. —

— Hallom a kis harang hangját, 
Az kisért el engemet,—
Az kisér el majd ha egykor
A sirhalom eltemet.
Az kisért el, mikor tőled,
Egy végcsókot kértem még...
Ah ! minden oly szomorú volt,
Még az ég is könnyezék !

Olykor, ha a lugas platt 
Üldögélsz szép angyalom !
Mikor a hold sugarából
Ezüst szinti fátyolt fon :
Hallod-e: az esti szellő
Oly titkosan mit susog?..
Azt susogja azt dúdolja ;
Mi is voltunk boldogok !

' lléberling Dénes,



A vidék szellemi élete.
i.

I
V gy korábbi rzikkeniben ti vidéki liirlap- 
’j Írásról szólva, azt mondtam, hogy lolszeg- 
J ségei közül nőm a legutolsó az. hogy 
pletykáz s így igen sokszor a visszavonás ká

ros magvait hinti el a békét szerető polgárok 
között."

Ezen s a többi felsorolt félszegségen ki
vid említettem volna még egyet, s bizonyára 
igazat adtak volna nekem a szives olvasók.

Értem a vidéki sajtó azon szerencsétlen 
mániáját, hogy ország-világra szóló dolgokról 
czikkez, teletölti hasábjait a magas és legnia- 
gasb politikai kérdések fölött irt elmélkedések
kel és kombinácziókkal. s megfeledkezik tulaj- 
donképeni czéljáról és feladatáról: képviselni, 
előmozdítani azon vidék érdekeit, amely vidék
nek létét, fenállását köszöni.

Vagy nem-e nevetséges, ha az x-vidéki 
lap a német-orosz szövetségről szólva. Bis
marckot óvatosságra inti ? Nem-e kész liiimo- 
reszk az y-vidéki lap azon vezérczikke. mely 
llaymerle bárónak a francain barátságot ajánlja 
figyelmébe ?

Hát én bizony azt hiszem, hogy ha egy 
lap. mely már a szomszéd járásban sem bir 
abonensekkel, ilyen dolgokról ir. hogy az bizony 
nevetségessé teszi nemcsak magát, hanem a vi
déki sajtó eszméjét is.

A vidéki sajtónak mindent meg tudok 
bocsátani: közölhet rossz verseket, hozhat mé
terhosszura terjedő színházi bírálatokat, felso
rolhatja a báli közönség hölgyeit A—Z-ig. 
nemkülönben tudathatja s elhitetheti olvasóival 
azt is, hogy ezen meg azon a bálon csupa 
szende, szép és fiatal hölgyek boldogították je
lenlétükkel az olvadozó udvarlókat: lelkiisme
retesen összeállított statistikai kimutatást is hoz
hat a báli ruhák színéről, szabásáról stb.. csak 
magas politikában ne törje a fejét!

Talán azt mondhatná valaki, hogy én a 
politikai jouriialistika czentralizácziójának va
gyok híve, mert a vidéktől megtagadtam azt a 
jogot, hogy politikai kérdésekhez hozzászól
hasson.

Pedig nem vagyok az.
l>e nem lehet kötelességemmé tenni, hogy 

ebbéli nézeteimet e helyen bővebben kifejtsem, 
mert ezáltal magam is igen könnyen az álta
lam megrótt hibába eshetnem. melyet azonban 
e lapokban szigorú büntetés terhe alatt nem 
szabad elkövetni. Csak azon tényre vagyok 
bátor utalni, hogy amely vidéki lapok a magas 
politikának szentelik hasábjaikat, azok rendesen 
fölöslegessé válnak, megbuknak.

így járt például a „Pozsonyvidéki Lapokk

Hagyatékom fiaimnak.’)
Irta : 1 'ertán Endre.

Két könyv áll előttetek nyitva az életben, édes 
fiaim! a természet és a társadalom nagy könyve.

Az elsőt isten keze irta utánozhat lan vonások
kal. Magában foglalja mind azt, mit szépnek és jó
nak nagynak hasznosnak, csodálatosnak és fenséges
nek szoktunk nevezni.

A kulcsot ennek megértéséhez a természettan 
adja kezünkbe. Szép azt érteni, s hasznos követni. 
Különösen ajánlom nektek, tanuljátok.

Oly bölcseséget. összhangzást, rendet és jósá
got fogtok benne találni bár igazságainak leg
nagyobb része az emberi ész előtt még fedve ma
radt, — hogy azon kevés is. mit tudnunk szabad, 
határtalan csodálkozással és hálával fog iránta el
tölteni.

A második nagy könyv: a társadalom, melyet, 
mivel benne élnetek kell, hasonlókép értenetek és 
tanulmányoznotok szükséges. A tudatlanokra nézve 
ez is oly érthetlen mint amaz.

Ez már az emberek müve. Gvarló, hibás, ki- 
ciuyes ós szennyes.

Az Isten az észt adta nekünk sz.övétnekül.s mint 
világítótornyot az élet hullámai közt, agyunkban gyujtá 
meg. hogy néznénk fel az ég magasságáig s a magasból 
le a lábaink alatt lévő földre. De az ember inkább

•) Mutatvány Vertón Emlőnek a GO-as .bekben volt 
i.w. Wpvhelö hátrahagyott müveiből, melynek khuliísiivnl 
líyöruyöM llmlelf aradi tanító foglalkozik.

'is. Mint heti és helyi érdekeket képviselő lap 
becsülettel élt meg. mint politikai napilap rö
vid ideig tengődött, azután pedig mikor
már nem volt senki, aki biztos veszteségre 
vállalta volna el annak kiadását — elenyészett, 
s Pozsony megyének nincsen magyar lapja.

Ezt is. mint sok mást, a magasabb poli
tika ölte meg.

És ez másképen nem is lehet, legalább a 
mostani viszonyok között nem.

Azért hál ne politizáljunk, hanem legyünk 
iokosabbat: gondoljuk s beszéljük meg. hogy 
miképen lehetne városunk, vidékünk társadalmi 
életén lendíteni: hogyan lehessen a közönség
ben érdekeltséget kelteni a szép, nemes és hasz
nos szellemi élvezetek iránt.

E kérdésekre való felelet nem olyan köny- 
nyü. mint amilyennek talán az első pillanatra 
látszik. Mert hát nagy baj ám már az is. hogy 
a közönség belátja, (‘lismeri a szellemi él
vezetek hasznát és jótékony befolyását. de még
sem keresi föl azokat, mégsem kíván azokban 
részes lenni. Nemde különös egy tünemény ? 
Pedig ugy van. Aki pedig nem hiszi, menjen 
el az ismeretterjesztő egylet valamelyik felolva
sására. s meg fog győződni állításom valódisá
gáról. Havon- s hathetenként rendeztek az utóbbi 
időkben felolvasásokat s választott legyen a fel
olvasó bármilyen vonzó, érdeket feszitő theniát,! 
olvashatott általános tisztelet- s közbecsülésben1 
állott polgártársról életrajzot, olvashatott a ni- j 

gyogó csillagokról vagy magáról a jó öreg is-1 
teliről is: a közönség otthon maradt. Nem min
den városnál van ez igy. de sajnos. Pápán nincs 
másképen. Részt vettem 4— 5000 lakót szám
láló városnál rendezett népszerű felolvasásokban 
s láttam a közönséget oly szép számban meg
jelenni. hogy a meglehetős nagy terem nem 
bírta befogadni.

Felhozom e tényeket, mert városunk is
meretterjesztő egylete újból készül megalakulni, 
noha azon tapasztalatoknak, melyekre a közelmúlt
ban szert kellett tenni, mindenekelőtt arra kel
lene az egylet tagjait vezetniük, hogy oly mód
ról gondoskodjanak, melynek segítségével az is
meretterjesztő egylet kitűzött feladatának meg is 
— felelhessen. Mert szeretem hinni, hogy velem 
együtt mindenki azon véleményen van. miszerint 
egy ismeretterjesztő egylet csak akkor működ
hetik áldásdusan. ha objektuma, közönsége van. 
melyre működése irányoztál ik.

Ez az objektum, ez a közönség pedig — 
mint már említve volt — minálunk Pápán 
hiányzik. Azaz, hogy megvan, de még sincs 
meg. A közönség megvan, de vonakodik ob
jektumnak lenni.

És vájjon miért ?
Talán mivel azt az elvet vallja, hogy szel

szeret indulatainak álokoskodásaira hallgatni. Ezek
csábító szónoklattal beszélik rá mindenre, mit akar
nak. Az ész hideg józan tanácsa nem hallatszik a 
szenvedélyek zajos küzdelmébe, s nyomtalanul vész el. 
Az igazat az álszinnek, a jót a látszólagos hasznos
nak, a távolit a közelinek, a maradandót a pillana- 
tilag kellemesnek feláldoztatják; különösen a tapasz
talatlan iljukor felett korlátlanul zsarnnkoskodnak.

Es a tapasztalatlan ártatlanságot megtámadja 
a hűn. Az álezázott alak könynyon juthat a védetten 

I szívbe. A nagy világ örvényében vannak az erkölcs
telenség papolói. Itt koholtéinak elméletei a véteknek. 
Alávaló elvek igazoltatnak,s az erény magasztossága 
hiú agyszüleménynek kiáltatik ki.

Pedig nem annyira a vérmérséklet és az érze
lem által tévedünk el, mint a vélemény által vezet
tetünk téviitrn. Nem a természet ront el, hanem a 
példa. Az ifjú inkább enged mások hajlamának, mint 
a magáénak.

Midőn tehát édes fiaim, mint egy atyai vég
hagyaték gyanánt, számotokra ezen harmadik köny
vecskét irom, czélom az. hogy az élet kétkedéseiben 
és tusaiban útbaigazítótok legyen.

Ha majd tapasztaljátok, hogy az élet hasonló, 
egy végtelen láthatárt! pusztához, egy nagy és sííríí 
erdőséghez, melyen az utak egymást metszik át ösz- 
szeviszsza. hol a vándor eligazodni nem bir mutató
tábla. iránytű és csillag nélkül, vegyétek elő e köny
vecskémet, kövessétek minden alkalommal az ott ki
jelölt irányt, s Isten segedelmével czélhoz juthattok.

Igen mély bár különösnek látszó nzon

lemi élvezeteket azon folyóiratokban és köny
vekben is talál, melyeket otthon elolvas '?

Nőni.
Vagy talán nem tartja az ismeretterjesztő 

egylet állal rendezett felolvasásokat arra mél
tóknak. hogy azokon megjelenjenek ?

Nem.
A szellemi s vole együtt a társadalmi élet 

lengődésének csak egyben leli forrását: a kö- 
z ö n s é g i n d i f f e r e nézi áj á b a n.

A közönség közönyös.
E közönyösségnek is megvannak a maga 

okai : mert hát szent igaz, hogy a mai sanyaru 
au yngi viszonyokra a sz. irás ama szavait: „Az 
ember nemcsak kenyérből él,“ egy kis va- 
riáczióval lehetne alkalmazni.

A viszonyok anyagivá teszik az emberisé
get : mert hát annak sehogy som lehet gátat 
vetni, hogy a század, a kor uralkodó eszméi 
be ne folyjanak a községek, családok és egvé- 

i nek magánéletébe is.
De a közönyösséget kell, hogy eltávidí

tani iparkodjunk: szükséges. hogy a rémséges 
módon elharapódzó malerializmiist teljes (‘rönk
ből ellensúlyozzuk.

Mert mi lesz belőlünk, ha vallást, köl
tészetet s mindent, mi érzelmi világunkat ne
mesíti. magunktól elvetve, keblünkből száműzve, 
csak a nyers anyagiságnak. az arany borjimak 
leszünk hívei, imádói?

Nehogy azonban azzal vádoltassam. misze
rint e panaszommal egyedül állok, ide igtatoni 
a ..Petőfi-társaság*-  aielnökénok ezelőtt egy 

évvel tartott beszédjéből a következő passust :
A szépirodalom e kor szerint rossz időket 

ól. — veszélyes légáramlat környezi légkörid, 
melyben csak lihegve fuldokolva élhet,— mely
ben elszárad, elhervad minden, ami utalva van, 
hogy a magasabb közérdeklődéstől nyerjen éle
tet. — nincs meg e légben a melegség, a 
tenyésztő erő. mely szellemi világunkat nevelje, 
lentartsa. — csak rideg támaszok sincsenek, 
melyektől hiúságból, vagy más gyarlóságból 
szoktak néha feljegyzésre is méltó dolgok 
eredni : — a hiúság is megszűnt immár ne
mes lenni, az is materiálissá változott végkép. 
és kielégítését alant keresi; — az önzés masz
lagként virágzik, tövises, mérgező gyümölcsöt 
terem, előttünk apathia. mögöttünk indolentia, 
— közönynyel találkozunk mindenben és min
denütt —

— — de ott a feljajdulás sarka. hogy 
fényes nevek, megállapított nevek, melyek nem
zetünknek a világirodalomban szereznek helyid 
és dicsőséget, melyek ciiltus tárgyaivá emel
kedtek idegen népid; előtt.— és remekeik, me
lyek szellemi állapotunk mérlegén a döntő súlyt 
képezik, — még ezek sem képesek megtörni e 

mondata Rousseaunak. hogy: „legjobb tanító az atya, 
valamint legjobb dajka az anya." Mert ki akarhatná 
gyermekei javát inkább mint a szülő.

Az atya kötelessége gyermekeinek a léteit, mit 
neki ada, részökre hasznossá is tenni, s előttük az 
élet kapuját felnyitván, eszközökkel látni el, hogy ott 
boldogulhassanak.

Ezt minden jóravaló atya érzi, s fáradság és 
nélkülözések árán is igyekszik vagyont hagyni gyer
mekeinek, miután a vagyon az, a miért az élet |ia- 
czán minden árultatik.

Mi lesz e részben örökségtől;'? nem tudom. 
En talán nem becsültem ugy a gazdaságot mint leg
többen; s a mire nem törekedik az ember, abban 
kitűnő előmenetelt sem tehet. Vajha e kis köny
vecském mellett, jó élet s jó példa által Isten ál
dását hagyhatnám nektek.

Nem akarom ugyan azt állítani, hogy n vagyon 
megvetendő valami. Én csak azt hiszem, hogy a 
vagyonszerzési és megőrzési képesség és használa
tának tudománya, több reálok nézve, mint az ösz- 
sz.ehalmozolt kincs.

Az emberek többnyire a czélt feláldozzák az 
eszköznek : az életei a gazdaságnak.

Azt hiszik, hogy ha magok után tetemes va
gyont hagytak, biztosították gyermekeik boldogságát; 
de feledik ha a vagyon magában boldogíthatna is. 
az egy társulatnál sem biztosítható, s hogy utoljára 
is e tekintetben igaz lehet a magyar példabeszéd: 
,Jónak ne hagyj, rosznak ne keress/

Egy bilin közmondás pedig azt tartja, hogy:



közönyt, o jégkérgot.innly megöli azt. amit ma-! 
giílra foglal o nemzi't veszedelmeinek legnyo- 
íuorultubbjút, de egyúttal legpusztítóbbjút.

Mi csak azért som panaszkodhatunk, 
Így folytatja líjszaki. mert van íiillkédésllnk- 
nek egy ága. mely jelentékeny sikert aratott. 
Már társaságunk keletkezésekor teendőink síi- ' 
l?át a felolvasásokra vetettük. És mllkö- 
(lésflnk o neme az. mely vurakoziísunkut meg
haladva sikerült.

Nem indulok ki azon bölcselmi alaptétel
ből, mely szerint a „világon nincs feles
le g,‘ ebből kimutatandó, hogy tehát mi sem] 
lehetünk feleslegesek. De viszont bátran ki- 
mondom, hogy csak azon egyetlen okból is, | 
hogy felolvasó üléseink továbbra is életben ma- ] 
radjanak, nemhogy feleslegesek nem vagyunk, ' 
süt szükségeseknek bizonyultunk. Mert mint] 
az eredmény a következtetést önmagában viseli:' 

hézagot töltünk be.
És váljanak bár a viszonyok még nyomasz

tóbbakká , és legyünk kénytelenek működési 
keretünket szőkébbre szorítani, — egy indoka 
önfeltartásnnknak megmarad: a hallgatóink
ban kelteti érdek és figyelem táplá
lása. És ez indok a siker foiytán kötelessé

günkké. nőtte ki magát, szigorú kötelességünkké, 
mert azt a szép, jó és nemes iránt legfogé
konyabb elemek, a hölgyek és ifjúság irányában 
lartozun k teljesíteni.

Ez is vívmány az irodalom számára. Tiíl- 
beesülni nem akarjuk, de színvonala alá lohasz- 
tani som engedhetjük. Mert ez nem adódott 
nekünk ingyen, ezt ki kellett vívnunk.

Éjszaki beszédjénél, melyet a „Petőíi-tár- 
közöl. csak azértlS79-iki évkönyve

A nagy világból.
Politikai heti szemle.

Ausztria-Magyarország.
A delegáezió üléseit a boszniai szükségletek 

ledezésére vonatkozó javaslatok töltötték be a hét. 
folyamában. Az occupált tartományokban tartózkodó 
katonaság ellátására ISdU-ban kerek számban 8 
milliót kér a közös íninisterium. Nagyobb vitát csak 
a Hossnya- és llanjaliika-Doberlin-féle vasútra föl

nevelt, czélját? képesi- 
szabadságukat helyesen 

mdják? Hogyan fogják 
fflSpu azon nyilatkozata, mely szerint a kath. .r®kn,1‘ Wrtoni, <a iskola szabadságra nevel?! az 
ez idő szerint nem a kor szellemében van lskola' .,n,elí 110111 W*  mint a szigora absolntis- 

c 11 nliá'zVnueócri.n mv/vn „ im.„.....1„.I.mus színhelye, szabadságra neveljen!
(Folyt, kör.)

sasiig 
időztem huzamosabban, hogy még egy további] 
pontját is, mely czikkem keretébe való, idéz-1 
hessem. Ez a pont a következő:

Ez elvszerü kiindulás vitt bennünket köl
csönös társulati viszonyunk megkötésére, és ez 
tart együtt e kötelékben niiuket. És ez óhaj
tatja velünk, hogy bár minden nagyobb 
városunkban alakulna ha csak felolvasások 
czéljából is. ilynemű társaság, amint is 
annak már Maros-Vásárhely és Sopron di
cséretes példáját adta.— Az összetartozás.] 
a viszony kölcsönössége. termő erőt tartalmaz, [ 
és korlátolt eszközökkel is eredményre rezet.I

Úgy hiszem, e szók megérdemlik, hogy a 
bennük kifejezett eszmével mi pápaiak is men
nél tüzetesebben foglalkozzunk. Ezt tűzte ki 
feladatául e sorok Írója is. de mielőtt eme 
feladatának eleget tenne, még másra is bátor, 
a szives olvasók figyelmét felhívni. miről egy 
következő czikkbon lesz szó.

lsen elütnek! Ha nem is oly nyomorteljes az egyik
nek vége és a másiké nem oly fényes is, amint azt 
Hogárth festi, úgy mégis az egyiknek sorsán mél
tán sajnálkozhatunk, mig a másikén örvendhetünk. 
Hányszor tapasztalhatjuk, hogy ifjak, kik egy inté
zetből bocsájtatának el, később az igaz útról le
térve, nyomorúságra jutának, mig mások a legszebb 

’ sikert aratták?! Mint Prodicus H ércül ősének, úgy 
; közelite hozzájok a bűn egyik oldalról, az erény a 

másikról; amaz fényes sorsot helyezvén kilátásba, 
ez munka és szorgalom után Ígérve az öröklét dicső 

vett 3CO.000 Irt keltett, amennyiben Szilágyi Dezső | korona-lat- — ,k 11 kílls" fen-yes hitszatot követek 
kimutatása szerint o tétel e javaslatba mely csakis' ós örv6n.vbe jutának. De hála a Mindenhatónak, 
katonai szükségletek ledezésére kell, hogy kizáróla- azon il->ak szfnna’ kik "1-v »y°morult véget érnek, 
gosan vonatkozzék, nem tartozik. I igen csekély azok számához viszonyítva, kik egy jobb

A hazai fővárosban ismét a régi „rend**  ural-1 cz,-‘lt érének el!
ikodik. Nem lőttek le e héten senkit sem a Ráko- Egy nem száraz tudománytól, hanem mívelt- 
I són párbajban, sem a Hatvani-utczában — vaktá- seggel párosult ádaadó emberszeretettől áthatott kö- 
I bán. A bérkocsisok biztosan hajthatnak ismét Pest zéptanodai igazgatónak nem egy sóhaj lebbenhet el 
utczáin végig, s a jogászok agyveleje ismét más ajkáról, midőn 8 éven át vezetett tanítványait az 
anyaggal is jöhet érintkezésbe, mint ólommal és egyetemre bocsájtja, — Bizonytalan jövő elé ván- 
puskaporral. Mégis csak igaza volt ama rettenthet-j dorolnak ezek; melyik utat fogják választani? Hó
ién hadfinak, midőn azt állította, hogy legtökélete-, gárth szorgalmas és jámbor itjához lögnak-e ha- 
sebb neme a halálnak a golyó általi, mivel minden ’ sonlitani. vagy ennek munkatársához? Erős testtel 
mi gömbölyű — tökéletes. Schwarz joghallgatón: és lélekkel fognak-e visszatérni? Hisz a választás 

I csakugyan bebizonyult e hadtiui bölcseség töké- egészen „szabad!“ Elbocsájtva a házi és iskolai ne- 
, letessége. , velés szigora alól, mely Őket a helyes utón eddig

Németországban megtartotta, a szabadság korszakához jutnak, melyet
a curia engedményekre hajlandó az állammal szem-' csa'í,u‘ni valamennyien leikökből óhajtónak. De éret- 

’l közt. Az .Aurora- czirail vatikáni lap rayik eziidte- tok"e az íCak 11 szabadságra, mely elő néznek? el- 
■ ben egyenesen Bismarckhoz fordul, .örök diesíísécet- orto’e az lsko111’ lnolJ’ al™ nerdt, 

helyezvén neki kilátásba, hogyha a római egyház- I totte,’<! az lsko,a al'ra’ linS.'’ ‘ 
nak .nélkftlözhetleli szabadságát.- visszaadja. Érdé-I alkalln™n, 08 .f61l,!,s?lllíllli hl 
kés a pápa azon nyilatkozata, mely szerint a kath. I ?oklP1 kérdezni, az iskola s: 
sajtó ez 
szerkesztve s nehézkességre nézve a bibornokok disz- ' 
kocsiaihoz hasonló. E nyilatkozatra való vonatko- 
zással, mondta legyen Nina bibornok az „Aurora**  
szerkesztőjéhez: „Vigyázzon rá mindenekelőtt, hogy ‘ tt* 1 d • / 1 1 • 1 • 1
lapja no hasonlítson a bibornokok kocsiaihoz.**  , V ltlCKl OS llOiyi llirCK.

Oroszországban . ^================3^^

a nihilismus még folytonosan kisért. Kiew őrsége' . . .. . . , ,, ,
még erösittetik, a rendőr elleni merényletek ott A Papa-dovecser-sümeg-tapolcza-kenzthely-
napirenden vannak. Nikolajev egy tengerész és gya- szentgyörgyi normálvágányu másodrendű vasút ügyét 
lóg altisztnél egy tele ládával forradalmi iratokat előkészítő, sztlkebb körű bizottság f. hó 21-én dél
találtak. Afganistánban sem állanak jól Oroszország után Woita József polgármester ur elnöklete alatt 
tervei, daczára annak, hogy a muszka pénzzel óllá- értekezletet tartott, mely alkalommal Kiss László 
tott Abdurrhaman kan egy eres hadcsapat elen lnr- ,.. ■ , . . ..... . .... . Ttélén ott termett az angolok háta mögött. ur e®' említőt olvasott fel. Az. emlékirat Los-

' kav főmérnök ur szakavatott tollából eredt, mely 
világos adatokkal nevezett vasút rentabilitását be- 

1 bizonyítja, ezen emlékirat szerint nevezett vasút 
hossza 12' .2 mértföld leend s a szükséges építési és 
felszerelési tőke két millió forint; a vasút forgalma 
alapos számítás szerint a befektetett tőke h é t szá
zalékát, mint évi tiszta jövedelmet, a legroszabb 
körülmények között is fog hozni, amiből látható, 
hogy ezen vasút nemcsak hogy életképes, hanem a 
legjövedelmezőbb hazai vasutak sorában fog helyt 
foglalni, miből remélhető, hogy az építéshez szüksé
ges tőke, akár részvények kibocsátása, akár pedig 
tőkepénzzel rendelkező vállalkozó által, beszerezhető. 
— Kiss László ur közölte a bizottsággal, misze
rint vasntunk építése — nyert személyes informátio 
alapján — a magyar nyugoti vasút részéről ellen
zésben nem fog részesülni, sőt minden lehető támo
gatásban, holott az állam részéről 30 évi adómen
tességben fog részesittetni. Az előbb érintett emlék
irat 200 példányban kinyomatni s kiosztatni, vala
mint a február hó 3-án tartandó nagygyűlés elé ter
jesztetni határoztatott.

Személyi hír. Ninold Ferencz ur, helybeli 
vasút állomási főnök Gráczba lett áttéve, mint a 
vasút anyag raktárának gondnoka; helyette Fábián 
Ferencz ur, jelenleg veszprémi vasúti főnök jön Pá
pára. Fábián ur évekkel előbb már Pápán mint vas
úti pénztárnok működött s legjobb emlékben él, 
miért is üdvözöljük a derék szakembert idejövetele 
alkalmából.

Az általános ipartásulat f. hó 25. d. 
tartja — mint ezt lapunk múlt száma jelenté 
közgyűlését még pedig mint rendesen : a városház 
nagytermében.

Lapunk tulajdonosa, Nobel Ármin ur kiadá
sában megjelenő „IFJÚSÁGI és NÉPKÖNYVTÁR**  
czimtt gyűjteményes irodalmi vállalat I. kötete: 

ronflyrtedil jiau, elbeszélés, irta Bánfi János, 
már sajtó alatt van s legközelebb meg fog jelenni. 
A kik még előre fizetni szándékoznak, azokat figyel
meztetjük, hogy praenumeráló dijjak csak az I. kö
tet megjelenéséig fogadtatnak el.

Győri levelezőnk következő épületes esemény 
felöl értesíti lapunkat: Pápáról jött G. lókereskedő 
három csikóval a vásárra s nagy sietséggel töreke
dett lovain túladni; egy paripa árát mór zsebre is

.az a valódi birtok, mi a hajótörésből menekültet 
is követi.* -

Mert minden elveszhet, csak az nem, a mi 
vaj yok.

Midőn tehát tanulmányaim és tapasztalataim 
kivonatát nektek örökségül hagyom, azt hiszem, 
dinek jobb hasznút vehetitek, mint nélníny holilnyi 
többiek és zacskóba gyűjtött garasoknak.

Élni tudni, — ez azon mesterség mit főleg 
tannlmíiuvoznotok kell. Az ki legjobban tudja viselni 
az élet javait és rosszait, az 11 legjobban nevelt, vagy
is. az életre felkészült, Élni .... .. annyi mint
lélekzoni, hanem annyi mint cselekedni.

Az életbölcsesség legfőbb kincse az embernek. 
Ez jóvií s boldoggá teszi.

He az emberek bölcsesége csak n tévedések 
árán vásárolható meg. Boldog, ki más példáján 
okulhat.

Mint mondám : részint saját tapasztalataim, 
részint tanulmányaira gyümölcse e könyv. Fogadjá
tok gyermeki kegyelettel.

Nem írói viszketeg és hiuságból irtani, s azért 
a legnagyobb bölcseknek mély gondolatait és erő
teljes szavait nem átöltöztetve, hanem mindenütt 
Imi lehetett, eredetiségükben adom elő. Egyedüli 
czélom csak, hogy használhassak nektek.

Az egészet 34 rövid tanban foglalva adom elő. 
Ezeket könnyen megtarthatjátok emlékezetetekben. 
A többi mind csak kifejtése a rövidke mondatoknak, 
hogy megértsétek, és támogatása, hogy kövessetek.

Isten áldása veletek !
Szombatságon, 1800.

Az iskola a saabadstif/ra nevel.
Tanulmány 

Engel Mórtól.
Hogárth rézmetszett! képei közt egész sorát 

találjuk azoknak, melyek „Szór galom és Restség" ’ 
föliratot viselnek. Lényegük főrészeiben két ifju 
életpályája tűnik elénk, kik ugyanazon pontból ki
indulva, különböző utakat választva, egymástól tel
jesen elütő czélhoz érnek. — Egyszerű kézmivesek, 
takácsok, kiket az első képen egy és ugyanazon mű
helyben szövőszékük mögött látunk; azonban inig az 
egyik szorgalmasan és vig kedélylyel dolgozik, a 
másiknak szövőszéke még érintetlen, mivel munkása, 
kétségkívül a dorbézolás között eltöltött éj után, 
szundikálni ül. Első tekintetre is észre lehet venni 
a két ifjú lényének különbségét, azt, hogy külön
böző utakon haladnak, hogy ellenkező czélokhoz 
jutandanak.

Az elsőnek arcza az erkölcsiség, ártatlanság 
i és becsületesség kinyomata; kuszáit, fésületlen haj 
• által köritett ábrázata a másiknak az aljas érzéki
séget és bűnt árulja el. - A második kép a szor
galmas ifjút mutatja be a templomban, amint ő 
ájtatosan teremtőjének dicséneket zeng. A lélek- 

I ismerő képiró mindjárt eleinte rámutat arra, hogy 
a szorgalmas munka nem elég, hanem evvel a gyer
mekiig jámbor léleknek is összekötve kell lennie, 
mely föltekintve a Mindenhatóhoz, tőle várja a se
gélyt , tudva, hogy munkája keveset ér, ha az urak 
urának áldása tőle megvonatik. Mig ő igy a tem
plomban Istent dicsőíti, addig munkatársa csekély 
pénzét dorbézolás közben elpazarolja. Így látjuk az 
egyiket lókról fokra mélyebben sülyedni, mig végre ; 
mint alávaló bűnös bűntettei jutalmát az akasztó
fán nyeri el; addig a másik urának bizalma folytán 
előmozdítva, embertársai szeretető. és kegye által 
fölemelkedve, mindinkább megszerzi magának a köz- 
becsülést és végre mint lord major Londonba nagy 
ünnepéllyel vonul be.

Megrázó különösen azon jelenet, midőn a bü- 
1 nős a törvényszék elé vezettetik, mely Ítéletet volt 
hozandó gaztettei fölött, a legtekintélyesebb állásban 
ösmeri föl egykori munkatársát, amint ő e látvány 
által összeroskad és amint neki most először a ke
serű megbánás arczára véres jeleket ir; amint más
részről volt társa és jelenlegi főur meghatottál! és 
keserű indulattal s nem csekély szánakozással te
kint le a bűnösre, egykori munkatársára!

Hogárt nekünk 12 táblájával két ellentétet 
mutat be. amint ez hála az égnek, csak igen ritkán 
fordul elő, de a benső lefolyás többé-kevésbé ] 
ugyanaz. — Oh mily gyakran történik, hogy ifjak, 
kik egvenlő nevelés és tanításban részesültek, mégis 1 m .,
egészen ellenkező utakon haladnak és végre, hanem rakta, midőn „váratlan* 1 vevő jelentkezett — a veg- 
is mindenkor külsőleg, de bensőleg egymástól telje- rebajtó személyében s a maradók két lovat megvette 

I ‘ ‘
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1— igaz hogy nőm pénz, hanem azon ibssz.'g l'ejélien. egyelért,'dog a honvédelmi miniszterrel, közhírré tette, 
melyet G. sehogysem akart hitelezőjének megfizetni. ' ...........'........ '............................u ’’’ “ ".......
Magától érthető', hogy a rósz vásárt csináló, midőn 
a nemezist közeledni látta, az eladott ló árával tova- 
állott, mit szerencsének tarlóit, mert a lefoglalt kél 
ló átíratását eszközlendő jó drusza épen a katastrófa 
utáni 2 perczczel akarta foganatosítani, de most az 
egyszer a kunststickli nem sikerülvén, lefüggő orral 
távoztak Győrből s szidták a győri végrehajtó gyors 
kezét.

A győri piroskai vásárra városunkból 
mentek annyian mint máskor szoktak menni: 
ott voltak meg is bánják ám. mert bizony a 
a ieliető legroszabb volt. A szokatlan hideg, 

tett a ...... ......... .. ............ .
vásáron volt némi f ................................ ~
szerint eladatott 451 w „ ..... ..... ..................

hogy mindazon be nem sorozott 22 éves egyén I;. 
kik a ‘‘v.l betöltőitek. a folyt) év dcczeinber 
31-ik.*  után, tekintet nélkül arra, hogy katonai 
kötelezeltségiiknek eleget teltek-.' vagy nem. 
eskethetők. A lelkészeknek feliét csak az iráni k.dl 
megbizonyosodni, hogy az illetők már elmúltak 22, 
év esek.. s nem tartozna k-e a hadsereg kötél, k.-be.

Öligyiikosság katona Önkény mim!. Jan. Iii-án 
Felső-Lakony soproumegyei községiem hol ez 

' i időben uhkiuus lovasság \an elszállásolva, a gazda
asszony a hozzá beszáll.';,'oll katonát, ki bármeny
nyire pucz.olia is lovát még som iudta kegyetlen 
fülirerjének tetszését kivívni, az isiállóban jaj)ősze
kéivé és vérében fetrengve találta. A szerencsétlen, 
hogv ezen állatias bánásmódtól, melyben führorjétől 
részesült menekülhessen, szivén akarta magái 'lőni, 

de nem talált, csak még több szenvedést okozott 
magának. A seb halálos. “

Ne menj Boszniába. Néhánv évvel ezelőtt 
Rábinek Samu rendeki. zalameg.vei lakos, családjá
val együtt kiköltözött Szerajevóra. s olt vendéglőt 
nyitott. Még a múlt évben egy másik vendéglőt 
bérelt, s az döbbeni szerződés feloldása czéljából 
a szerajevói osztrák-magyar konzulhoz kérvényt nyílj-j 
tott l»e. melyhez 15 Irtot mellékelt. Ez utóbbi | 
annyira dühbe hozta a konzuli, (lám-liim 1) liog\ 
Rábinek Samut nyolz napi fogságra Ítélte, de meg 
ez nem volt ('lég. Két csendőrt rendelt melléje s a 
borzasztó hidegben SzerajevotólZalaegerszegig gyalog 
tolonczoztatta. Ezen utazás haimincz napot vett 
igénybe. Szegény 7ü éves anyja vele ment a nag\ 
utón. Mily állapotban érkeztek Égerszögre arról csak 
annak lehet fogalma, a ki látta okét.

Adóvégrehajtó mint rendőr. Komárom duna' 
melléki földtöltéseiiiél felügyeletre kirendelt R. J. 
végrehajtó ur — sas szemeivel megpillant minapon 

i egy házaló zsidót mellette elsuhanni, kezében egy 
I városi nagy íitcza lámpával. A szemes végrehajtó 
azonnal bekisértetle a gyanús egyént, kinek batyu- . 
jóban egy uj pár tüzér-oízma is volt, melyet loppti. 
A rendor.'i'. to\ábbi mc_fenyítése iránt intézkedett.

A miilanói .kutya-mama." Milánónak nem rég 
egy typikus alakját ragadta el a halál. Ez özv. 
Lafranchia Eugénia volt, leánya az egykor ünnepelt 
énekesnőnek. GaUörinnienek. Az elhunyt neve kö
zönségesek csak .Mama dican" (kutya-mama) volt, j 
mit az okból nyer;, hogy rendkívüli' kedvelője volt ' 
a csaholó állatoknak, melyekből egész légiót tartott: 
maga körül ezekkel evett egy asztalnál, ezekkel 
almit s ezek képezték kiséretét ha sétálni ment. 
Történi, hogy lármás házinépe miatt az utóbbi idők
ben felmondták néki a szállási, s kénytelen volt a 
várost elhagyva .Monzába költözködni.’hol azonban 
nem sokáig maradt, ismét visszajött Milanóba s r.\ 
külvárosi iitczában fogadott, szállást, hol meg is baít 
72 éves korában. Koporsóját számos kocsi követte, 
melyeknek majdnem mindegyikéből kandikált elő 
egy-két bánkódó ebfej.

Kutya bírói zár alatt. Biharmegye egv 
községében e napokban a bírói végrehajtó rá ütötte 
pecsétjét egy boltajtóra. Az ajtó mögött azonban 
volt egy kutya is. aki keséi vés vonítással nvilváni- 
totta tiltakozását az illetéktelen eljárás miatt. Két 

w. ........................ napig tartott kellemetlen állapota, mig végre olv
nemzeti nyelvünk egyik védbajnoka megéribmli a zenebonát csinált, hogy a szomszédoknak a szó teí- 
pártolást. annyival inkább, mert a tiszta jövedelem- .Í'‘s értelmében kiálliatathumá vált. A bolt tnlajdo- 
bol emlék fog számára állíttatni. ' nosa végre felkereste a végrehajtót, a ki szabadon '

Nagyváradról azt Írják a .Függetlenség’•-nek. eresztő a személye szabadsagában igv meg csonki- 
hogy ott nagyszerű áldomást fognak csapni, mibe- tott kutyát.
Ívest Verhovay felüdülése után első czikkét meg “ “ ■ -
fogja írni. — Ezt az életrevaló eszmét jó volna 
a helybeli .Polgári kör”-nek is magúévá tenni.
Másról nem szólunk, mert ..nomina sünt odiosa *

A kisbirtokosok országos földhitelintézete 
alapitóinak és az azok által teljesített befizetésekiick 
kimutatása már minden egyes alapitónak posta utján 
megküldetett, a kimutatás egy-egy példánya a fővá
rosi és vidéki lapok szerkesztőségeihez, az országban 
létező összes pénzintézetekhez és a törvénvliatós.í- 
gokhoz is expediáltatván, az igazgatóság ’ részéről 
minden intézkedés megtörtént arra nézve, hogv az 
érdekelteknek ezen kimutatás betekintése lehetővé 
tétessék és esetlegesen felszólamlásaikat megtehessék.

Az ipartársulat hanyatlását - mint a .Magvar 
Iparosok Lapja" írja — szomorúan jellemzi egv vidéki 
levél, melyből a következő részletet közli: .Á nagv- 
megyeri asztalos férti- és női egvcsüit-iparlársuíat 
részére méltoztassék a lapküldést beszüntetni. Mi 
csak negyed évre fizettünk elő. de most annyira 
jutottunk, hogy egész évi bevételünk som tesz ki 
annyit, mit egy évre a lapért kell fizetni. Társulatunk 
már alig bír néhány taggal, és a törvény kénysze-l 
ritő ereje hiányában már-inár feloszltmk.*

Az ujonezozás. A hivatalos lap a múlt héten' 
közié az idei ujonezozásra vonatkozó miniszteri ren
deletet. A közeledő ujonezozásra az 1800.- 185!'- 
és 1858-ban született I adkötelesek hivatnak be. A 
hadkötelesekről szóló kimutatásokat jan. 30-ig kell 
beterjeszteni, úgyszintén a sorozó bizottságok névso
rát is. A távollevő hadkötelesek kipiihatolása végett 
a bizottságokat febr. 25-ig kell megalakítani. Külön
ben a többi szabályok érvényben maradnak.

Házasulóknak. A harmadik kmosztúlybeli

nem 
akik 

vásár 
mely 

napokban újra egész szigorral beköszöntött lehe
ti a rósz vásár oka. Csak ló és szarvasmarha

forgalom észlelhető. A „Gy. K." 
51 ló és 334 db. szarvasmarha.

A pápai casinó egylet holnap azaz f. hó 25-én 
délután 3 órakor közgyűlést tart.

. Gr. Esterházy Móricz dr. Rech- 
a vereskereszt-egylet szá-nitz Edéné 

mára 50 irtot
A jótékony nöegylet által rendezendő jóté- 

kony-czélu thea-estély mint halljuk valószínűleg 
fényesen sikerülni fog amennyiben a választmányi 
tagok buzgalmánál fogva már eddig is szép számú 
belépti-jegy elfogy és előreláthatólag febr. 3-ig el
fogyni fog.'

Mint őszinte sajnálattal értesülünk, György 
Etelka kisasszony, helybeli polgári leányiskolái ta
nítónő, ismét betegen fekszik, s baja oly komoly 
mérveket ölt. hogy teljes felüdülését egyelőre re
mélni sem lehet.

A tapolezafői .Olvasókör*  saját pénztára javára 
f. hó 25-én a dalárda közremííködéével tánczvigal- 
mat rendez, melyen Bettelheim zenész is közremű
ködni fog. Belépti dij 5ii kr. Kezdete 7 órakor.

Magyar ipar czim alatt fog ezentúl havonkintaz 
országos magyar iparé .yesiilet közlönye megjelenni. 
Szerkeszti Mndrony Soma. Főmunkatársak Ráth 
Károly és Streitmann József. A kiállítás igen csi
nos és a tartalom érdekes. A lap élén álló férfiak 
nevei biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy az 
iparosok nagyfontosságu érdekeit fogja szem előtt 
tartani.

A ..Legények bolondja*  cziniíi 3 felvonásos 
népszínmű szerzője, ki 7(» pályázó közül a buda
pesti népszínházi bizottság által kitűzött Ion darab 
aranyat elnyerte Csohánczy Kóródi Péter 
hosszabb ideig P á p á n a ref. főiskolában tanult. 
Cs. jelenleg sárospataki másodrendű színész.

Felhívó szózatot intéz a nemzethez Vahot 
Gyula hold. Vahot Imre veterán írónk emlékirataira, 
melyeket ő mint fia sajtó alá rendezett. A mű két 
vastag kötetben fog megjelenni. Előfizetési ára 3 fr.. 
mely kiadó Vahot Gyulához küldendő Budapest 
stáczió-utcza 20. sz. Sok érdekes adatot tartalmaz 
Petőfiről, ezenkívül az ujabh időben szereplő állam
férfiak, főurak, főpapok, képviselők és írókról. Barát
ságos viszonyban lévén az emlékíróval, sokszor 
olvasott fel egyes részleteket emlékirataiból : mond
hatom. hogy élvezetes leend: de Vahot Imre, mint

nos;i végre felkereste a végrehajtót, a ki szabiidon

Városunkban meghaltak: f. éti jan. hó 15 
21-ig: Német Marton leánya. Karolina, á. h„ S 
hóna]*,  tüdőlob. Hornit 4 eréz gyermeke, Elemér. 
Gyula, Géza, r. k., s hetes, gö'rvelvkór. Reimer 
Gusztáváé, izr., 73 éves. májrúk. ‘ Rcim r József 
gyermeke József, r. k.. II hónapos, sorvadás. Wcisz 
IJertha leánya. Katalin, izr.. I hónapos. Csukárdi 
Kiírói, r. k.. 17 éves, tüdővész, Varga Júlia le
ánya. Zolia. h. h.. 19 hetes, tüdőlob. Lázár Ká
ról gvc.nmke. Lajos, h. h., 2<» hónap, bélhurut. 
Hajnal .Maria leánya, Mária, r. k.. I hónap, gyen
geség.

G-sCb orxs,-ár eús:.

8

Sxf'i ‘/ceNZf őI h i cl
Szenvedő leányka. A gondolái. ha nem is rí n„ln

egyének nősülhetése tárgyában”a"'vüíiá™h;i;zta « "ií w"v!’“ “ ”'"1" ""?'U “* .....íhir

l’iípn. Koh.,1 Annin l.i'.nyvnynnniiíjiilnll. (Szélül™.)

Csöndé.- ■•. le -ZŐI.P TKzii partján. 
Bn-iiii ül a liin\ka puha hantján.

Minek a hantján? Ilaboi.latai seni szerencsesei.;
Mélán tel,int Tisza tükörébe. 
Mint a c.óllag csöndes tó vizébe.

Ezt meg nem értjük:
Ibi"') .».-,.itt n heovi'k il<l;í iára. (???)

Ve-fül ni.?< ! jak irmu k, hogy tépni igének múlt részesülői., 
nem tépeilt. hanem tépett

Kit igazán szerettem. Szépen ki van dolgozva, de <• .d, 
akkor közölhet.'., ha a többször előforduló név kimarad l.el.ii,

„Műveljük a népet**  rzimü czikksorozat Írójának. . 
vés elnézéU kérünk, de a s.irreiiílet meg kell tartani. le, |,, . 
zeh-hb megkezdjük a közlést.

G. Kis-Czell. Legközelebb. Szakezikkeit szívesen vemtől..

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
_________Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

N y i 11 -1 ó r.*)  
MEGHÍVÁS.

A .pápai Chewra-Kadisclia“ folyó óv és hó 
2S-án délután i’ órakor az egylet termében RENDES 
KÖZGYE LESET tartja, melyre a .szavazatképes cvleti 
tagok tisztelet teljesen meghivatnak

Kelt Pápáll, 1880. január 18-án.
7Í <'In “t<<- kailiscliti elnöke.

T á r g y s o r o z a t :
1. A szánni/'. ló bizottság megválasztása;
2. A miilt közgviile> által ezen közgyűlésre 

odázott, a Chewra-Kadischa anyagi viszonyainak 
rendezése :

3. Dr.Löv v Lázár kórházi főorvos urnák, a kór
házi személyzetre vonatkozó, Írásbeli ajánlata ;

4. Dr. Lövy Lázár urnák, a temetőre vonat
kozó. írásbeli ajánlata:

5. Sehvvartz Dávid folyamodványa, és egyéb a 
közgv ülésig beérkezendő tárgyak.

T. ez.
Van szerencsém a t. ez. közönséget értesí

teni, hogy szombaton. 1880. január 21-én. a 
Kelcz-féle házban (fa-piaczonj CSERESNYÉS 
KÁROLY zenekara közreműködésével

Z Á R T K Ö R Ü

tánczkoszorul
rendezek,

melyre a t. ez. közönséget tiszteletteljesen meg
hívom.

Tiszt elei tel

Reiner Illés,
láiiez-inflvc'sz.

Egy tanuló
(akár helybeli vagy a vidékről) 

felvétetik

Bonn üllői*  Gyula
divátkele.-vked' ében Pápáll.

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

Bérbe adó lakás

Az Annn-téren 1211. sz. a. 5 szoba, 

2 konyha, 2 éléskamra, fakauira és 

istállóból, 2 jiinezi'höl ós padlásból 

álló kónyelinos úri lakás, gyllmölcsüs 

kerttől együtt 1SS0, Szt-Gyilrgy nap

jától bórbe-ailó. akár egészben, akár 

pedig részben. E házban jó szivaty- 

tyns kut ivó vízzel is van. — A 

közelebbi feltételek id. (Bergor Mér 

liáztnlajdonosnál megtudhatók. Ugjun 

a házban tölgyfából készült rnlni- 

mángorlók nagy választékban kaphatók.


