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MIM W 1
 négyzet centiineternyi tér szerint sziiniit- 

tatnnk. Egyszeri beiktatás ára minden 
négyzet centiméterért I krajczár. Bélyeg 
klilön 30 krajczár. Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként Ki krral 
számittatik.SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ és TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

A garantia kérdése.
nnp mi'« és 11 el lesz dobva,
nap més ós a biziinytiilnnsiig Rubieonját 

•.pV(, elérjük azon tért, melyen valósul
f.jpiáit s keblünkben élő óhajunk. l’ár nap 

mós és a pápa-szentgyöi'líyi Vlisul .......
luiHt fellegvár, hanem mint valósnlása felé 
közelgő tény fog előttünk feküdni, hogy élet- 

által városunk anyagi felvirágzásának nj 
szakát jelezze, l’ár nap még s anyagi felépü
lésünk korszakában sarkkövet alkotó február lio 
19-ik vasntbizottsági értekezlet meg lesz tartva, 
döntendő egy oly ügy lelett, a mely hivatva 
lesz megtörni azon borzasztó*  jeget, mely anyagi 
ó-létünk tengerét, merev, élettelen tömeggé kár- 
hoztatá, mely a kifáradt és eredménynélküli 
küzdelemben ellankadt munkás kezeknek nj erőt 
kölcsönözni és a tökéletesen sznnnyadozó üzleti 
szellemet nj tápanyagja által pezsgő, teremtő 

munkás életté varázsolni fogja.
|)e korai még Imszannát kiáltani: korai 

meg tény gyanánt olyasmit üdvözölni a mit csak 
a jövő' habár a közeljövő fog eldönteni, hall
juk itt is. ott is. mondani. Korai ma vasntnnk 
felől szóhmi. hiszen a mozgalomnak csak a 
kezdetén vagyunk, gondjaink száma ezer, pén
zünk nincsen, az actiák emissiója megkísértve 
nem lett, sőt még concessioval sem hinink. 
mondja a pessimista hogy lehet mindezen 
hiányok és ezer gondok közepette már ma vasn- 
tunkról mint tényről beszélni?

Mi ismerjük a gondok ezer nemét: mi 
ismerjük a teendők sokaságát: mi ismerjük az ügy 
kezdetlegességét: de ismerjük 
melyek a gondok ezer nemével, 
síigával megküzdeni hajlandók 
mert mindezt ösmerjük. állítjuk

hanem reális tény, melynek elkészülte csak az 
idő — a közeljövő — kérdése.

Egy nemzetgazdászali vállalatnál, aniinő 
tervezett vasntnnk. két faktor tekinthető, a 
vállalat prosperálását illetőleg, nélkülözhetlen 
tényezőképen.

Először, lmgy a vállalat, a rzél és haszon- jáhól kiindulva, 
szerűségnek megfelelő tervezetre fektetve legyen: . 
másodszor pedig. hogy azok, kiknek kezeikre a ( 
vállalat hízva lett: erkölcsi és szellemi tulajdo
naiknál fogva személyük már garantiát képezzen, 
a keresztülvitel sikerességét illetőleg.

Egy vállalatnál tehát, nemcsak annak élet- 
kepessége a döntő faktor, hanem főképen az , 
intéző személyek vagyis azok, kik az njszülött 
bölcsője körül, a keresztapai szerepet viszik!

Es kérdjük, hogy helyes-e azon terv, mely 
Szentgyörgyöt Pápával sinuttal egybof'üzni ezé- 
lozza? Kérdjük bir-e ezen összekötés mindazon 
alappal, melyen egy vasnt vállalatának jövedel
mezősége nyugodni szokott? Kérdjük, képes-e 
tervezett vasntnnk által átszelt terület forgal
ma. annyit produkálni, mennyit egy olcsó*  keze
léssel vezetett vasnt megkíván?

Azt hisszük a válasz, az egyhangn válasz, 
ide vonat koz.ólag kérdésben forgó terv czélsze- 
ríisógót és hasznosságát illetve, igenb'íleg szól. 
Iliit fejtegetni felesleges.

De másodszor kérdezzük: azon férfin, ki 
ezen czélszerü és haszonnal kecsegtető terv reá- 
lizálását illetőleg, a vezér szerepet elvállalta, 
nynjtja-e azon garantiát. mely egymaga kizárja 

a sikertelenséget?
Ezen

keresztülvitel fáradalmaival megküzdeni
féríln, ki mint bizottsági elnök, a 

kész, 
fogva 

\'é< lei

azon erőket is. 
a teendők soka- 
és képesek. Es erélye. szellemi tulajdonai és vagyonánál 

nyugodt lelkű- kezes gyanánt tekinthető az iránt, bog a
lettel, lmgy a pápa-szontg-yörg-yi vasnt nem chi- mérő bízott ügy csak győzelemre juthat, 
nmria többé, nem ábránd, nem jámbor óhajtás. Gr. Esterházy Móricz ural egyrészt, más-

részt pedig Kiss László urat az ügy élén látva 
kölcsönzi számunkra azon lényeket, melyek alap
ján határozottan kimondjuk, hogy a pápa-szent- 
györgyi vasnt tény!

A mi pedig a leküzdendő ezer bajt és 
! gondot illeti, erre mi az egyszeri zsidó példá- 

mondjiik. lmgy mi nem ezer 
gondot, hanem csak egy gondotismerünk. s ez 
ez „a pénz!*-

Es ezen egy bajon, hogy segíteni ne 
tudnánk, fel som tehető.

Ma a pénz olcsó; a bizalom ismét helyre 
állt s a tőke mindenkor szívesen kész támogatni 
oly vállalatot, melyből — biztos haszon remél
hető. Azután még nem 
összeg az. mi vasntmik 
emlékirat szerint összesen 
az esetben, ha a vállalat 
len téglát, egyetlen négyszög métertorületet som 
kapna ingyen.

Már pedig ismerve a közhangulatot, a 
nagybirtokosok részéről — s ezek területén fog, 
nagyobbrészt vasntnnk. átmenni — a terület át
engedés ingyen, ezenkívül még építőanyag, fa 
stb. részint díjtalanul részint igen mérsékelt 
árak mellett fog átengedtetni: ennélfogva a be
szerzendő építési tőke csak 
frtra tehető, moly összeg után öt száztóli ovi 
kamat lenne biztosítandó.

A garantia a nagy és középbirtokosság ré
széről volna elvállalandó, még pedig a birtok 
nagyságához mérten.

Feltéve, vasntnnk az első években csak 
4 száztóli tiszta jövedelmet hozna, akkor a birto
kosság részéről. a hiányzó egy száztóli lenne 
fedezendő.

Már pedig egy millió ötszázezer forintnak 
öt száztólija. hetvenötezer frtot képvisel; ha tehát 
első években tiszta bevétel csak hatvan ezerre

is oly rémségos nagy 
kiépítéséhez kell. Az 
két miliő a szükséglet, 
egy darab lat, egyet-

egy millió ötszázezer

Azt álmodám ...

y|’.7 álmodom, hai/l/ holt vidék 
Es a sötét felhő,
E i/i/ászos szemfedő,
Takart be enijeme.t.

Azt áhnodám, hoi/i/ holt valék
8 a csendes őszi szél,
Méh/ snsoi/va beszél,
Volt síri énekein.

Azt álmodáni, hóim holt Vidék
8 a bős i/erle szava,
Szívhez szőlő dala
Siratott em/emet.

Azt álmodám, hóim holt valék
8 e kéjes kis lii/et, 
Méh/ Jeléin iiiti-i/et, 
Lett volna temetőm.

Azt lilmmlám, hntm i'dék
8 e kedves dombocska
És Zöldelő moha
Lett volna sírhalmom.

Azt ál módiim, hof/y holt valék
8 ei/i/ óvva holdsni/ár 
Síromhoz búsan jav: 
Siratni em/emet.

Azt álmodám. hóim holt valék
8 az éi/be repidlem, 
llol reiíni kedvesein, 
Egy halva ni/ ifjú, várt.

SZ. E. MARISKA.

Miképen szökött meg Ludflné Gémesy elöl.

V:il:il»iknr — - !><•"> tiulom, ‘5r-
ben vnlainrlyik lió (egészen jól mondom, mert
jeges hó hullott azon .. ....... ) egyik reggelén ládák
kal, város, Ihln, palota és tőmlőez, erdő és •zivata
rokkal terhelt kocsik álltak Lndli derű lakása előtt: 

szóval: színészek készültek útra s Lndli sem több 
sem kevesebb (vagy nagyon kevéssel), mint szín
igazgató, most készült a .trupp'-ut szállítani 
Jeruzsálembe, de oda, mely hely annyira van hozzá, 
mint .Jeruzsálem ahoz.

Siettek szörnyen------------- nem mondom, hogy
egy kis f 0 g I a I á s - s z n g o t ne é rze 11 volna 
„(lirec tor" ur, mert - szokása ellenére — 
már kora reggel készen állott minden.

Egy pár tintái művész és művésznő (kérem,,

ez utóbbiakra nem mondom, hogy fiat. . . azaz, 
hogy nem öreg . . . izé — nem szólok semmit.) — 
Tehát négyen egy kis fizetési hátralékban voltak a 
„kmt'-os gazdánál — de hát mit tesz az!? 
Lndfi nr szerint — majd becsületszavunkat adjuk 
arra, hogy megküldjük (soha napján!) s jól lesz 
minden. Csak pakoljanak.

De baj van ám! Ludflné nagysám, a társulat 
„örege’ - s harmadik személynek a szendék szen
déje, a naiv leánykák (?) csillaga — kijelentek (ter- 
czettben), lmgy szekéren nem koezkáztatják drága 
életüket ebben a hidegben ... a többi ott veszhet, 
de ők t. i. hárman vasúton mennek. Dictum factum. 

l’gy lett. — No most gyerünk, szólt Lndfi ur 
mintegy repülni akarva. Együtt vagyunk-e mind? 
llol van Gémesy? Erre! arra! (Most következik „di- 
rectoros’ imádkozás). Nem várjuk meg — men
jünk. Hozd el Gémesyt magaddal! — szólt vissza 
a sZekérről élete kínzó — akarom mondani kincsé
hez, kedves feleség azaz feleségéhez vagy feles- 
1 e g c h e z aztán: Hajts! hangzott a parancs s 
a szomorú menet megindult e rémteljes, zordon, 
hófuvásos, kínos, keserves téli útra — illetve 
zásra.

No csak hadd döczögjenek szegények 
maradjunk Ludflné nagysámékkal u meleg 
bábán.

De mi ez? G nagyságaik felsőjüket veszik V ?=
 ti



tizenötezer forint lenne, a 
és középbirtokosság részéről 
és ha tekintetbe vészük, nii- 
egyszázötvenezer luddterüle- 

nagybirtok. akkor

!

rugna, az esetben 
garantirozó nagy 
fedezendő összeg: 
szerint legalább is 
tét képvisel vasiitnnk tájai 

keretszámban csak tiz krnyi összeg az mi egy 
hold után e ezimon teher gyanánt esnék: ha 
ezen teherrel, a vasul által nyújtandó előnyt te
kintjük. kijő miszerint részint a földért ék emel
kedése. részint pedig a terményeknek magasabb 
ároni eladhatása által dusan pótolva van a garan- 
tia czimón fizetendő összeg.

Hanem ne feledjük, miszerint ezen összeg, 
nem képez ajándékot, hanem oly előleget mit a 
vasnt előbb-ntóbb a garantiát elvállalt í'öldhir- 
tokosságnak visszatéríteni köteles, amiért is az ‘ 
egész garantia kérdése tulajdmiképeni áldozat
nak nem nevezhető.

Hitünk s meggyőződésünk, miszerint érde
kelt nagybirtokosaink . ezen csekély áldozat 
meghozatalát az esetlum ha a pénzbeszerzésnek 
ez volna egyedüli módozata, elutasítani, már 
saját jól felfogott érdekeiket szem előtt tartva, 
nem fogják.

A közügy terén mindég áldozni kész nagy
birtokosaink. multjokhoz híi maradva, nézetünk 
szerint, készséggel fogják a garantia nynjtását 
kimondani, ha csakugyan a szükség ezt 
csolja.

Mi azonban megvagyunk győződve, 
rint a szükséges tőke, garantia nyújtása 
is megszerezhető s a garantia esznmjét (‘gyedül 
mint utolsó eszközt tekintjük vasiitunk kiépí
tését illetőleg; és mint ilyent emlitellük fel. 
ajánlva az eszmét az illetőknek komoly meg
fontolás végett. hiszen az esetben, ha nagy
birtokosaink ezen áldozat megtagadása által 
talán egy életképes, mindnyájunkra csak előnyt 
hozó, vállalatot nieghiiisitanának. no az esetben 
— ezt ne feledjék el — saját javukon ejtet
tek csorbát, hazafiasságukat pedig különös sziliben 
tüntették elé.

A nép méltán elvárhatja, miszerint nagyjai 
kötelességüket megtegyék. Ezen vasút kiépí
tése pedig ez időszerűit szent kötelesség.

y. n.

párán-

miszo- 
nálkül

i Hartington 
jón isaz-e,

i IIpratra ve
Northeote erre határozott választ
a „Tii
rint J’ersiának Hurutra oecupátiójára v 
ződésszerü kötelességei eddigelé érintetlenül fenál- 
lanak.

A nagy világból.
Politikai heti szemle.

Ausztria-Magyarorezág.
A magyar minisztertanács e hét 

Szeged városa felépítését ezélzó kölcsön 
hozott következő határozatot: A kölcsön 
teszen, öt milliót Szeged városa hat szúztóli kama- tűnk 
tostól részletenként törleszt, a másik 5 millió az előhaladmmk

derekán a 
tárgyában 
tiz milliót

Műveljük a népet!
n.

.Neveljük, műveljük a népet**  .Népnevelés 
jöjjön el a te országod !**  ... Sok papír, sok tinta 
fogyott már el ily, vagy ehhez hasonló cz.imü czik- 
kek megírására ; de a siker legnagyobb részben 
még a jámbor óhajtások ködhomály álban tévedez. E 
tudat azonban ne csügeszszon el bennünket; a hőn 

j óhajtott eredmény messze és soká késése miatt épen 
ne lohadjon le, tettre kedvünk, ne lankadjon el buz
galmunk. ne törekvésünk!

Biztos sikert íögtön s rohamosan nem érhe- 
el. Nyomról-nyomra, lépésről-lépésre kell 

azon utón, melyet magunk előtt

nsgánál mindig áll jégbe hülve egy pár jó eszme 
ilyen eshetőségekre — így most is.

Siessen Gémesy ur — szólt mégköny- 
nyen utolérheti őket és hanem, a város végén meg
várják, azt mondta férjem.

Gémesy ur rohan.
A nők is rohannak a boltba s ott hirtelen 

nagy mennyiségben bevásárolván mi szenvedé
lyük nagyságaiknak aztán gyorsan haza, az oda
rendeli kocsira lel mindhárman (a harmadik az 
„öreg*),  szélvészként ki a vasúthoz s mire Géniesv 
ur léiig megfagyva visszaérkezett a város vé
géről imiután a várakozóknak Ilire sem volt) akkor 
dübörögve vitte már ő nsgaikat a repülő vonat rzél-

részről hóköles!

lapot tesznek 
akarnak ?

Már az 
kósza Gémesy 
Ifagy ma-szőke 
hibája).

Mindkét
Elmondhatjuk az okát, tehát Gémesy ur nyílt 

egyenes természetű ember lévén, minden rendetlen 
nem egyenes utón járó dolognak ellensége 

volt s ezt igen gyakran éreztette is Ludli mák
kal aztán a hizelkedést, valamint a kéznyalást 
épeiiséggel nem tudó gyakorolni, pedig ez 'utóbbia
kat nagyon is megkívánta Litdliné nsga, főleg lm 
egy adag pletykával volt gumírozva, akkor meg pláne juk 
kedveiiczévé vált az illető; mindezekhez Gémesy ur 
nem értvén, elhatároztatott Ludti nsgos családja ál
tal. hogy Gémesy urat itt felejtik, bármily nagy 
szükség van reá.

Ebben persze a társulat öregei egyel értetlek 
velők (NB. ő családtagnak tekintetett.)

Gémesy ur mindezeket sejtette ugvaii, de hogv 
a gyűlölet enn. yire menjen, nem gondolta.

Most hogy rázzák le nyakukról a nők Gémesy 
urat ? — ez volt a gond — azonban Lmlfiné ő

kűl

’*W

teli

államot fogná terhelni. Az utóbbi összeg az eddig' látunk: csak a mindent górcsőn keresztül szemlél- 
■ történt beruházások, továbbá a Tisza partjának és a gető legvirágosabb optiniismussal állítható az. hogy 
nagy Ilid kiépítésének fedezésére fog fordittatni. A dicső nagy czélokat másként is mint kitartó, er
kölcsön a hitelintézettel. illetőleg a liotscliild-féle nyedetlen szorgalommal, 
consortiuninial köttetik meg.

Magyarország budgetje az 1S80. évben a kö- Egyszerre, reggel
vetkező: Összes szükséglet: 2“>9.14<>.9!4

1 frt: ő s s z e s b e v é telek: 231.724.153; deli-
|czit: 2S.422.79I frt.

A Lajthán túl a íeiidalis-clcrical-párt vérmes
1 reményeiben mégis csak csalatkozott. A miniszter
válság még folyton tart, s a csehek követelései irány
adó körökben a monarchia egységével meg nem lér-

1 hetőknek találtatnak.
Németországban

A birodalmi tanács e hó 12-én nyittatik meg.
i még pedig nem Vilmos császár, hanem Bismarck 
által. Hollinann elnök a socialista törvény megvál

toztatását ezélzó törvényjavaslatot teszen kilátásba.
Ha evvel párhuzamba állítjuk l’utkammer közokta- 

' tásügyérnek az állam fenhatóságáról szóló nyilat
kozatát az egyházak politikai szerepléseivel szem
közt. úgy habozás nélkül állíthatni, miszerint Né
metország belpolitikája idejekorán megáll a lejtőn, 
melyre néhány hóbortos fejti social-demokrata ki
hágásai terelték.

Francziaországban
<a bonaparlista törekvések ismét kisértenek, annyira, 
hogy a „Bepublitpie Fran^aise**  komolyan vit alja,

I hogy egy harmadik császárság mennyire volna kény
szerít ve tekintélyét egy, természetesen első sorban 
Németország ellen irányzott bábomban, megálla- 

i pitani.

s csendes békés, foglalkozásra ad- 
Majd a beözönlő idegenekkel gyűlt 
kik a löld ezen második Kánaánja 
a magyart vérrel szerzett tűzhely étid

Angolországban.

interpelláeziót intézett N’ortcotehoz, vaj- 
hogy az angliai külügyi hivatal Persiát 
natkozó kötelezettségei alól föloldotta, 

ad, azonban 
“ félhivatalosan megerősíti a hirt, misze- 

tkozó szer

erős igyekezet s nehéz 
munka nélkül csak úgy könnyedén is elérhetünk.

lehet mondja jeles Írónk 
I Vajda Péter — csak lassan lmjnalodik, de egykor 
. bizonyosan fel jő a nap.

Hogy népünknek még most sincs meg az a 
. műveltsége, melyet a czivilizált világ fogalma sz.e- 
. rint tőle megkívánnánk, annak okát, a tárgy fölött 
. csak fölületesen gondolkodó is baláthatja. Párdu- 

ezos őseink mint elhagyatott árvák jöttek Scylhia 
mérhetetlen pusztái s vadonjaiból, már az ősidőkben 

| folytonosan mint egy vadászok által körülvett 
oroszlánnak a löntartásért, a létérti jogért kel
lett küzdeniük, melyet elleneik, minden ügyekezelíi- 
ket megfeszítvén, elvenni akarónak. Nem volt a 
magyarnak nyugalma, nem pillanata, melyben a 
vad harczmorajlól elvonulva, a tudomány, a szellemi

■ emelkedés némi magaslatára is léphetett volna. 
• Atilla örökségéhez jutása óta soha sem nyugtatható

magát azon öntudattal, hogy hosszú időre félrete- 
, heti a messze villogó rémes csatabárdot, az ércz-
■ kapukat döngető rettentő buzogányt, a népek ret

tegésére szolgáló véráztatta szablyát, hogy leöltheti 
liarczi mezét,

' hatja magát.
meg a lmja, 
után vágyván.
elűzni akarták; majd az átkozódó és szitko kát szóró 
futó Salamon király < szavai teljesülének rajta ; 
„Meg ne békíilj soha tenfeleddel!" A viszályok 

i szelleme hintó kajánul az átkos s vészthozó egye
netlenség magvait, a mihői támadt testvérharezok 
illetlen, szentségtörő kezekkel dúlták a szépnek, a 
szent czélnak, nagy fáradsággal összerakott kisded 
épületét, mely pedig roskadozó állapotból felemel
kedhetve, egykor a világ által bámult nagyszerű 

i épületté válandott, de eme kis fundamentumot is a 
pártviszályok zavarai szétdulták. valamint másrészt 
az utána reánk tornyosult gyászfellegü epocha min
dennemű lendületnek útját vágta... Óh de nagyon 
hosszú időre lekötne és itt idéztetne bennünket o 
szomorú thema . . . s különben sem lévén szándé
kunk egyrészt felszaggatni az alig behegedt seln- 
ket : másrészt nem is ezen okok kutatása s felde
rítése kepezvén czélunkat s feladatunkat: általában, 
s összefoglalván az idáig elmondottakat röviden 
kimondjuk, hogy abban véljük feltalálhatónak azon 
okot, miszerint népünk nem hirt még a mai czivi- 
lizáll világ fogalma szerint műveltségi fokozatra 
felvergődni, hogy : n á la ke z d e 11 ő 1 f o g v a
c s a k a z a u y a g i. e r Ő f e j 1 Ő d ö t t s t u I-
n y o m ó 1 a g c s a k a z f ej I e s z t e t i k m őst
is ; a s z e I 1 e m i e r ő p e d i g n a g y o b b-
r é s z t m é g p a r 1 a g o n h e v e r.

Az állam pedig csak akkor lehet boldog, ha 
az alsó néposztály iiál is meg van a kellő szellemi 
••lőrehaladottság, ha ő is szert tett bizonyos lelki 
műveltségre, mert ez fokozza a népsz.t llmnet annyim, 
hogy a legválságosabb időkben is bizton megáll
hasson s saját józan gondolkodását követve egyes 
le legszánandóhb állapotot saját javukra vagy go
nosz terveik keresztülvitelére ügyesen ki zsákmány obi i 
szédelgők tanácsait elvetve, önlábán jó irány illa , 
reszt vehessen a politikai s közjogok gyakorlásában. 
Alig hisszük, hogy volnának kik kétségbe vonnák, 
hogy a löldmivos osztálynak is nagy szerepköre van 
az állami életben. A társadalom, ezen óriási gépe
zet ugyanis csak akkor igazán tökéh tes, ha a 
kerekek, orsók és csavarok mindnyájan mozognak. 
Es ezeu mozgás minősége, el vagy összevállósága 
tételezi föl az állam előrehaladását vagy hátrama
radását.

S z ü k s é g e s, é g e t ő s z ü k s é g I e h a t 
a II é p n evei é s I

.Elvész a nép tudomány nélkül s szabaddá 
nem válhalik mig lelki sötétség Ingja körül’* - 
hangzik az Írás szava.

„Szeretni az emberiséget ; ez minden ♦mmes 
szívnek elengedhetetlen föltétele!*  figyelmeztet 
bennünket jeles hazánkfia Kölcsey.

Békefy (Berkoviesi Elek.

Levelezés.
BÓCS, 1881). február I".

Il<d volt, hol nem volt, a szép farsang vlmiill. A 
szép farsang s mily hamar tűnt el. Mily nehezen



vártuk h már is elbúcsúzott. E szó farsang mily] 
varázserővel bír, alig múlt el s már is várva vár
ják. Eladó lányok, kiket a kórok el nem kaptak, a 
jövő farsangba helyezik minden reményüket! az édes 
mama avval kecsegteti 30 éves cziczuskáját .hát édes 
lánykám, még úgyis oly liatal vagy, meg azután 
azok a rósz férfiak meg nem érdemlik aranyos ke
cskédet; majd meglátod jövő esztendőre, hogy fut
kosnak utánad s akkor mily édes lesz a boszu, a , 
I.h.cIső kérőnek mindjárt odaadlak. Az ilju, ki a
farsangi bálok egyikén találta föl szive ideáját, mily 
örömest emlékszik \ issza ama boldog pillanatra mely
hon eszményét észrevette. Szegény Hu, ha tudnád, 
milyenek a nők (tisztelet a kivételeknek) egyszerre 
kiábrándulnál. A fogadósok és vendéglősök is sóhaj- ( 
tozva mondják az „Isten hozzád*-ot.  A szegény la
timis, aki húshagyó keddre hazulról néhány forintot 
kapott s a bálban valami ispán leányába, kivel esetleg 
tam zolt beleszeretett, háromszor is földhöz csapja Cice
róját. .márinkábbJlorácz.ot fordítom*  kiált föl,az leg- 
alal bbor és szép lányokról énekel.*  Kis városban,lm 
elmúlt a farsang, elmúlt a vigadás,a muzsikusok helyét; 
a gyóntató szék tölti be. Nem igy a fővárosban, ott 
a farsang január I-tői január 1-ig tárt. Hej, az igazi 
mulatság még csak a böjtben van, mert hisz a til
tott gűimölcs mindig édesebb. Nem beszélek szin- 
liazról, operáról, orfeumról ez valami mindennapi. 
Alik eredetiek az alános menetek, mily mulattatok 
az alárczos bálok, Ind gazdag, szegény raiigkíilömb- 
>ég nélkül megjelenik. Az egvik fehér atla>zruhábaa 
másik vörös világos szoknyába van öltve s menyi csa
lódásnak van az ember kitéve. Feltűnt előttem egy 
a sírokba húzódott gyönyörű costumbc öltözött nő. 
egv másik nővel élétiken beszélgetőit, amint taglej- 
íé>eiböl észrevettem, garde de dameja lehetett. Neki 
bátorodtam, oda mentem s felkértem a legközelebb 
Iramzia négyesre! hangja oly édes oly gyengéd volt 
szi'.em repdesett örömében, midőn az .igen*  szót 
kiimmdá. Azt képzeltem, hogy az alárcz alatt va
lami Veiius lappang. Kérelmemet, miszerint az álcát 
vesse |<‘ .több Ízben visszautasította. Gondoltam, hogy 
oka én vagyok, mivel én is álczázva voltam, beve
zetem a terembe hol a demasquirozottak vigadtak, 
leidéin álezi.mat s még egyszer esedeztem., végre 
nagy nehezen engedett, de oh egek, mily rettegés 
szállt meg. azt hittem, a megfesti>íilt \asonu bába 
áll előttem. l’tczii neki-eredtem, ki a teremből s 
\ágtattam haza. No gondoltam magamban, majd el
megy máskorra kedved bálba menni! Ez anyira bő
sz áldott. hogy még másnap is kedvetlen voltam ős 
mereven tekintettem az ablakba. Egyszerre csak 
észrevettem, hogy a másik soron ablakommal szem
közt gyönyörű szép leány hurkol s olykor olykor 
aikaesingat. Hm. ez talán pótolni fogja tegnapi vesz
teségemet. Mindjárt kész voltam tervemmel. Meg
kezdődött a szokásos kokettirozás! ezt csakhamar 
megunva ideveszek palatáblát s nagy betűkkel rái- 
i"m: szeretlek. Egy kecstrljes mosoly volt a válasz: 
azután meg csókokat vetettem át s ö - megkö
szönte. No. das geht gut. A conversatiot még tovább 
bd.vtattuk midőn végre abban állapodtunk meg. hogy 
' "iám a kapuban vár. A kitűzött időben megje- 

h illeni, de mm igy szép ismeretiem in. En gondo
lám ki mer az nyer. Felmegyek colegámmal. ki e 
lendes-voiisra elkísért az emeletbe s elhatároztuk 
l.iiinál csapni, mire Ő figyelmes lévén, ki fog jönni.

^kezdődött a spectáculnm. Kirohan a sok lakó: 
Noa vvas soiichen de joiinge Horn? kiabálták. Már 
b h lni almiunk midőn az izé is megjelent. Koame- 
"iichen das Freiln doa; ordítottuk. W as. se soiichen 
mi. kiáltja, st hamis das obi kimmé •. avval sepiüt 
meg botot fogott és utánunk, mi meg a lépcsőkön 
• sunyáu) Jrbuklénezeztíink. No, gondoltam, majd el
megy jövőre kedved lányokat szeretni. Ha Hansen 
professor akkor itt lett volna, mindjárt megmagne- 
tizaltattam volna. .Szigéuy Hansen. egész revóliieiot 
kellett itt: akármit mondjon ti contra fél. hogy nem 
csaló, bebiz.onyodott. Egyébirá ut gramm alit i < crtant 
at hm- sub policáj lis est. A magyar egy let farsangi 
'•'telve kitűnőéi) sikerült, jelen volt a társadalom 
elitje s hogy a hölgyek saját szavait idézzem, oly 
jól még sohasem mulatlak.

Be már zárom levelemet, attól félek, hogy ez 
a kevés is untatta a t. olvasót; ha most nagyon is 
*"k a haszonlahiiiság. bocsánatot kérek; mert most 
mikor e levelet írom. még farsang vau s ilyenkor 
köz.tudomás szerint minden bolondot szabad elkö- 
vlni. (Vájjon Írni is? Alig hiszem.)

V e r e b e s. 

Vidéki és helyi hírek.
Városi közgyűlés. Folyó 1880. óvi február 

luí 15-én d. 10 órakor rendkívüli közgyűlés tar
tutik, molynak tárgyai: I. Módosított árvaszéki 
szabályrendelet lelterjesztése. 2. Idííközben beérke
zendő egyéb tárgyak.

Lapunk zártakor vesszük a megrendítő hírt, 
a nagy biríi államlérb, Cremiera Adolf volt 
l'ranezia igazságügyét elhunyta fölött: A nagy férfin 
életéről és hatásáról legközelebb bővebben fogunk 
szólani.

Gyászisteni tisztelet. A pópái izr. hitközség 
templomában f. Iió 11-én ünnepélyes gyúszisten; i 
tisztelet tartatott az év folyamában elhalt kiváló 
izr. theologiai kápaczitósnk nevezetesen dr. Lazarus, 
L. volt prondiini rabbi utóbb igazgatója a borosa
iéi rabbi képző-intézetnek, továbbá Teveles II. 
prágai első rabbi, Land.sberg A. .1. nagyváradi 
Fóliák Uh. .1. trebitsi főrabbi Deutseh Salamoni 
nyitrai és Spitzer Károly simándi kerületi rabbi-' 
emlékéül. l)r. Kiéin Mór főrabbi két óráig tartó 
beszédben kiemelő az elhunytuk órduipeit u tudo
mány és liumauistikus eszmék körül, remek szavak-, 
bán ecseteié, Imgy mily szépen feleltek meg az 
elhunytak a lelkészi magasztos hivatásnak párosítván 
a terjedelmes talrnud irodalomban váló alapos jár
tasságukat a „profán" tudományok kellő mérvben 
való elsajátitásáral.

Beküldetett. Mi pápaiak sok tekintetben szeren
csésebbek vagyunk más városoknál. A sok közül csak 
egyet kívánok megemlíteni, nevezetesen: az orvosi-kart. 
Orvosi karunk oly kitűnő férfiakból áll, hogy szük
ség esetén alig képes a beteg egyik vagy másikat 
segítségül hívni. mivel a tehetség mindegyikben el
ismerésre méltó; ez esetben csakis a beteg bizalma 
képes határozni. Igy történt legközelebb egyik benső 
barátommal, ki a betegségek közül egyik iegveszé- 
lyi'sebbikbe (toroklobba) esett. A beteg bizalmát dr. 

| Hechnitz. Kde orvos urba helyezte, lteclmitz orvos 

ur pedig őt oly kitűnő szakavatoltsúggal kezelte és 
oly önfeláldozó készséggel ápolta, hogy nem ínu-

I lasztluitom el, mint embermeulőiiek a beteg és ma
gam nevében a nyilvánosság előtt liechnitz orvos

| urnák méltó elismerést és köszönetét mondani.
M y P- l.

Borzasztó halál. E héten vasárnap délután 
Csnkárdi Anna 6 éves kis leány vétkes vigyáztu- 

j lanságnak lön áldozata. A leányka ki egyedül liagva- 
j tóttá konyhában felmászott az alarson nyitott 
tűzhelyre, ruhája a tűzhöz ért, meggyulladt s a 
szegény kis leány borzasztóan összeégve talátatott 

■a jajkiáltásai folytán összesereglett házaik által. 
| Szegényke két napig szenvedett borzasztó kínokat 

mig a halál e kínoktól meg nem szabadító.
Lázitó iratokat ajáulgatott a piaezon egy pesti 

Iatyafi, imigyen dicsérgetve áruit: .Vegyenek kérem 
forradalmi iratokat, a budapesti borzasztó véreng
zésről és a coiistálderek és katonaság által elköve
tett gyilkosságokról, a Verhorny esetről, vegyenek 

| Ibrrodalmi nyomtatványokat. Természetes hogy a 
vásáron összegyűlt parasztság bámészan álta körül 
ezen embert és sokan találkoztak kik 2 kéért, kivón- 
esiságukmik eleget tettek. Végre a kapitányság is 
figyelemre méltatta ezen iratokat és tudvágyát kie
légítendő a .jámbor" embertől valameny nyit el-, 
szedette, a tulajdonost pedig nehogy a kapitá
nyi hivatalt ezen nagy érdekű és fontos iratok tnnill- 
niányozásában báboritsa, kiutasította a városból.

Műsorórát. Liedl Ferenez (liegedil-mflvész.) 
Bogátlii Elsa k. a., (zongora-művésznő) Nedelkó 
György (dalmű-énekes) által Pápán, folyó februárhó 
18-án szerdán, a „Griff"*  szálloda termében adandó 
biingv: rsenyre. I. Szakasz: I. Sonatta zongora és he
gedűn'111 durt Bcthoven. Bogáthy Elsa ós Liedl Ferenez.
II Bulládé el Polotniise Vieuxtemps. l.icdl F. 111.Nagy 
dallam,.Eritani" dalműből Verdi. Nedelkó György IV. 
Hliapsodie Itongroise (8-ik) Liszt. Bogáthy Elsa k. a. 
II. Szakasz: V. a) Legentle Wieiiinvsky. b) Magyar 
Mauser. Liedl F. VI. a) Mokkádul Mendelssohn, b) 
Turantelle Tansig. Bogáthy Elsa k. a. VII. a) Ez n 
világ Egressy Béni, b) Csak titokban akartalak sze-j 
vetni Ábrányi Kornél. Erdő, erdő, sűrű erdő Ábrá
nyi Kornél. Nedelkó György. VIII. Czigúny ábránd 
Sarasate. Liedl F.

Bécsi .schvindel." Egy helybeli fiatal ember1 
panaszkodott nálunk, miszerint liogynn .megsvindle- 
rozták" f A .Mester .lmiruál“-hnn olvasott egy 
anonezot, mely magyarra fordítva körüliéiül igy italig- i

zik: „Az örök világosság!!! Ingyen kapható u vil
lanyos világítás!! Az emberi elme e legnagyobb győ
zelme!! Ily lámpa minden csalódban, kávéházban, 
üzletben, hivatalnkban stb. nélkülözhette) ! l Eddison. 
a feltaláló ezen találmányát Európában is megho
nosítani akarván azt ingyen adja s csak a szállítási 
költségeket számítja II írtban, stb. Ezt és ilyfélét ol
vasva azt gondoló. Int ennek csak tizedrésze igaz, 
akkor is megér a lámpa 3 Irtot, és rendelt egyet, 
természetesen utánvétel mellett. Meg is kapta, de 
nem a villanyos lámpát, hanem egy egyszerű elee- 
tromagnetiens gyújtó apparátust, melylvel — három
féle sav segélyével — egy ligroine-íámpácskát lehel 
meggyiijt.mii s mely találmány már öregebb mint az 
eladója. Mégis luinczut n német! —

Grand Hamingschmauss a „Polgári Kör -ben. 
I'lgy régi német nóta jutóit eszembe, mikor alioz 
a Haíringsehmauslioz fogtunk, — s ezt a nótát 
némi variátióval csakugyan alkalmazni . lehetett e 
,.Sehmauss“-ra:

.Oh Hárnug, liebor Hárnng!
Wic sclnver bist dtt Mamiit 
Mit Saiiorkraut und Bőimen 
Hat mán dich schön garnirt, — 
Und ducit------------- ‘

A többit azonban már nem dndolliattam hozzá, mert 
két hivatalos irat érkezett: az egyik azoktól, akikre 
a pódium meg a esengetyü hiába várakozott. — a 
másik a kör .nagyreményű" elnökétől. E két iratot 
az érdemekben megőszült .körjegyző" a kellő hiva
talos komolysággal felolvasta, s én ahelyett, hogy 
nótámat folytattam volna, ehornsban kifejeztem az 
illő .snjnálatot."

No de a dologra.
Hát bizony olyan muri, mint az a .Solmianss" 

volt, megérdemelte a hat pirzulát. illeg a többit! 
A kedv széles is volt, hosszú is volt, — tehát ki
terjedésben seltogysem szűkölködött. Aztán szónok
iatok is voltak. Egyebek között Kakas ur mondott 
egy talpraesett felköszöntőt, melynek hatását azon 
körülmény is növelte, hogy nevének megfelelve, ki
állt vagyis jobban mondva felállt a kellő középre, 
vagyis magaslatra.

Az ételek — mint azt már a kör nagy re- 
uoraméval biró konyhájától megszoktuk, kitűnők vol
tak — a boron pedig meglátszott, liogv a fogyasz
tási adó--------

I Ámde ezt már el nem árulom, hanem meg
jegyezve még, hogy vagy 45-en vettek részt e böjt
tel daczoló estélyen, bezárom tudósításomat.

m. p.
Támadás. A gyhnóthi utón megszólítja egy 

vándorlólegény a Pápára jövő atyafit, hogy jó utón 
megy-e Pápá ra. A parasztgazda természetesen igenlő 
választ adott és megjegyzé. hogy ő is ide megy, 
ha tetszik együtt mehetnek. Útközben a vámlorló 
legény elbeszéli a földművesnek, hogy igen sok ha
mis bankó van most forgalomban és jól meg kell 
nézni a pénzt, melyet az ember kap és kiád, ne
hogy gyanúba keveredjék stb. A jámbor pór előveszi 
telt bngyellárisát és megkéri a legényt: hogy legyen 

1 szives nézze meg a pénzét nincs <• közte hamis ? A 
' vándórlólegény azonban amint meglátta a plnzt, 
kikapta a megrémült gazda kezéből és' elkezdett 

vele futni. Az atyafi sem volt rest: utána iramojlott, 
de nem érte volna el. ha a tolvaj megcsúszva el 
nem esett volna. A felek egy darabig dulakodtak, 
inig a gazdának sikerült pénzét vissza keríteni. Az
tán neki esett, jól el egyebiigyálta és futni hagyta 
a tolvajt, ki nem is kérette magát sokáig.

Jó madarak. Horváth Sándor és Tunovics Sán
dor (durusziík. Talán onnét a nagy barátság?) pékle
gények - térmészetüknél fogva — jobban szerettek 
nnihitni. mint dolgozni. Meg kell vallani hogy ezen 
„érdemes*  uraknak ezen természetűk úri gusztusra 
vall és ha kinek sincs kifogása ellene meg is tehe
tik: de épen az volt a bökkenő hogy mesterük, ki
nél dolgoztak nem volt velük egy véleményen és 
azt tartotta, miszerint ő azért fizet nékik, hogy dol
gozzanak, nem pedig hogy mulassanak. A fráterok 
azonban ezt nem akartak belátni, mivégből mesterük 
indíttatva érezte magát kapitány ur figyelmét ezen 
emberekre felhívni. Midőn a kapitányi hivatallmn meg
jelelitek, az egyik oly durván viselte magát, hogy a 
kapitány ur kényszerítve érezte magát őket,— hogy 
kijózanodjanak ' néhány órára elzáratni. Midőn 

e-czélból a náluk levő tárgyak tőlük elszedettek, 
mindegyiknél egy-egy hosszu konyhakés találtatott.

Tekintve verekedő természtüke't, rabiát fellépésű-
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1 ányhoz s a már a kapu előtt állott szánra feltették 
s elvitték. A rablás különben a g. n. e. segétllelkész- 

Inek tudomására esvén, rögtön utáltok ment s éjfél
tájban visszahozta az elrablóit leányt.

A mezőgazdasági szakszövetkezetek létesítő, 
bizottsága múlt hó 28-án tartott zárülést. Az elfo
gadott tervezetek alapján létesítendők lesznek: a)| 
Mezőgazdasági hitelszövetkezetek. Ezzel kapcsolatban 
fogják fölállittatni a közraktárakat és pedig kétféle 
módozat szerint: vagy egybekötve a hitelszövetke
zettel, mely esetben e vidéki közraktárakból fog 
kiindulni a ,községi takarékmagtárak*  létesítése, 
vagy pedig külön „közraktári és takaréknmgtári 
szövetkezeteket.’ b) Talajjavító szövetkezetek, lecsa-| 
pólósra, öntözésre és a löld értékének emelésére, I 

tekintettel a kultúrmérnökök által már eddig isi 
jelért nagyszerű eredményekre, c) Gazdasági gépbe-| 
i szerző szövetkezetek, d) Sajttermelő és marhate- 
I nyésztési szövetkezetek, első sorban tekintettel a 
havasi legelők kihasználására. Végül e) Pinezeszö- 
vetkezetek, teljesen új alapra fektetve. A tervezetek 
elfogadásával tanácskozásra került azon központi 
testüíet tervezete, mely a fővárosban alakulván, 

! hivatva lesz mindezen szövetkezeteket az ország 
legkülönzőbb vidékén a gazdasági viszonyoknak 

| megfelelőiig életbeléptetni. Az erre vonatkozó javas

lat szintén teljesen elfogadtatott és határozatba ment, 
hogy a létesítés az orsz. gazd. égésidét közgyűlése 
után azonnal foganatba vétetik.

Egy érdekes czéhlada. Az iparmuzenm dicsé-1 
retreméltó tevékenységet fejt ki. kincsei gyarapítása 
körül. A napokban az igazgatóság dr. Gross Lajos j 
ajánlata folytán, meglehetős áldozattal megvásárolta ( 
a szombathelyi ötvös-ezéh, e század elejéről szár-j 
mazó ládáját a benne őrzött okmányokkal együtt, 
mely utóbbiak igen érdekes adatokat szolgáltatnak 
hazánk régi ötvösezéhének történetéhez. A láda, 

erősen be van varva. Fölfejti, s egy csomó bank-1 mely ezidő szerint egyike a legszebbeknek, maha- 
jegyet talál benne ezer dollár értékben. Ez a hir'goni fából készült és csinos domhor-müvekkel van 
futó tüzként terjedt el Név-Yorkban: mindegyik i ékesítve; legértékesebb azonban rajta kétségkívül a 
nadrág-vásárló bevárva találta a vett nadrág zsebét.1 külső zárlap, mely tiszta aranyból készült és az 
s minden zsebben ezer dollár volt. A gazdag ember abba vésett terjedelmes felirat, 
örökösei pört indítottak a csodanadrágok tulajdono-l Egy mj||jó a |utrin Egy lutvinyercmény fog- 

sai ellen. Kérdés, hogy megnyerik-e. New-\orkban lalkoztatja most a nápolyi törvényszéket. Az eset, 
nagy kíváncsisággal néznek a pör kimenetele elé. mely annak idején nagy feltűnést keltett, az volt.

Leányrabiás. Oörgénv-Libiliilalva közsógében hogy lhl|lni nápolyi abbé az olasz kis sorsjátékon 
a rpíri szokás div.tmib I,..,,, I,.,...... ,.l,,lb, •|ll:lt.Tnó áltál l'gj 11111110 és ötvenezer lillIlkát mert,nz a légi szokás d, atoz k, h g) a legeny uhuból),.; R volf „ kii „„.^ték történetében. Jlaf-

azt a leányt, amelyik neki tetszik. Habar szigornál: (i.illilk osztozkodni kellett (iiiiseppo Gugli nevű tár-
bíiutettetik a rabló, mégis minden évben egy-két I sával, kinek 981,01111 frankkal tartozott. He alig
eset fordul elő. Egy ily rablót épen tegnap kisér-' hogy a pénzt felvették, két ravonnai ember félje
tek be a járási szolgabirólioz. A regén vés liajlainii Kidőlte őket, hogy a reskoutókat nieglmmisitották,
ifin a vatlst.lsn.tl olmnnöntts i.nm. ■> 1,, i; ezután több biintiírssal együtt a lutnhivatalba lisi-t n lallalas al elmondott.,, bogi a e ny neki a is „„.glmmisip.tták a szá-
tetszett s miután egy más legénynyel a leányt mar inok.1( A felj(.ientők azt jelenték, hogy Mattia és
egyszer kihirdették, ez okból három legénytársával Guglia nviltan dicsekedtek a merész expeditióval. A
összeegyezett, estve elmentek mind a négyen a le- boldog nyerőket több bűntárssal együtt letartóztat-

két s a náluk talált nagy késeket - mely utóbbi 
körülmény nagyon gyanús természetű - a két jó
madár a helybeli járásbíróságnak adatott át.

Pál gyermeke Pál, r. k. 1 éves, sorvadás. Deutsch 
Ármin gyermeke .leBuda, izr. 5 hónapos, tüdőlob. 
Krausz Jozefin, izr. 83 éves, aggkór. Varga János, 
h. h. 46 éves, tüdővész. Füstös József leánya. Közi, 
r. k. 6 éves, béllob. Funtek Mátyás, r. k. 71 éves, 
aggkór. Schffichter Gábor g y érméké, izr. 12 
órás, éretlenség. Miltenherger József leánya Jolán, 
á. h. 2 éves, tüdővész. Hindiéi- Józsefné, á. h. 28 
éves, tüdőgümőkór. Csukárdi Katalin leánya A n n a. 
r. k. 6 éves, elégetés. Dukics Ignácz gyermeke I g- 
nácz, r. k. % éves, agylob. Német Józzef gyer
meke István, r. k. 5 éves, roncsoló torokgyík.

KÜLÖNFÉLÉK.

1 ták és ekkor Guglitól kérdezték, hová lett az ő 
‘>81.000 frankja. — „Meg vannak feleié Gugli 
- de nimennek majd a per költségeire. “ — Az 

Ítélet még nincs kihirdetve.

i

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptukíjdonos: NOBEL ÁRMIN.

N y i 11 -1 é r.*)
Van szerencsém a n. é. közönséget érte

síteni, hogy f. 1SS0 évi febr. 14-én a Kelcz- 
lele házban (lapiaczon) Cseresnyés Károly zene
kara közreműködésével

főtánczpróbát 
rendezek, melyre a t. ez. közönséget tisztelettel 
meghívom. KEINEK ILLÉS.

tánczmüvész.

Bérbe-adó lakás.

Szombat helyen a főpiaczon levő 
4. szánni házban egy Imii. 3 szoba, 
konyha, dupla magtár, pineze. pad
lás azonnal jutányos áron bérbe adandó.

Bővebb tudósítást ad STIEBEK 
VITl’S háztulajdonos Szombathelyen.

*E rovat alatt közlőitekért 
| lősséget

ajánlja

g 
li 
t 
t

Könyvnyomda. NOBEL ÁRMIN Könyvkiitészut.

a leg'-oja.Tolo lazx^TSLg'ol^l^al g'Giztá.e.g'on felszerelt

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.

Brodiurák, röpiratok. lapok, gyászlapok. el- lázatok hivatalok és 
közjegyzői és Ügyvédi jegyzési kártyák, lal- egyletek részére, bár- 
iiyomlatványok. szám- ragaszok, árjegyzékek. rzák. bármiféle nyom
iák. levélfújók, bori- báli meghívók, kör- látvány lakarékpénz- Papír-és íróeszközök, 
lakok, névjegyek, él- levelek, rovatolt láb- tár és más intézetnek.
Bármiféle Itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik. ........    '""j ’

Papír- és íróeszközök.

Pápán. 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.


