17. érfolH«ut.

Pápa, 1880. február 18.

14. szám.

Előfizetési feltételek:
....

Hirdetések

ii fit.

négyzet centimeternyi fér szerint számittatnak.
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MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN líS SZOMBATON.

miről, még ha annak a nemes emberbarátnak
De most már lássuk az előttem fekvő ka
még nevét sem emliteném. kinek szenvedései lendárium tartalmát. Első czikk: ..Az államévfordulóját most éljük, s ki oly kegyetlen ha f p 1 b <• m 1 á s p 1 s ő s t á d i ii m a." Eb
lállal múlt ki e világból.
ben ily mondásokkal találkozunk: „A történe
.Istmi, óvj meg barátimtól, ellenségeim-j
Más emberbarátokról kell ezúttal megem lem nem mutat fel arra példát. hogy egy stá
mel imigam is végezek
— Körülbelül igy, lékeznem. azokról és olyanokról, kikről a szent tus természetes halállal múlt volna ki." ..Ausz
lemgzik egy |iiirmloxnnk látszó, de fölötte igaz írás azt mondja, hogy óvakodjunk tőlük, mert tria -Magvarország két halálos nyavalyában sinlik." — Második czikk: „A ' f o rr a d a Iés szilárd alappal bíró közmondás.
hogy ők farkasok báránybőrökben.
Nagyon sajnos, nagyon szomorít dolog.'
Előttem fekszik az 1 SSO-ru irt. Buda m a k 1 ö r t é n p t é h e z.“
..Azon perczImsv ezen közmondásnak igazat kell adnunk; pesten a ..Krónika" által kiadott ..Magyar t<"d kezdve. amelyben az emberek társadalmakat
liogi az < írestes és l’ilades szent viszonya mai ni u n k á s-n a p t á r.“ Egy nő által lettem kezdettek alakítani, mindig voltak forradalmak/4
nap annyira slllyeilt. annyira megszentségtele- e kalendáriumra, mint olyanra figyelmeztetve,
..Minden államfőnök. Mózes. Liknrg. Solon,
uilletik. hogy barátainktól jobban kell tarta melyről fid nem foghatjuk, hogy hogyan tűr Pláto sth. forradalmárok voltak." — Idéztet
lmuk. mint iegdflliösebb ellenségeinktől.
heti. hogyan engedheti meg a hatóság amink1 nek Schiller freskójából Verrina szavai: ..Az
önzés, lmszonlmjbásziit. meg nem tudom kiadását?'
első király gyilkos volt, ki azért választotta a
Igaz, hogy a magyar sajtó nagy szabad bihort. hogy a vérfoltokat azon ne lehessen
Iiiéa' miféle indokok hozzák közelebb az embe
reket egymással, és csak ritkán akadunk kivé ságnak örvend, de az is igaz, hogy a sajtó észrevenni." — Egy kis epigrammát is hoz
telre. amikor a barátság, a társadalmi érintke törvény szigorúan tiltja az oly nyomtatványok naptárunk ('sorba Géza tollából „Munka és be
kiadását és terjesztését, melyek a fonállá ren csület" czim alatt:
zés tiszta és szeplőtelen, igaz és tartós.
Így vagyunk azokkal az úgynevezett nép det veszélyeztetik, s melyek törvény és vallás
Munkahiányt panaszol éhezve a proletárig!
Mig munkátlamil dőzsöl a főnri rend! —
barátokkal és népboldogitókkal is. Hányán van ellen lázitanak. vagy azokról becsmérlíileg. meg
Ámde maholnap o „bölcs rend
*
pusztul. Mindenak köztük, kik kezüket bátran szivükre te vetően nyilatkoznak. S ez így helyesen van.
hetvén. elmondhatják: önzetlen vagyok, nin Valaminek kell lenni, ami a népnek imponál
nikünknek
M u n k a adand kenyeret: — hírt, nevet a
csenek mellékczédjaim. amit el akarok érni, jon. ami annak tetteinek irányadója. Kell, hogy
becsület
amin egyesegyediil fáradozom, az a nép bol törvény és vallás legyen.
No. ezen munkájáért Csorba urnák nem
Sokan azon törik fejőket, hogy hát hondogsága. ‘
■ nan van az. hogy különösen a mi munkásosz jár ki a kenyér és hir semmi része! — Egy
Bizony nagyon kevesen!
Az egoisnms az u.jabb időkben nagy tályunknál megvan az az ellenszenv minden másik czikk e czimet viseli: ..A vall á s"
- s honnan dr. Bürhner Lajos (..Az ember állása a termé
birodalmat hódított meg magának: inár ott is fonállá rend és intézmény iránt.
honol, hol legkevésbé sejtenek.
Es az a ke az. hogy templomok és papok daczára a val- szetben" czimü müvéből.)
Ki az a dr. Bürhner Lajos?
vés jó és nemes, nini tiszta szívből ered, a ; lástalanság olyannyira clliarapódzik ? Sok eset
Ezt az a munkás, kinek o kalendárium
minek nem forrása a piszkos önzés. — az a ben az iskolának kell ezért a bűnbak szerepét
kevés jói is igen sokszor egyazon forrásból ere elvállalnia, mint olyan intézetnek, mely különös szánva, bizonyosan nem tudja, mert nem tud
deti
- és eredőnek tekintetik, mint az. amit az újabb korban a szabad tudományos buvár- hatja. ("> nem ért rá a Darvinisnius tanait ta

Amit a munkásnak
szántak.

mások tesznek, s ami nyilvánosan is magán
hordja a tisztálhin szándék bélyegét; — vagy
pedig
ami még gyalázatosabb
épen el
lenkezőnek Ítéltetik: a jó gonosznak, a ne
mes aljasnak.
De hagyjuk ezt. Nem lehet szándékom
böjti prédikiicziót Írni, noha megvallom, volna

Kit

igazán

szerettem.

Közli: G. Gy.
Láttam .őt.
*
Azt mondják szép, valóban úgy
van. Termete oly sugár, mint a felhőtlen égöv alatt
diszlő pálma. Kibontott ében fürtjei, korall-ajkai.
az a gyémánt fogsor, az égi tekintet tiszta szemei
ben. szerelmet lihegő keble, selyenilágy kis kezei,
mind, mind egy tündérkirálynő elrablott kincsei,

melyek elbájolnak, lebilincselnek.
És én mégis érzéketlen vagyok ennyi bájjal
szemben. Oh! a csalódás keserű tanítója volt e
szívnek. A legszentebb szépség, a legédesebb mo
soly elveszti ólét szivem hideg jégpánczélán. Lehet,
hogy oljő mégegyszer a szerelem nyara, mely láng
hevével feloldja a szív hideg burkait s a szépség
lehe egy pillanatban lobogó tÜzárrá éleszti érzel
meimet.
A temetőben találkoztam vele. En nagyon sze
ndék a temetőben lenni, ott oly csendes minden s
a holtak e nyugalmas hazája élénk ellentétet képez
a küzdtcljes éhdlel. Mennyi remény <lu< élet, mily
sok reményűdt boldogság inngszik <• hideg hantok
alá temetve.
he ez végzetünk.
Egy szomorú
lüz gyászosán bánatos árnyában Ült és olvasott.
Közelébe érve, köszöntéül őt s ő nyájasan viszonzá.
Meg nem állhattam, hogy ne szóljak hozzá;
én
a temetőben igen bizalmas vagyok, mert e közös
lakásunkban mindenkit testvéremnek tartok: .Bá

lást hirdeti és megengedi, s az Istenségről nem
azon tanokat hirdeti, melyeket a sz. iratokkal
össze lehetne egyeztetni.
Szegény iskola! Szegény tanítók! Nektek
sok igazságtalanságot kell szenvednetek. Tite
ket tesznek felelőssé azokért, amik mások roszaknratá n;ik tormékei.

nulmányozni. az „Anyag és erő" fölött elmél
kedni. a realistákat czáfoló müvekben búvárkodni,
mert őneki a kalapácsot, a tüt, az árt sth. kel
lett kezelni. És ő talán azt hiszi, hogy amit

az olyan doktor kinyomatott. annak igaznak
kell lennie. Az az úri ember pedig, aki azt a
czikket „A vallás"-ról a kalendáriomba bele-

jos kisasszony! Kegyed szereti e néma hantok tár röpködtek. Olykor szemei ablakomra tévedtek. Mi
volt e pillantásban? Szánalom vagy szerelem? Mind
saságát?"
„Kedélyemmel megegyez s én szívesen időzöm egy. bármi, de ón érzem, hogy bűvös hatást gya
korol rám e tekintet. S ón. ki előbb érzéketlen va
itt" — felelt, föl sem tekintve könyvéből.
lók, kezembe bájtéin fejemet, fájón-édes érzés resz
„Gyakran szokta felkeresni e helyet?"
ketett át idegeimen.
„A lehető legtöbbször."
Egy este társaságban voltunk. Hosszasan tár
Tovább nem mertem háborgatni, köszöntéül,
őt s folytattam utamat. Másna]', harmad-, negyed salogtam vele s mily boldognak érzem magam. Az
nap s igy tovább naponként találkoztam szépem éj már kissé előre haladt, ó megengedő, hogy liazamel s mindig tudtam valamit kérdeni, mire ő szí kisórjem. A hold nyájasan világított alá. minden
vesen válaszolt s én azt vettem észre, hogy jól esik nesztelen volt, csak szivem hangos dobogása zavarta
lelkemnek e rövid párbeszéd. Egy napon mezei vi az éji csendet. Egy patak elé értünk, én felölelem
rágokból kötött kis csokor hevert ölében, midőn ta őt. hogy átvigyem a vizen. Fejét vállalnia lmjtá,
lálkoztunk. l'gy óhajtottam bírni e csokrot s elkér forró lehelete arezomat érintő, szive szívein fölött
tem tőle. — .Ha önnek tetszik" — mondái — „én dobogott, s én lázas elragadtatással csókoltam
szívesen megajándékozom vele." — S ezzel átadá a meg Őt.
Ah! e pillanat felért ezer menyországgal. Át
csokrot. Én megcsókoltam kezét s a virágot keb-,
lembe rejtem. Miért volt előttem becses e virág?: érve a túlpartra, letettem őt.
Miért nem tartott ezen ut örökké? Ily terhel
Hiszen ezer meg ezer hasonló díszelgett körülöttem.
Csak le kellett hajolnom és szakasztanom! De ezt örömest viselnék el. Sors! ily terhet mérj reám.
Ő ajándékozta, az ő kedves kezei kötötték bokré Föllázadt érzelmeimtől elknpatva, lábaihoz borultam
tába. Hiába, be kellett vallani magam előtt, hogy s mondám: „Angyal! én téged szeretlek! Igen, sze
e virágnak, de inkább ajándékozójának szépsége az retlek, ifjú szerelmem lánghevével. Ha csak egy
előbbieknél édesebb érzést gerjesztett meghidegült szikrája van szivedben az érzelemnek, ón boldog
vagyok; kedvesem, szeretsz-e?"... 0 hallgatott
szivemben.
Következő nap nem találtam ott s ezentúl mint az éj. mely körüllebegett bennünket s e hall
soha sem jött többé. Talán megértette érzelmei gatás emésztő férge lett szivemnek.
Rózsalugas volt kertjük egy félreeső szegleté
met ?! Épen átellenben laktunk egymással, ablakaink
egymásra néztek. Órahosszat ült ablakánál ő s óra ben, telve balzsamos illattal; a közeli bokron l'fllehosszat ültem ablakomnál ón. Kis kezei öntudatla mile csattogtatta dalát s mi a lugasban ültünk sze
nul, gépiesen működtek, azonban gondolatainak hi- relmet szomjuhozva. De sziveink nem érték meg
mes szárnya pillangói az édes ábrándok honában egymást. Csupa szeszély az egész leány, egyik pil-

csusztatta, az az úri ember nem tudja, hogy
bölcseleti czikk elolvasása nem tartozhat ik azon
emberre, kinek nincs módjában a dologról má
sok véleményét is meghallgathatni,
vashatni. No de azt sem gondolta
lelkiismeretlenül cselekszik, amidőn
vagy sok embert altól foszt meg.
csak boldogságukat mozdította elő.
Mán merkt die Absicht, und wiidI verczélja.
stimint. Annak az úri embernek az
hogy
no de lássuk magat a czikkel.
így
hogy
kezdődik: „A vallás éppúgy a tudatlanság szü
löttje. mint a bűn és a bünteti. Minél keve
sebbet tud az ember a történelem-, természet-,
bölcsészetiül stb.. annál inkább érezi magát in
díttatva ismeretlen, természet- es emberlölötti
hatásoknak hitelt adni, a természet- és az em
beri élet körül minden előtte felmerülő talá
nyos jelenséget e hatásnak tulajdonítani. Minél
vallásosabb tehát az ember, annál kevésbbé érzi
magában a művelődés és ismeret szükségét; a
régi héberek azért nem voltak képesek maguk
közt a tudományt és művészetei oly mérvben
kifejleszteni, mint ezt a szabadabban gondol
kozó görögök tehették, mivel mindazt istenükre.
Jehovára bízták, ki mindent helyrepótolt.
A legdurvább, vagy a természet törvényei
nek hiányos vagy teljesen hiányzó ismeretéből
eredő ballonéval kezdődnek a nemzedékek és fo
kozatosan emelkednek azon tudomány magasla
tára. amely a jövőre nézve hivatva van a val
lás minden nemét helyrepótolni és feleslegessé

zászló ..Nihil".
S e ..ii i h i -heu
l**

elvész a

f ő u r is.

a munkás is.
E „n i'h i I" mindnyájunk ellensége. miért is a társadalom kötelessége e fenyegető
szörny! megsemmisíteni. meg mielőtt inog

' llll'g

sz illetett.
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Pápa, 1880. lébr. 17. (Pápa város közgyű
lése február 15-én. \ idé-ki szemle, i Woila J oz.se I
polgármester jelentést tesz, vasuli épilősünk ügyé
nek jelen állapotáról, mit a közgyűlés élénkén
helveselve tudomásul vett. Ezután Lövvenstem
Adóit képviselő inlerpellátió alakjában indítványozza,
hogy az adók igazságtalan kivetésé által túlságosán
sajtot! polgárság érdekeit a közgyíile> sajátja
tekintvén Ibly ainodványihig kéret lessék lel a mini
tórium, miszerint a közgyűlés által ajánlatba hozott
evének közül
kik városunk viszonyaival teljesen
ösmerősek nevezze ki bizalmi lói liail. Ezen inditváuvt
illetőleg maiunk legközelebb megjelenő vezérczikkünkre. melyben ezen akut jellegű ügy feletti néze
tünket elmondjuk: itt csak azt jegyezzük meg. hogy
Lövvenslein ur indítványát dr. Elein Mór képviselő
ur meleg hangon támogatta, hivatkozva a továros
municipiunia részéről ugyan ez ügyben hozott ha
tározatára a minek a minisztérium csakugyan ele
get is tett. Dr. Elein Mór képviselő urnák meleg
és a tárgyhoz szóló szavai eloszlatták az itt is. ott
is felmerült kételyek és ellenvéleményeket ' ezután
L. ur indítványa értelmében nyolcz bizalmi tértin
lett kijelölve. Ezután olvastatott Papa varosának
tenni stb.“
az
árva-ügy vezetésre vonalközé' statútuma mi Hor
Ezt nem folytatom; legyen ebből e kis
váth Lajos'képviselő indítványa értelmében annyiban
mutatványnyal is elég.
lett változtatva, amennyiben, az el min helyezhető
További czikkek czimei: ,. E g y k i v é g- árvapénzek. éveiikint a közgyűlés határozata értel
z ett nihilista (Osinszky Valérián) mében, fognak azon helybeli pénzinlőzetben elhe
u t o 1 s ó levele”. — ,.M ikont k i- lyeztetni. amely a közgyíiiés részéről óhajtatni fog.
v á n j á k a s z o c z i a I i s f á k az •jj- Sajnálattal tapasztaltuk jelen statútum lelolvasásá__ nál, azon hátrányt mit egy fontos ügynek egy1 a m -formát á t a I a k i t a n i ?" ., szerű meghallgatás utáni enidok ellbgmlasa. okoz
M i s e r a p 1 e b s c o n t r i b u e n s“ ol p" hat. Ugyanis egy statútum elfogadása oly kö
tóti S. költeménye) stb.
vetkezmény ekkel járhat, a miket, első pillanatban
'___ ‘bajos
j
'
cvéghől kívánatos volna az. ügyHa csak e czimeket összegezzük, azt taészrevenni
láljuk. hogy a munkások ama naptárcsináló "‘-k'< beható tanulmányozása az egyes képviselők
részéről, kegy kiki esetlegei nézetét, ellenveteset
barátai tulajdonképen az Ő legnagyobb ellen
vagy jól megfontolt indítványát, kellőleg formulazva
ségeik.
megtehesse s ezért tahin nem volna káros, ha ilyen
Farkasok, akik báránybőrben járnak kö- műveletek előbb kinyomtatva,, a bizottsági tagok
között
kiosztatuának. Végre a polgármester ur indítvá
zöttük.
nyára ez. évben corviiiUs-iitcza helyett a szél-utcza
Óvakodjanak tőlük!
fog somlai kövekkel
Es Büchnert se tekintsék a netováhbi bol rakatni.
**
dogság apostolának!
Gróf Zichy Jenő a „Székesfehérvár és \ idé-ke
Á hatóságtól pedig méltán kívánjuk, hogy ! U-ik számában. .az ii j v a s u t v o ii a I** czimü
tervezelt
pécs-budapest
i
vasat
a sajtószabadság ezen kinövéseit irtsa, pnszkitejli
a
fir...
. lelett!
mely: jeles czikkből. a tapolczatitsa. ..1.
almi1 éli.
, . • nézetéit,
.
...
...
.
bobai „zsákvasut te
Kend, törvény es vallás nélkül nincs tár-( ||IIZZII], ajánlatba:
„Sok oldalról azon óhajtás és reménynek
sadalmn. nincs semmi.

lanatban majd el ég szerelmétől s engem a hetedik
A i> ö k ■■ e k.
ég bájvarázsa ölel, a másik pillanatban fitymálja ér
zelmeimet. kinevet s én a pokol legmélyebb örvé
nyében érzem magam fetrengeni.
Az anyai szeretet nem hallgat okokra:
ilyen a mi szerelmünk.
avval nem vitázhatni.
.Kegyed nem szeret, nem szerethet engem" I
*
— mondám.
.A szent, igaz, tiszta és hű szere
\v. alvó gverniek ébredésé olyan, mint a
lem nem időszaki, nem helyhez és körülményekhez
virágnyilas; mintha csak illatot lehelne üde lelke.
kötött, hanem tartósan egyenlő és magasztos. Miéit
ti:
tanított újra ismerni a szerelmet, miért gyújtó föl
Amit
a
madár
dalol,
ugyanazt gagyogja a
szivem alvó érzelmeit, ha most az érte lángoló ke
bel epedéséhől játékot űz? Ila tudná, mennyit szen gyermek. Ilymnus egyik is. másik is. Határozat
vedtem kegyedért! Mig kegyed egy boldog meny or lan, szakadozott, de mély értelmű hymnus.
*
szágról álmodozott, én ablaka alatt virrasztók s a
szél irtózatos dühvei verte arezomba a havas esőt,
Keresd minden dolog okát s talán meg is ta
de ez nem hütheté le forró szerelmemet, ha tudná lálod. De ne kutasd a szerelem okát, mert nem
. . . de hiszen jól tudja, hogy imádom s mégis meg találod meg soha. Szeretünk, mert szeretünk.
veti érzelmeimet. Adjon viszonazerelmet e szívnek és
*
félistenné tehet, de ha megvonja tőlem szerelmét, a
Hogy kél léleknek összeolvadása létre
leggonoszabb leszek, istentől ,s emberektől megvetve,
jöhessen, szüksc.o-s, hogy ueinc-ak eszméik, é-rzelmegutálva, inig végre egy golyó vet véget, életem | meik s műveltségi fokuk, hanem vé-rök. é-letök. konek . . Mivel vigasztal? Szóljon?
**
.Jó lesz biz
; ruk s szenvedélyeik is egyetlen lángban egyesül
az
szólt ő nevetve — csak lője agyon magát,
jenek.
legalább temetéséhez fölvehetem fekete uj ruhámat,
*
melyet most varok. Minden harangot meghozatok,
A szenvedélyek hasonlítanak azon üstökö
hogy azok is tolmácsolják fájdalmamat. -sökhöz, melyek piilyiij.il egy csilhig.i -z ,m in számilI hatja ki. Ki sem tudja, Imiinél jönnek, sem. lmgy
Imva tűnnek el. A szenvedélyek III-........ Iliéinek fel,
nem vezetnek, nem kalauzolnak, hanem elragadnak.

Iadatott kifejezés, hogy ezen tervezett vonal Simon' tornyáról Kálóz, Soponyónnk. Székeslehérrlírra ve
zettessék. de ezfiltal egy hosszabb keriilíível érnénk
Budapestet, függök maradnánk a déli vaspálya-tár
sulattól. és vígtere nem feladatunk a világkereske
delmet Fehérvárnak direete legközelebb vonalon
í Bócslio közvetíteni, a mikor alkalom nyílik azt az
ország fővárosának megszerezni.••
A „F e ti é r v á r i II i r a d ó" .Elvész a tuj domány nélkül Való nép"' ezimt'l czikksorozat elsejé! ben, kiemeli, lmgy köznéptiuk szellemi tekinletl.eii
' most is ott áll, almi hajdan állott s egy olesó
naptárból s talán mdiámy ponyvairodalmi lérezmül.ől
áll a könyvtára. Ezután kimondja, hogy az irodalom iránti közöny az uri rém Inéi (!) is tapasztalható
s el lehet számlálni azon házakat ft. i. Székesfe
hérvárt). amelyek könyvtárral ékeskednek" folytatólag
| igen helyesen ■mondja : „látható, lmgy mily' messze
állunk e tekintetben a miveit külföldtől, különösen
Amerikától. Ott a külön államokban meglelenik
1 összesen több mint kétezer hírlap. Az amerikai
ember, még a gyármunkás is valami becslelciiitőt
látna abban magára nézve, lmgy többed magával
Imrdasson egy lapot, Alig van család, mely leg
alább egy lapot ne tartana, a gazdagok pedig
ölöt, hatot, mert az ameiikai mint számiló nép,
érdeklődik hazája s vidő-ke viszonya s állapota iránt,
mig a mi népünk, mint a csiga, meghúzza magát
házában s legkevésbbé sem törődik azzal, a mi
köríile történik. Ez letargia, ez bizonyos neme a
halálnak, mely inkább hátrataszit, mint előre visz."
.Az irodalom nem azért van. lmgy abból egyes
iró meggazdagodjék s azután kényelmesen lógg.izza
a lábát. Az inniaI oni gazdag forrás, mely Ind ez.eren
meg ezeren élnek. A papirmalmok, a nyomdák, a
könyvkötők, köny vkereskedők, hírlapírók hány mun
káskezet foglalkoztatnak; hány munkaszerető em
bernek adnak liszt'-sst-gcs kenyeret? A ki e szerint
az irodalmat pártolja, az különböző csatornákon
embertársaival tesz. jót. mig saját szivét formálja,
lelkét nemesíti, i-rzé-seil linomiija s ismeretei tar
hazái gazdagítja.” Ezután ezikkéí következő'szavak
kal végzi :
...\villan kimondom, én az irodalompártolást
illetőleg I8(><l-|ó| fogva hiitraesést észleltem, hogyan
és miképen azt következő czikkemheii lógom el
**
mondani.
A végszavakra megjegyezzük, hogy az határo
zottan téves, mert nemzeti irodalmunk |M»O •'•la
minden tekintetben óriási haladást tüntet elő', miről
tanúskodik az 1880. év elején megjelenő ;ii>s me
gvár lap. aztán a tudomány minden ágára kiterjedő
számtalan szakmunka, nem is szólva a legmelegebb
pártolásra méltán következtethető
nagy disz.es
müvek (l’elóli siti.', temérdek itjusági iratok, iro
dalmi vállalatok szép prosperálása. Biztos forrásból
állítjuk azonban, lmgy az irodalom egy neme, a
(>o-as ('-vekhez képest csakugyan hány állott, meg pe
dig hatvan százalékkal, az előbbeni kelendőséghez
mérve, tény leg csökkent s efelett i sak örülhetünk,
tűivel a fogyatkozásban lévő irodalmi terun'k a
.ponyvairodalom"!
A z i <1 ő j e I e g y a n á li t kell a . Kecs
kemét" 6-ik számában közzétett vezércz.ikkel tekin
tenünk, melyben a k e c s k e m é t i j o g a k ad e III i a hi-sz.Ünl<‘t tetese . meg pec lig u !, y n g i
o k o I, n á 1 lógva, minthogy sem a ref. hitközség,
sem pedig a varos a szükséges segély ny ujlás In-iy-

Mesterségesen felkölleni akarni szenvedélyt, annyi
volna, mint vegyészi lombikban létrehozni akarni
élő lényt, mely csak az anyatermészet mellében tó
ga moz ha tik meg.
'■I:
A szenvedés csak ugy emel fel, ha valami
nagy, fenséges eszméért s némi hibáink- s bűnein
kért szenvedünk.
>1:

Valamint munka által lökélyesülünk. kétség
állal jut link t udomány hoz: ugy fájdalom által emel
kedünk Istenhez.
H:
A természet és a lélek viharai közt
azon különbség van, hogy az égbolton dúló viharok
mulók. mig a szív viharai örökké tartanak: a ter
mészet viharai megtisztítják a légkört, helyreállít
ják a légáramlatok egyensúlyát, az erkölcsi viharok
pedig rombolnak, ölnek.
»h

A vallás a nő életének költészete, de
oly költészete, mely második lelkei Ion-Hit lelkében.
E lélek a vallási ihlet szárnyain a vé-gteleii>('-glte
emelkedik. Kiv.ih'- érzé-keiiysi'-ge, gyengédsége a val
lást. dogmai hitel s erkölcsi elveit a szeretet ki
apadhat lan forrásává teszi.
ti:
A szerelem bölcsekké teszi az ( .yügyüekel i

7.. tében ez idő szerint nem lévén
a jogakadémia''
h.^zilntetősét javasolja czikkiró. Nézetünk szerint
tanintézet fenállásáimk szükséges volta lelett
néni egvedÜl mérvadó a p é n z. mert azon összeg,
mit
réven kiadunk, jóval kárpótolva van
a tan
intézet egyedüli haszna állal
a nyújtott szellemi
haszon által. Ida vonatkozólag a . K e e s k e m ét"
ezeket írja:
.Káros nem lenne, mert a mai állapot szerint
.... e«'vháznak .’•"()<» Irtja, a város közönségének ki
zárólag a 3 tanszék fenntartásának beszüntetésével \
<m Irt bizonyos kiadása megtakarittatnék.
Ez
n>’\an csak anyagi haszon lenne; de fel lehetne itt
vetni azon kérdést is, vájjon e tanintézet beszünte
tése nem lenne-e szellemi károsodással kapesolat1.. my És én e tekintetben is megnyugtatva vagyok,
nemcsak, de még az ellennézetben levőket is megnvngtatni óhajtom.
Mert kérdezem, hogy a kecskeméti főiskolában
jogi tanintézet, fennállása óta hány orszáliiií'i jogászt nevelt akár a város, akár a haza
íliesoMgére? Igazán megvallva nevelt ügyvédeket,
kik Icglöhhnyire itthon végezve a jogi tanfolyamot.
|Hlek ^egyszerűen helyi ügyvedek.
másrész azon
ban anélkül, hogy az ügyvédi vizsgának neki mert
\olna menni, lett itthon irka-lirka, ngynevezett lelUniós.
stl>.
v.

tl-en este 11 1 j órakor nálunk f ö 1 d r e n g é s volt,' *«/ inkább na
mit egy
percekig tartó földalatti dörgés követett, tént. mert ma
mely vidékünkben évtizedek óta nem tapasztalt tüne- nem „cnyln
meny nagyon kellemetlenül lepett meg számos far- /m//// ozo/r a
sangoló társaságot, ngy, hogy, a kik már egy kevéssé o bálon ..szih
elkapatták magukat, a hires kaposi szölíő-lovétől, tömények is l
azok is kijózanodtak. No de hiszem, hogy újból j vagyunk győz
hozzá fogtak. Adja isten egészségűk re. lünk!

„Az igazság nevében!"

Isten ve- isznak theát,
d—S.
sok mégsem i
m

iir.óó i.i./nhu h11:/''-"'-

A<"!'

«

Ki személyemet közelebbről (ismeri, gyávaság- válasz ezenkívül tartalmaz, az - Imcsássanak meg g>>! nem vádolhat. Igaz ugyan, hogy mint tősgyö- mejnfnmttetett bennünket; mert hogy mivel rőfös-kervskeres magyar ember, szépszóra, barátságos felszóli- kedéseink, Körcsarnokaink külföldi gyártmányokat
*.
fásra
mindig engedni kész vagyok, sőt az is igaz, árulnak. hogy külföldi botorakkal te,írek hutorrakhogy néha engedékenységem saját kárommal jár. mind- táraink, s hogy saját lapunkat is bécsi sajtón nyoamellett azt, hogy bárki előtt is meghunyászkodtam tnatjuk: azért theasiiteményeinket s talán a vajas ki/lit
rendeljük:
szind.iitünk olyan következ
avagy valaki megfélemlített volna, még ez ideig is,
’ külföldről
’
“...............
..
nem történt meg s lelkem meggyőződéséből állítom, tetés, mint az a .jiaciilns in angulo, ergo plhit." Mi
nem is fog megtörténni soha. Nem! mert életem- azt hisszük, hogy amit Pápán kaphatunk, azért ne
, ben mindig az igazság ösvényén haladtam és ezért menjünk (Iráczba: — ha mi sajtónkat, helyben kap
minden cselekedetemért a felelősséget Isten és em hattuk- raliul. nem megyünk érte Pécsbe. Akárhogyan
ber előtt elvállalhatom. Azonban a sárral dobálók dobják a maesk'át, mindig csak talpra esik, a nő
közé nem tartozom s elvem : mások ügyeivel n e m egylet i theaestélyt rendező bizottság által ^ila-grvnde'l"
az bántja, hogy lionnét.
f o g Iáik o z n i; ha azonban valaki nézetem nyíl- czáfölat íróját tudjuk,
Kaposvár, 1880. február havában.
vánitását óhajtja, azt mindég, minden leplezgetés hozatott sajtónk, hanem az, hogy átaldban hozatott és
S„k|-éh' gondolatom lámml, midőn o sorokul nélkül,
ní|kri| meg fogja tí!lem
./t |hiszem,
lis.znlli ni„„. „„7/,™/,7,-, „ww/
/,„•„(/« „ B,„w/ /,„s„/,7- „
tőlem hallani ss aazt
I,■ic.ni. lripilem r szobáim papirt
oda malmi, dánom Kl
.m kell,
rm't l’.i.,::,m,T„.
sem
kell, miszi'lint
miszerint Iliit
hat évi
évi ittlétein
ittlétem alatt
alatt olégelég- , sajtónk, mert « raomraá/
sZvr. inniildzoiiyságát
tannbizonyságát szolgáltattam véleményem
Imva i'iigeni ölj sovánm vonz,
vonz gyakran lelkületem; szel
véleménvem szil-' ázírsíu
A kiilliuféh titulusokra ulurs ssitksé,,1,, még sem irgylem, mert ha szeretnék is Pápára ))il(1 uvilvúuitásn felöl. Jlindazonbaii ezen vélemény'«
(*
sztnajmink
,it.l,i,
mamii, édes örömest átengedem neki ama megtisz- ,lviivánitásb.'d nem engedem következtetni azt, hogy ónej/étoii/.- mi « mat/tmk becsületéből.
Sxrk.)
lel., szerepet. Imgy rsdjen szerényen bel.... sütésért látómmá tegyenek olyasmit, ami
tőlem eredt,
I. Szel közlő urnái, annyival inkább, mert jó magam s ennek folytán az i g a z s á g é r d e k é b e n
is haragszom már. hogy minő régen nem leltem ele kénytelen vagyok kijelenteni, hogy a .Magyar
met kötelességemnek, llát még Szerkesztő úr! Harag V i <1 é k". hírrovatában, szerkesztői üzeneteiben,
ki izr. betegsegélyzö nöegylet ..koszorúcs
szik iigy-e? Vagy már nem is számit reám és tisz- avagy az úgynevezett „Ostor
*
czimii rovatban köz
teleipcldáinát is csupa könyörűletességből vagy öntu lőitek nem tőlem eredtek, sőt azokat csakis megje kája" mint értesülünk minden tekintetben nagyon
fényes lesz. A bizottsági tagoké, kiválóan a nőké
datlan megszokottságból küldi? -Pedig liigyje el t. lenésük után olvastam. Ezt ismételve kijelentem:
az érdem, hogy már eddig is az egylet pénztára
Szerkesztő úr
az isten is tudja
nemén vagyok nem azért mondom itten, mintha egy bizonyos mi számára tetemes pénzösszeg biztosítva van. Mind
oka hanyagságomnak. Azaz, hogy mégis én. mert ember fenyegetésétől legkisebbé tartanék, hanem amellett, hogy a mulatság felekezeti jellegű egylet
illői égre sem kellett \olna minden szabad idői far ^vszrrii....'nzórt. n.ert más .■mlmrvk ílgv'rit-l,újait pénztára javán, rendvztotik örömmel eo^tatáljiik,
■, ,
louv városunk lakosságaHaz
sangolással tölteni. Ezt azonban ismét azzal ment nem
imm tartozom iiaiann.i
halamra venni■ s néni
nem vag\oi\
vagyok
köteles
„gyiigvetfelekezeti
.. koszormskakűlönbsikeh,
’ieies |i s,yn.|kfll
hetem. miszerint csak azért mentem el. lmgy refe ilyesmikért ellenségeskedésbe olyan egyénekkel jönni.' rn”ni
......i fog most már kétséget sem szenved.
rálhassak olvasóinak, kik bizonyára szivesen meg-' kikkel nem nekem, hanem más valakinek van dolga.
A ma, f. é. febr. 18-án esti 7 órakor a
boesálják hanyagságomat, de még sem szabadulnak
*
utolsó Grill-szálloda termében adandó hangversenyre nézve
Jelen nyilatkozatomra a „ Pápai Lapok
fel re’ferádám alól.
..................
értesítve lettünk, hogy Nedelko György ur helyett
számában megjelent , Válasz a „Magyar Vidékinek
*
Kedves olvasóim mind tudják, hogy körül négy czimii közlemény adott okot, amennyiben tudomá Carlotti Róza kisasszony fog énekelni. A müsoro
zatha ezen változás miatt fel lett véve: l-ik jele
hó óta a képzelhető legkeményebb tél igája alatt somra lett lmzva, hogy a nöegylet theaestélyén hasz
net gróf Lima és Leonóra közt „Trouhadonr
*
ope
nyögünk: azt is tudják hogy e I hónap mindegyi nált gráczi süteményekre vonatkozó hírrel ismét ru rából, Verditől, és két dal.
Továbbá azon hirkében volt
ha nem több
négy szombat. l)e a gómét lmznak kapcsolatba, holott ezen hirt csak a rol is< lephetjük meg tisztelt olvasóinkat, hogy a
mit ezután mondok, azt nem igen tudják, lmgy t. i. .M. V." hol, annak megjelenése után olvastam ép- itf. .fiatalság" egy része a hangverseny
egy kis „s a r k o n f o r d u 1 á s t" is ren
mi e I hó tizenhat azaz: lt» szombatján kivétel nél ngy. mint azon rosszakaró egyen, ki reám lógta a
dez. Rövid volt c farsang, meg kell toldani.
kül támztdtunk. még pedig néha duplán is, azaz, közlemény sz.erzőségét.
Egészben véve tehát a mai est elég élvezetesnek
lmgy kétféle is volt vigalom. Már most azt kérdem
Felkérem t. szerkesztő urat nyilatkozni afelől, Ígérkezik. - az „i n t e n d a n t u r a" legalább
lehel-e egy gyarló lev<dczőnek Ili táncestéi)t csak vaijon lapjának .imriminált" czikkei tőlem származ mindent elkövet, hogy azzá tegye. Vederemo!
Veszprém-varmegyének Lsso évi 1-ső évnekevés variatioval is külön-kiilön ecsetelni? En ezt tak-e vagy nem. valamint mondja ki azt is. hogy a
képtelenségnek tartom és ez az. a miért ennyi ideig .Népkonyha" ügyében tett-e toliamból eredt közle gyedes megye-bizottsági ülése f. évi márezins hó
í-én reggeli 9 órakor lévén megtartandó, ezen gyű
suton ülve halgattam: mert ezenkívül épen semmi ményt avagy csak megjegyzést közzé, vagy sem, és lés alkalmával első rendben a megyei árvaszékhez
újság nálunk. Hisz nem is történhetett semmi. Szom mondja ki azt is. vájjon az ide vonatkozó eszmék felsőbb helyen engedélyezett árvaszéki pénztárnok és
. továbbá jz
battól szerdáig arról folyt a vita, minő volta mulat tudtom és ludeogj ezésomnivl láttak-e napvilágot vng.v' k«nyvvivS 'fogmik megválus-ztatin,
1879. évi
Z........utfentartási
........................alapról készített számadás
toiletle, szerdától szombatig pedig, lmgy anélkül?
ság és
megvizsgálása, ngy az 1880. évi közmnnkafelosztás
minő les/ az.
A legérdekesebb a dologban az.
Végül ismételve kijelentem, hogy minden be- mégi. az év folytán építendő műtárgyak s egyéb
hogy mind ezen vigalmak bizonyos jótékony czéllal tűért, mit ón irtmu. minden cselekvőn)
ért. mit
cseiuKvoiiyert.
mit élefit- |0|yó kiadások
kiadások ériiemébeni
érdemélimii költségvetés,
költségvetés, végre
végre égjél'
hozattak kapcsolatba. Ez az ifjúság leleményessége. tömben végrehajtottam, a felelősséget
I.................. mindenkor a megyei bizottság elé tartozó s ez ideig beérke'Indiák ugyanis vitézeink, lmgy a marnak nemigen bátran
....... .....elvállaltam,
.........................................
:
de
viszont
tiltakozendő
ügyek
tárgyaltatni.
—
A
gyűlést
megelőzőleg
elvállalom:
jönnek el Iigv se teszem se veszem táiiczolni - illetve zum. ................. visszaélni és légv.m az bárki is, ál- pállandó választmány illéseit február hó 25 2(1 és
, ,
........
, 27-ik napjain mindenkor reggeli íl órakor tartamija,
iáin zoltatni. hanem igenis, ha valami jótékony czéll tahim
jövőben kérdőié vonatni s e I e g t e t e IR ^^j^on^órő szék pedig február hó 28-án reg
lorog kérdésben ugv - Bego no n vont r a d ico
*
adásra kény.szerittetui fog. Isten engem ngy se- ge]j 9 órakor, — végre a márezins havi közig, bi]'écsey István.
' zottsági ülés, a niegyebiz.ottxági gyűlés tekintetéből
mondták a mamák, mert a k a po s i a k ügyi k géljen!
*
' márezins hó 8-án fog megtartatni.
1 e g n a g v o b b e r é n v e a j ó t ó k o n y a d auikatársnuk
kérelmét
annál
is
szívesebben
Csőd. Győri tudósítónk Írja: A napokban csők o z á s.
E sokrendbeli vigalmak közül külö
M
n^tt
JKI mondott Stanek István fflszvrkorosk.yi
: a l'Hs’
nösen említést érdemel u .Nemzeti casino
*
bálja
ilzletvilágot ez eset
/ •'
... . . .... ... , ...... i
...
siva eddig 42,000 frtot tesz. Az ílzletvilágot
és az . Ipartársnlaté". Amarról nagyon keveset irha lónk van. — Mindenekelőtt kijelentjük, hogy Vécsey nem lepte meg. mert S. már két év óta gyengén
tok. hogy ne vádoltatnám ollózással, mert a .Somogy" urnák sem fiz általa felemlített. czikkek és egyéb köz áll. A károsítottak közt leginkább győriek várniuk,
-a
*
„Cassius
annyira eldicsérte — és méltán
lmgy lemények, sem pétiig a szóban forgó hir szerkeszté kik győri intézetekben szívességből kezeskedtek,
az egész Magyar Lexikonban nem találok egy jelzőt, sében a legkisebb vésze sincsen. — Amit e, kijelenté Mint tudósitónk értesül, kiegyezés van kilátásban,
mely lui nem létesülne, 8. ügye a fenvitő törvényszék
melvlyel mini önálló eredeti jellemző lephetnék lel: sen kívül még momlaiii akarunk, az csuk abban áll,
elé kerülne.
bogii igen furcsa eljárásnák tartjuk a nöegylet és
azért annak szavait idézem:
Nekivadult lovak vágtattak végig hétfőn dél
1 annak hivatalos lapja részéről, hogy az őket érdeklő
a bosszn lltczÚU, a járókelőket elgázolással le.Mind szépek ők
czikkek megírásával mindig bizonyos személyeket
nyegetVe. Kakas János nr.. ki épen arra ment, 11
„
Mind honleány
4//-i lóink elé ugrott, de a szilaj gebék által csaknem
vádolják, kik az ügytől rendesen a Zw/droA/őőr/o
I
Mind híi és táiirrakész
id-nub
olmiii
i-ikl1
elgázoltutott
. Midőn a .....
lovak végre megálltak, a ko\ tak. Itat )d. eai/ másik munkatársunknak olmm
.....
S a szép ruhák Imllámain
mely
fogva
voltak,
izzó-porrá volt
volt znzva.
1' HZerscsvt
■
i
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Az ifjú örvénybe vész
*
.
Az iparlársiilal tám-zvigaima is igen szép és \ s-/.e,rü oknál fogva sem Írhatott, mivel a helybeli vi-, K. J. helybeli polgár azt tartván, hogy ’ő amit
naovsz.ámii társasággal dicsekedett. Az első franeia- Iszonyokat nem ismeri, illetőleg nem ismerte. Ennél- i e g y s z e r vesz, azt csak egyszer akarja
négvest 80-81 pár tánczolta, még pedig nem mimi foiira napion is kicsini/es felfogásnak tartjuk, ha • meglizetni és inkább a rendőrségnek ajándékozta
.fegyverét, mintsem udózzoii rólu.
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,,A német cultura befolyása Magyarorszaora.
ilin,i -a 11 t is e m i t ti" sajtóperbe idéztet, lmgy
J,„, „
-'""lTárs,l,iil|nli
B.ir.zi Ir.in.m.iböjt idején ennyit beszélek vigságokról.
.iiji empiyl
w/.Mf s0.lik Inívit.'tt ós. >ít.lob_ozi.tt kintiás. Hutlnpf.4.
*
czimii munka jelent
Még csak azt akarom elmondani, lmgy e hó| meg bennünket a rendező bizottság helyes nljdrdsárál, ( Grimm Gusztáv. Ára 1 Irt

Vidéki levél.

Vidéki és helyi liirek.

meg Budapesten. Nehéz ezen kitűnő müvet ily szűk/ asszony pl. ki a családnak kenyérkeresŐje a multkeretben eléggé méltatni. Hosszú ezikksorozatot kel■ kor elesett és kezét törte, még most is szenved. A
lene Írnunk, ha úgy akármink ismertetni, mint azti járásbíróság előtt, s a lőtéren is több helyen szomorú
megérdemli. Be kell érnünk avval, hogy kijelent- kimenetelű esések történtek, elvárjuk tehát a ha
sük, miszerint kevés munka nyújtott oly élvezetet, tóságból. hogy hasonló szerencsétlenségek elkerülése
mint ezen mii átolvasása. Mély beható tanulmány':í végeit a romíőrközegok által megvizsgáltassa vájjon !
érdekes, szellemdils irály nem hagyja e kímyvel l'él-• intézkedéseinek eleget tettek-e és azokat kik e
retem.i, inig azt át nem olvastuk. Óhajtandó volna, tekintetben mulasztást követlek el szigorúan biinhogy ezen nagy becsesei bíró könyv egy magyar
Poste-restante. Figyelmébe ajánljuk azoknak,
csaíád asztaláról se hiányozzon.
A magyar hitelbank megnyerte a közlekedésii kik poste-resíante leveleket, csomagokat, pénzes,
levelet,
utalványt küldenek vagy várnak, hogy azok
minisztérium engedélyét egy Pestről O-Hlldll, A őrösvár. Hsztergom, Tata, Győrig terjedő' vasútvonal megőrzési ideje’jan. hó l-től fogva, az összes bel
építésére. E vasat, mely Pestet körlilövezne, 0-Hu- es külföldi forgalom három hónapról két hónapra
dánál vezettetnék át a Dunán s a dorogi, lokodiés szállíttatott le úgy. hogy a mondott naptól fogva ,
annavölgyi koszéi.bányákkal egyenes összeköttetesbe rendeltesésök helyén megérkezett poste-restante
hozatnék. A magyar hitelbank e vonal forgalmi fel küldemények a megérkezés napjától számítva csak
két hónapig fognak a czimzett rendelkezésére tar
ügyelőségét a magvar uyugoti vasutak adná át.
I
A monon vaiasziOKei uiemen mai iiungtsn tatni. A megőrzési időt az nem szakítja léibe,
a legkiterjedtebb vesztegetési tervezet állapíttatott hogy valamely küldemény azért, mert a czimzett
meg. Amint Schvarcz Gyula felléptetése elhatároz-!1 tel más helységbe költözködött át. oda utána kül
tatott, a fokortesek rögtön azzal rohanták meg. detik. hanem akkor is a két hónap azon naptól
hogy 3000, majd később hogy 10.000 Irtot bocsás • számittatik. melyben a küldemény az első rendelson rendelkezésükre. ha meg akar választatni. S tetési helyen megérkezett. Az utánvétellel terhelt
midőn Schvarcz kijelentette, hogy ő ki akarja érde poste-restante küldemények azonban tovább is. a!
melni, s nem megvenni választói bizalmát, s igy ■belföldi forgalomban, csak II napi, a Németország-(
gal, Hollanddal, Luxemburggal é> Svájczal való
nem is bocsátkozik eziránt üzleti alkudozásokba. főkortesei nem késtek kézzelfoghatókig példálóz- 1 forgalomban pedig csak 7 napig tartatnak rendelte-1
közönséggel tisztelettel tudatom,
A
kodni, hogy akkor nem is lesz soha Alonor képvi tésiik heh én.
Hírlapirodalmunkról 1879. és 1880. év elején hogy vasárnap, azaz f. hó 22-én a Kelcz-lele
selője. Schvarcz erre visszalépett a jelöltségtől. Ez
az egész történet. Valóban megdöbbentő jele a kor- következő érdekes statisztikai összehasonlítást állí házban iij ÜÍiM'zklII’ZIISÍ nyitok, —to
rupcziónak. llova jutunk még. ha már a képviselői tott. össze idősb Szinnyei József, a „Vasárnapi l’jság" legközelebb megjelenő számában : 187!' elején vábbá tudatom, hogy f. hó 27-én
mandátumok is adás-vevés tárgyává lesznek!
A népkönyvtár. Alkalmunk volt egyik másik volt politikai napilap 23, politikai hetilap 28, vegyes |
gyermeknél megnézni ama könyvet, melyet az isme tartalmú képes lap 23. szépirodalmi és vegyes
retterjesztő egylet t.könyvtárnoka a gyermekeknek ad tartalmú lap lő. humorisztikus lap 7. szaklap 72.
szereznünk,
hogy vidéki lap (nem politikai tartalommal) 68. hirdetési [
és azon sajnos tapasztalliatot
' ' kellett
1 "
....... >
könyvtárunk ur bizony nem ad a gyermekeknek oíy lap I. folyóirat 67, vegy es melléklap lap II. Összesen
megfelelnek, a 1368. 1880. elején megjelent: politikai napilap 22.
könyveket, melyek természetének
1................
rendezek.
melyekben rejlő alapeszmét "léi!lfogja. A uépkönyv- (politikai hetilap 26, vegyes tartalmú képes lap 7.
BEINEK ILLÉS, tánczmllvész.
’
i oly könyveket kapnak, ! egyházi és iskolai lap 23. szépirodalmi és vegyes
tárban a gyermekek gyakran
melyek tarlalmát vagy nem
nei értik vagy ha értik is i tartalma lap 12. humorisztikus lap 6. szaklap 7ő,
épen ellenkezőjét érjük el1 annak mit tulajdonkép vidéki lap (nem politikai tartalommal) 79. hirde
.............................
gyermekeknél olvasás által elérni
akarunk, Általa tési lap I. folyóirat 87. vegyes melléklap 27.
bán rosszaljuk azt, hogy a népkönyvtárbalin nyilvános Összesen 368. Az 1880. elején megjelent hírlapok
tanáraik száma tehát II szaporulatot mutat az 1879. elején
iskolába járó gyermekeknek tanítóik és
<
tudta nélkül olvasmányokat nyújtanak. Mindenesetre megjelentekkel szemben, l'gyane közlemény kap
jó lesz szeinelőtt tartani azt. iiogv a népkönyvtár csán Szinnyei József felemlíti . hogy sikerült neki
nem ifjúsági könyvtár és Iiogv Pápán majdnem föltalálni az első Budapesten megjelenő magyar
Szoiiibailmlyoi) a fíipiaczon levő
mindegyik iskolánál van könyvtár, melyből megfe hírlapot. E szerint Budapesten 17ss. oki. 8-án
I. szánni házban egy bolt, 3 szoba,
lelő könyveket csak olv gyermekek kapnak, kiket az indult meg az első magyar rendes hírlap Magyar
illető tahitó olvasásra ‘képesnek talál.
Merkurins czimniel. hetenként kétszer járt és
konyha, dupla magtár, pinczo. pad
A hatóság részéröl megtörtént a helyes in l’aez.kó betűivel nyomatott Pesten. Ezen lapról eddig
lás azonnal jutányos áron bérbe adandó.
tézkedés, mely szerint mull szombaton a város irodalmunkban nem történt említés. Összesen l88ii.
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• ÁLARCZOS ®
p u r i m b a I t
Bérbe adó lakás,

lakossága különösen a házi urak dohszó utján
figyelmeztettek és erélyesen felhivattak, hogy laká
suk illetőleg házuk elöl a4 havat és jeget eliakarittassák. Csodálkozunk . hogv városunkban még
mindig igen sokan vannak kik a hatóság intézkedé
seit semmibe sem veszik és a házuk előtt elmenő
közönséget még mindig elesésnek, kéz-láb sth. tö
résnek kiteszik. Fájdalom az idén a síkos járdákon
már több szerencsétlenség történt, egy szegény
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Bővebb tudósítást ad STIEBER
elején a fővárosban 188. a vidéken 77 bel ven 17'.'.
a külföldön 1. jelent meg. Alig a mnlt ‘l87‘». év
VITI'S háztulajdonos Szonibathelvon.
elején Budapesten 16<> és 78 vidéki városban 163.
külföldön I hírlap és folyóirat adatott ki magyar
nyelven. Ezenkívül megjeleli hazánkban idegen
nyelvű lap és folyóirat : német nyelven ll-l, (1879.
év elején 103) szláv nyelven 61. román nyelven 16,
*E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
(187!'. elején 16); olasz nyelven I. (187!'. elején
a szerk.
•I): héber nyelven 2. összesen 197, (1879. éviién lősséget

Ifjúság és népkönyvtár
I. liBleíe:
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