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MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

túszéiért! Amidőn tizedik Károly egyik minis tában igazi fram-zia tűzzel védelmez: — nem-e
terét — ő mint republikánus 1 — a törvény forrása minek a részvétre gy.uladt szív? Igen,
A nép hajdan csak eledelt kiránt,
| szék előtt védelmezi, s védbeszédét. mely mint az a szív, mely az emberiséget magába zárja,
Mivi‘Jho<i!i akkor mé</ állat vala, I Mózes botja n sziklából, köuyárt varázsol elő. népszabadságért dobog, ártatlanok üldözésére
De az állatból végre ember lett,
| ájulással fejezi be: nem-e a szív vett erőt a fej löljajdiil. az igaztalanság orgiáira görcsösen öszó’ emberhez illik, hogy legyen joga. ' fölött ! vagy midőn egy nyomorult egyén egy szá szeszorul, a megszabadultak hálaénekeire bol
nalomra méltót nő ellen tervezvén a kegyelem dogságában túlárad, uz oly szív sokat magyaráz
Petőfi.
döfést. ebbeli merényleténél Cremieiixben, mint meg. miről a Stöckerek. Treitskék és — a'szil
kit egy nagy, dicső és rokonszenvre va- hitsorsosában. támaszra számit, ez pedig nemes kor az alján marad! — Istóczyak sejtelemmel
lóban ” indító nemzet igazi belsőséggel indigiiatioval visszautasítja Fíllöp Lajosnak és sem bírnak, különben maguktól is rájönnének
néhány nap óta sirat, ugy sirat, mint Thiersnek elvetemült pártfogoltját: — nem-e arra az igazságra, minek szolgálatában Cremieux
a magyar nemzet annak idejében Deák szive sugallatát követte Erancziaország ez Adolf kiérdemelte, ugy is mint a köztársaság mi
| Eerenezet siratta, annak neve ez igény egyik legliirnevesebb ügyvéde? — vagy midőn nisztere. ugy is mint a szükebh körű Allianeé izr.
telen sorok homlokzatán olvasható. S lm maj mint kristálytiszta repübljcánus Napokon Lajos Universelle elnöke a halhatatlanság babérját, s
dan sirkövet állítanak a nép e kimagasló fiá elleni ellenszenvét csak a marokkói üldözött melynek ugyancsak Petőfink remek egyszerű
nak. s rövid, velős, úgyszólván lapidaris szava zsidók segélykiáltására legyőzvén, ezeknek ér ségében adott kifejezést, mondván:
kat keresnek annak kifejezésére, hogy mi tette dekében a Tuilleriákban lépéseket teszen. s on
Jogot tehát, emberjogot a népnek!
Mert jogtalanság a legrntabb bélyeg
életét áldássá, egyéniségét az emberiség díszévé, nan kijőve, mint elkövetett vétek miatti lelki
Isten teremtményén, s ki rásüti,'
kínjában
ősz
hajlít
tépi,
magán
kívül
kiáltva,
szellemi tehetségeit nemzete köztulajdonává, és
Isten kezét el nem kerülheti.
tiszta emberi tulajdonságait csodálat tárgyaivá: oh! oh! il me C a promis! oh! je l’ai vu!"
/te. Kinn Min.
akkor — lehet más szavakkal — de értelemre (megígérte! jaj! láttam őt!), vagy midőn — pá
nézve bizonyára hasonló kifejezésekkel fogják lyája előbbi stádiumában — Montefiore Mózes
megörökíteni Cremieux Adolf nevét, mint minőt kíséretében Egyptomba utazik, hogy Mehmed
koszorus népköltőnk ,a nép nevében" eziuiü Alinál a damasciisi zsidók kiszabadulását kieszPolitikai heti szemle.
költeményében a népérzelem tolmácsolására hasz ! közölje, kiket a vakhit, Thmiias nevű páter meg
Ausztria-Magyarország.
nált. Mert — hogy Cremieux életképének alap gyilkolásával vádolt — mindez önfeláldozó lel
Magyarország ez idő szerinti kormány viszo
rajza e g y eesetvonással tűnjék könyfátyrdo- kesedése az üldözöttek és emberi jogoktól meg
a kormánypárti lapok szerint — lényeges
zott szemünkbe: — e férfin a népért ólt. a fosztottak ügyéért más volt-e, mint a legtisz nyai
népért szólt, a népért tett, a népért hatott, s tább hiiinanisiniis. a legnemesebb érzelem kifo változásnak nincsenek kitéve. A kabinet reconstriha népért — fölösleges is ezen előzetek után lyása! 8 midőn Egyptomból visszatértekor egy tiójára vonatkozó hírek lassankint elhangzanak s
azt kiemelni! — szenvedett is. Életrajza, poli Metteniich-kormáiiy füle hallatára Becsben öze marad minden ugy. amint volt. — „Vagy megy az
mondja az „Ellenőr6 — vagy
tikai szereplése, államférfiul működése a napi iket mondja: „Kormányokkal szemközt és a saj egész kabinet6
irodalom szinvegyűlékes prizmáján át már eddig tóban az elnyomott jogérti küzdelmeim miatt marad, de hogy szótmálljék. s feldaraholtatni hagyja
is különféle alakban lelt föltflntetve; mi ezen nagyban megdicsértek: azonban evvel én csak magát, arról szó sincs.6
Túl a Lajthún Taafte miniszterelnök a párto
a társadalmi és hmnanistielis érdekeknek szol saját tűzhelyemet s a szabad hitélet elvét, egy
gáló lapokban Erancziaország egyik legneme nagy és nemes elvet, mely az eget a földdel kon kívül állók között keresett s talált is támaszo
sebben érző e m b e r e emlékének szenteljük öszéköti, védelmeztem, és e czélra minden nagy kat rahinetje számára. Az uj közoktatás- és pénz
e néhány sorokat, annyival is inkább, miután lelkületű ember rokoniszemét hívtam segélyül". ügyi miniszter (’ourád és báró Kriegsan által nem
megrendithetlen meggyőződésünk, hogy Cremieux — nem-e a szív félreérthetlen szava ez! 8 mi igen vannak elragadtatva a bécsiek.
Németországban
é I e t i r á n y á n a k kiinduló pontja esa kis dőn a családi élet romjai felett keseregve s a
szív é b e n található fel.
Csakis oly családi boldogság épületét szilárdabb alapokra a véderőre vonatkozó törvény javaslat tartja lekötve
fektetni, az el v á 1 h a t á s r ó 1 a közfigyelmet.
- socialista törvénynek kilátásba
szív, mint minő Cremieiixben lüktetett,
szeret akarván
hetett ugy nőt. népfajt, nemzetet ; lángolhatott terjeszt be 1848-ban törvényjavaslatot, melyet helyezett megváltoztatása annyiban igaz, amennyiben
annyira szabadságért. nép jogért. igazságért. Iip- legutóbb Naquet képviseli! napirendre hozott, s annak hosszabb időre való kiterjesztését czélozzák.
vülhetett annyira tudományért, művészetért, köl- ifjabb Diimas Sándor „Le Divoree" czimü ira- A német trónörökös czélhavett látogatása az olasz

Cremieux Adolf.

>

A nagy világból.

T ÁB € 1 Ac
Béldi FÁI.
— Ballada.—

Sötét börtön kebelében,
A föld alatt mélyen .... mélyen ....
Ül Béldi Pál, keze, lába,
Nehéz vasba, s nehéz lánczba’l
Szegény fogoly jó Béldi Pál,
Hálátlan jutalmat kaptál,
Ki nemeset és jót szerettél.
Börtön-lakó miként lettél?!
Olyan beesett orczád. szemed,
Olyan sárga mimikéi kezed ....
Km ugy csörög a léhez rajta,
Vesztedet, mondd, ki akarja!?
Pislog a mécs szende fénye
A börtön hús éjjelébe’.
Örökös itt az éjszaka ....
Érted szenved drága haza !

S azon tudat, mit nem lehet,
.Megedzi a kebeleket.
Édessé lesz, a szenvedés,
Egyszer halni érte kevés ....

Nyikorog a kulcs a zárban,
Ki lép e bfis éjszakában ?
Török basa, bir követe,
Béldi Pálhoz ily szót ejte:
.Fejedelemség vagy halál,
Felelj szómra jó Béldi Pál!"
,,Százezerszer inkább halál,
Mint nemzetem közt pártviszály ...."“

Vjra szól a hírnek, nyelve,
Nem változik Béldi elve.
Szól n halál: jöjj el velem,
Sírköved a honszerelem 1 ...

Pislog a mécs .szende fénye
A börtönnek éjjelébe',
Tizenkettőt üt az óra :
„Jó Béldi Pál hajts a szóra!"
Csörög a lánez, ver a kebel.
I ily sötét az éji lepel ....
Sötét arezczal jő a halál:
.Kövess engem jó Béldi Pál!"
.Gyermekeim, feleségem.
Hniálórám ütött nékem.

Isten legyen hát veletek ....
Én egy jobb hazába megyeki"

Halaványul Béldi ajka.
Megfagyott a szó is rajta.
„.Édes hazám .... feleségem ....

Gyermekeim .... végem, végem *
!.•..
(tikász Lánxló,

I.

K.

úti

naplójából.

Közli: Engel Mór.
Elhagytuk Lesst, mely II.-Csaba felől haladva,
Nagyvá radon innen az utolsó vasúti állomás. Ked
ves lltitársaim figyelmeztetéseinek engedve kinéztem
a conpé ablakán. Megragadóan szép látvány tárult
fel szemeim előtt : Nagyvárad, Bibarmegyének régi
székhelye magasba nyúló tornyait mintegy lenézni
akarják a kéklő hegységek, melyek a város ügy ré
szét körül övedzik: halfelől a sik ronaságon elszórt
oláh falucskák bádog tetejű tornyairól tündökölve
verődik vissza a nyári napsugár, szemkápráztató
játszi enyelgéssel.

Elértük Nagyváradot. Rövid időt tölthetvén
ott. csak futólag néztem meg 11 város egy részét.
Valóban meglepett: egész nagyvárosias színezete
van. a sok kereskedés, az élénk forgalom.az elegáns
toilettü hölgyek, a kávéházak előtt ásitozó gyere
kek. az ólálkodó sok .Jlasztertréter6 mind megannyi
ismertető jelei egy magyarországi nagy városnak.
Siettem vissza a vasúthoz, mely alig pár

udvarait, egyelőre elmarad az olasz királyné beteg- dúst, Ítéletet és eljárást addig, inig föhilágosodott
nem lesz ; mert igaz , hogy sötétben nemi lehet
sége következtében.
— vagy btyosan megv— a(tárgyakat- fölismerni.
Oroszországban
. A népnetelés a közmunkásság fölébresztése
a nihilismus nem tágít. Órdöngős terveivel a müveit világ átkát hívja ki maga ellen. E hó 17-én által is nagy befolyást gyakorol az állam életére:
a czár téli palotáját szándékozta léiígberö pitén i. mel\ fejlődik az ipar, virágzik á művészet : mert kellőleg
csak csoda művelt/■•nép fellógja ezek becsét, megtudja érteni
merényletnek a czári család ugyan
utján - nem, de az ötven tagból füló palotai őrség jól,.,, bog) valamely nemzet csak annyit halad, a
esett áldozatul. Már II. Sándor császáron hetelje mennyit előállítani, produkálni képes s e tudatnál
sedtek az írás szavai: „Mintha valaki menekülni lógva szót fogad a költő Hgyelmezleléséiiek s hat.
igyekszik az oroszlán elől, s szemközt vele talRozik - alkot, gyarapít. hogy a haza fényre derüljön,
Neveljük tehát népünket, csakhogy legyen ne
a medvével s midőn kezét a falra támasztja, meg
velésiünk oly irányú, mely fölébroszszu a hit, igazság,
harapja őt a kígyó."
becsület esség, hazaliság és szorgalom nemes érzetéit
Olaszország
nagyon kétszínű szerepet játszik monarchiánkkal s a minden szép, jó, nemes és önzetlen elérésére
szemben. Kormányunkat váltig biztosítja békés haj- törekvő vág)-tehetséget.
(,'sakis ily módon nyerünk szeretett hazunknak
lámáról, de az „Italia Irredentá"-val szemközt <uigedékeny, mint a gyöngéd anya. Aligha tűrhető soká munkás és becsület-szerető híí polgárokat-, csakis
az ilyen Janus-arczu magatartás a Cairoli-kormány igy (rajtunk áll. tőlünk függ minél rövidehb idő
részéről.
alatt!) mondhatjuk a légi, agy óbb magyarról; igaziul
volt vezércsillag, nagy ember, ki czélnl tűzted eléd
a bajok orvoslását, perielesi munkálataid mellett
Műveljük a népet!
ezreket hozál a haza oltárára, igazad volt, hogy :
in.
Magyarország nem volt, hanem lesz ; csakis így
Voltak és sajnos még ma is léteznek olyan
valósulhat a költő király reménye, hogy :
emberek, kik imigy vélekednek: de minek a népét
Még jönni kell, még jönni fog
valami túlságos művelésben részeltetni, hisz, az által
Egy jobb kor, mely után
a szeme nyílik ki s oly vágyak fogják el, melyek
Buzgó imádság epedez.
|
eléréséért kész mindent elkövetni szóval; „veszedel-,
Százezrek aj a kán !
műnkre lehet.4*
Békefy fBerkovies) Elek.
Az ily sophismálokra nem vesztegetünk sza

A ..Vigyázzunk szemeinkre” dr. •Góhllmrg ,1.
Somától és Mise Alapos II-tói lapunk tári?'zafov;itaban megjelenít dolgozatukat kél vidéki laptársunk
XX.. 4X.C mi
...í. pilon
..II ... semmi
........ : kifogásunk
„...I. níncS, Nem
átvette,
helyeselhetjük ózonban azt. hogy említett munkák
úgy közöltettok.<. mintha azok laptársainknak közlés
végei t* küldettek
■k volna. Elvárjuk ha bárki is a
r Alíig.var Vidék
**
,-ből vzikket átvesz, hogy a forrást
is megnevezze.
A Purim igy nevezik az izraelita farsangot
jövő héten csütörtökön és pénteken les-/.. Mint min
den évbeli ugy az Idén is számos míilalság lesz,
melyek közt mindenesetre u izr. nősegélyző egylet
balja a légjeieíilékeliyebb.
A Pápa varos és vidéki takarékpénztár 1879
évben. Ezen uj intézet működésének második évé

ről szpli’i kimii.laliisa np-ggyóz épen áz inti'-zel
volta felöl egy részt. másrészt pedig az. intézel
prosperálásáról;: niegliilázik . hogy uz intézőt szak
emberek által van vezetve. V kiosztott mérleg
számla szerint a vagvon áll : Pénztár lo.97s Irt
. Előleg kölcsön07 kr. Váltó 129.538
I
ben 2603 Irt.
Előleg
kamathátralék 2
Irt ól kr. Eelszerelés
12 kr. Értékpapír
30 Irt. Bekehlezetl kölcsön 17409 fit, összesen
lö 1.991 Irt 55 kr.. Teher: Bészvénytőke 50.009
Irt. Takarékbetét 16.311 Irt 3 | kr. Ál vitelikamategveniileg 1.295 fit 12 kr. Adó. illeték bátraiéi# 75
frl 92 kr. l-’olyo-száml.ik l."23 frl 07 kr. I'jírtaléktőke 23 lit 75 kr. \iszlesz. víiltó 3‘j.5o| frl
12 kr. Vizlesz. váltó oszt. magy.-bank győri fiók
21.116 frl. 42 kr. Készvényíőke-kamalra 2.5oo fit.
Tartaléktőkére 57 Irt 3.5 kr. Meg leumarmit nyeremény 90 irt l.<> kr., összesen 161.9'9 1 frl -55 kr.
A nyereség- és veszteség-számla szerint: a) Vesz
teség. l-'els-zerolésből leírás 75 Irt 95 kr. Kezelés
3.273 frt 12 kr. Takarékbetét-kamat 681-Irt 5:;
vakat, mert el merjük mondani, hogy azok, kik így
kr. Xyomtalvány lo| frt. Adó- és illelekek
gondolkodnak maguk sem műveltek.
Is kr. Tartaléktőke-kamat 75 kr. I’olyó számla
kamat 79 frt 83 kr. \' iszleszámiloh
’ ‘
• • váltó kamat
Nemkülönben rosszul értelmezik azok is a
959
frt 96 kr. Tőkésít.-tt kamat I I I Irt OS kr
létrejöttével
tökéletes
i
Külön vonat Pápáról Veszprémbe. A magyar
közműveltséget, kik ennek
egyformaságot gondolnak fönállandónak tőúr es i nyugoti vasút vezérigazgatósága kövelkezd hivata- Egyenleg mint nyeremény 2.617 frl • 1 kr.. összolos értesítést küldött lapunkhoz, nielyet — főn lsen 9.38 1 frl 91 kr. b) Nyerésé Manidvánv IS7K.
földmivelő között; rosszul:
tosságánál fogva .
egész terjedelmében köz- i évből 200 lil. \ áltó-kamat .988 Irt !>:< kr. EloMert a közműveltség soha s sehol sem zárta
211 Irt .”>5 kr. Értékpapír 56
lünk: .Hogy a Pápa vidékén lakó megy ei-bi- lég köh-sönkamat -II
ki s nem zárja ki a rangkülönbség fogalmat; mert zottsiigi tagoknak a négyedévenk int Veszprém- , frt 60 kr. l’rovisio 1.58 irt o| Rr. Különféle Rá
írt 7 I kr. Bekehlezetl köLsön-kamal 68>i
mindenkor egész más nevelésben részesülnek a ló , ben tartandó megyei gyűléseken való részvételt mai
rangnak, kik első sorban is arra vannak hivatva, elősegítsük, rendeljük, hogy a megye gyűlések frt 28 kr. . összesen 9.381 írt 91 kr. Látható fohát. hogy az intézel tiszta nyeresége, u részvény
hogy a népet vezessék; mert a néveles lényege : napjain, és pedig márczius. jiiniiis, szeptember és után 5“ „ kamatot, túlhaladta 90 Irt Ili krral. ami
deezember hónapok első héttőjén Papán a 156. sz.
mindenkit a maga köréhez mért, és azon állashoz, szükségietsz.erinti vonat rendeziessék be. E vonat minden várakozást felülmúlói eredmény gyanánt
melyet a társadalomban elfoglal, szükségeltető mü- Kis-Uzellből mint 155. sz. vonat, fog Pápára vissza tekinthető.
v eltségben részesíteni.
térni. E vonalokat természetesen nemcsak a bi
Tisztelettel felkérem a polgári kör tagjait
Mivel a társadalomban legnagyobb erő és ha zottsági tagok, hanem bárki is hasznaihat ja a kik az olvasás végett kivitt könyveket meg he nem
talom a műveltség mivel ez a boldogság előterem rendes menetdijak lefizetése mellett. Énekli vezér hoztak, hogy azokat a lehető legrövidebb idő alatt
igazgató. ** Az itt megjelölt vonat Pápáról reggeli hozzám beadni szíveskedjenek. Megjegyzem, hogy
tésére a legfőbb tényező, mivel ez van hivatva 3 órakor 50 perczkor iádul. Kis-( zellhen 5 órakor a könyveknek beköveteb;se a polgári kör választ
felkarolására s ki fejlesztésére mindazon kötelmeknek, érkezve csatlakozik a Pestleié meim vonathoz, s mányi ülésének határozatra folytán, a könyvlári -ur
melyekkel Istennek, az emberiségnek és önmagunk Veszprémbe d. e. 8 óra 52 pénzkor érkezik. Tud napló elkészítése miatt szükségeltet-ik. Grósz. I>t\.in
nak tartozunk, azért láthatjuk minden jól rendezett valevőleg Veszprémim! d. u. I óira 59 perczkor könyv tárnok.
Földinivesek zenetársulata alakult városunk
kultiirállamban a társadalom minden rétegét a maga induló vonat estve Kis-Uzellbe érve imun e. 8 óra
52 pkor fog Pápa leié indulni s esti 10 óra 5 ban. Tudvalévő dolog, miszéfinl környékbeli helyi
köréhez mért és szükséges - a kiül- és belélet'-t
perczkor érkezem! Pápára. Ezen, városunk és vi- ségekben igen szépen virágzanak a földmivesek .il
egyiránt s összhangzatosau felkaroló s a szó legne •lékére nagy előnyt hozó intézkedéséért fogadja a lái alkotott zeiietarsulalok. melyek népünk míiizlese
mesebb értelmében véve emberré tevő, a tiszta derék vasúti igazgatóság
a közügy nevűben
és haladási törekvéséről tesznek tanúságát. Ilyen
zenetársiilat van városunkban is alakulófélben, meg
gondolkodást, lelkiismeret- és szivhangját helyesen köszönetünket.
Városunk
orsz.
képviselőjétől
lláth Károly pedig felsővárosi fölomivesek között. A társulat tag
vezető, kapkodás, egyoldulaság és túlhajlás nélküli
intól a limit heten a .Magyarország'
*
és .Magyar jai: .lez.eriliezki Lajos. I'ejes Kiií oly. Si.mogV i Ist
— műveltség után törekedni.
ipar" cziinfl lapokban érdekes czikkek jelentek meg. ván. z\cs .János, .lezerniczky Pál. ilyimótliy P.-ter.
E törekvés igazán szép és üdvözlésre méltó ! melyekre t. olvasóink különösen iparos polgártár Török József és Győri Karoly. A társulat zenemű
saink
figyelmét felhívjuk.
Nem kívánhatunk népünktől józan gondolkoszerei kizárólag fuvóhangszerekből állanak, melyeket

perez múlva indult, zakatoló robogással dübörögve na]
*
már református
templomot a kastélyával áttovább a türelmes síneken.
ellenhen, egy dombon Báthory Gábor 1484-ben
Este tíz óra volt, midőn Sz.-Dobra megérkez építtette, s az úgynevezett vörös barátok számára a
tünk, hol szerető testvéri karok ölelései vártak templommal egybekötött zárdát is épittetottj ugyan
reánk. Istenem! mily édes is az a viszontlátás ott, mely azonban ma már nem létezik, s csakis
kedves öröme, csak a háttérben ne lenne az a foly némi maradványai s romjai láthatók.
tonos nyomasztó kellemetlen érzés, hogy hiszen
Ma a temjvlom eredeti góth stylben van építve,
ismét csak válni kell. No, de ez az Isten rende mely tudvalevőleg abban az időben hazánkban is
lése, s abba édes mindnyájunknak bele kell nyíl igen elterjetlt építészi modor volt, keleti oldalán .5
godni !
ablak van, melyek mintegy 5 lábnyi szélesek és
Pár napi ott időzés után átrándultunk Nyir- 6—7 öl magasak. A templom északi felében
Ibiében a
Báthorba, Szabolcsmegve ez Ősi fészkébe.
falba illesztett s ódon faragványokkal és íestméÓh boldog órák s ti kedves emlékek, sohsem nyekkel •llátott támlás padok hajdanta a barátok
foglak feledni titeket! Avagy feledheti-e a gyermek ülőhelyeiül szolgáltak, mig a templom belseje
azon időt, melyet a drága jó anya s a kedves sze tökéletesen üress volt. Az oltártól halra egy kripta
rető testvérek körében tölt el gondtalanul ? Soha, áll. könnyen Iblnyitható tetővel, inelv alatt fekvő
soha !...
helyzetben Báthory Gábor márványsz<d>ra látható a
Ott töltött időm alatt e régi történelmileg is középkori •isak s páucz.éhis öltözetben. Mellette
nevezetes helyen több figyelemreméltót jegyeztem fel. fekszik egy korhadásnak indult szarv, állítólag azon
Nyir-Bátlmr (dnevezését a Ihíthoryaktól vette, bika szarva . melyet egy csapással vágott agyon
kiknek hajdanta ez kedves tartózkodási helyük volt. azon buzog ánynyal, melyből egy darab ma is a
A kastély, melyben ez ősi magyar család év.záza- szobo1- mellé vau illesztve, !•] kriptán, valamint a
dokkal ezelőtt lakott, jelenleg gróf Károly i Tibor nr templom többi helyein is látható a Báthoryak ezitulajdonát képezi s lakásul szolgál a nyir-h.ithori mere a tüzokádó sárkány.
urad, tiszttartó urnák. E kastély udvarán egy óriási
Érdekes azon meseszerü monda, mely mint
nagy magtár áll, mely alatt levő pinczébŐI ágaztak szájhagyomány lentartotta magát. melyei a bátlmri
széjjel a város ntezáin elvezető föld alatti titkos, lakosok apraja nagyja tud, s mely azt igyekszik
alagutak, melyek nagy része ma már betemetve, s felvilágositani s magyarázni: miért lett Báthory
a pinczébol nyíló torkolatok befalazva vannak.
Gábor Hitelen a katholikus hillu-z? Miért romlml\ nyir-báthori — hajdanta katholikus, mai (tatta -zct a barátok zárdáját ? s miért neveznek
i

mai nap is két utezát Nyir-Bátborban kis é, nagy
szent vér utezáiiak ?
E monda a következő: „ Egy ’ alkalommal
Báthory Gábor Imzidcól (.Nyir-Báthorból i elutazván,
távoliele alatt a vörös barátok egyetlen gyönvörű
szép leányát titokban elrabollak s a klaslrom pinezejehen elzárván .... nemiden czélra használták.
Haza érkezvén az atya, leánya rejtélyes eltüm ét
••seledjei tudtára adták. Megdöbbenve fogadta e
lesújtó hirt, s azonnal a barátokul vette gyanúba, s
testőrségével a klastnmmt körülvéve, azt fulkutatá
s a pinezében elrejtve megtalálta szerencsétlen le
ányát. Iszonyúan felbőszülve ez. undok telten, t. ét
őreinek megpaiaiH-solla a barátokat azonnal leölilösni. kiknek egy részé menekülni akarván, iilólérellek,
s a mai kis és nagy vér utezákon ölellek le ; a
zárdát szél romboltatta 4 és ő azonnal áttért a pro
testáns Iliire, s a templomai is e hitlelekezeln< k
adományozta,

Eddig tart a monda .'

Mennyi igaz belőle, mennyi nem. azt a szives
olvasó hiszékenységére bizom, de hogy ott e monda
szájrol-szájra leiitartatolt az utókor számára, bizo
nyítja azon tény, mely szeiillt. e- pedig nemrégen,
elöltem is elbeszéltetett.

liudaiH-strül ,S.-hui»<»á
ízúflitott. ............
Uj polit. német napilap indult meg Budapesten
A rászedett ,papafc 8 . . . n fővárosi gazdag
i-m kall:- tunitó ul' l,ull>k' «!«•» Vlllt 1 Iranitósi .Budapestet’ 'l'aghlatt
*
czim gbitt ezen mottóval : iparos, bájos, s múlt évben még pártát viselő leányát.
vállalni. í'Jíózűljnk ra-n ólrtroaló szép esz -9>.... medicainenta nmi saiiaiit.., forrom sumit: Mathildot csuk vagyonos emberhez édiujtá férjhez
mét és szivtinkl'él síkéit kiválniuk a ti'irsulat ilorék qtiac Jerruiu mm suliul. iguis sünül.:.'.. EzzU-tulúu adni, miért is sehogy sem tetszett neki, midőn megtii-iai szilnnlra. ' ''
*
■,' i mindent mondott, js mi azt kezdjük ;l|inui. hogy tudá. hogy az 18 esztendős szivét egy tánczmnlatság
Stalily György vcziiróinnn-gvi'i taulelllgyi-lo ma-holnap csakugyan tüzre-vasra lesz, szükség, hogy a ulkalimívtil. ugy vagyontalan kezdő ügyvédnek ajúnnapokban jegyezte el bánki földbirtokos Hiuikár1 társadalmi felééi v eket ‘kitisztítsuk. Ma^l "meglátjuk, dékozá. ki rövid idő előtt, nyitott ügvvédi irodát;
Mihiílv kedves lyáh/át. Tartós boldogságot ki- niely’iíton fog az uj lap haladni. Szerkesztője lla- Minthogy azonban a liatal ügyvéd a’mamának is
vaniíhK. mi' inájiT ÍTyiiieií lánézái kötik okéPőgybe.l lasy M.
t
i I r
/
tetszett, végre habár néni kis küzdelem után bele
Nagy' Lángon. (1’ejánÍegyéb'vn j A napokban nyugodott az öreg ur a sors végzésébe de beleegye
Liedl Ferencz. Bogáthy Mariska és Carltftbj
Búza k. u.,.T. : 1". IS-áu tartott hangverseny óról becsültettek az örökösük <,1 nemrég, elhunyt gróf zései a házasságba csak azon időben Ígérte megadni,
jm.í számunkban hozunk tudósítást, a mikor ijr a Zichy György üvegházi iiövértyeit, mélyeknek értéke ha az ügyvédnek már kiterjedett praxisa lesz, melv
'vasárnap tartamiéról is megemlékezünk, melynek huszonötezer ötszázötven forint. Az elhunyt gróf, lényeges jövedelem biztosítását Ígéri. Ez azonban a
müsorozata ez. : l,> Sonate zongora és liegedM szenvedélyes kertész volt, szép gyíijteménynvel birt fiatalokat, kik alig várták, hogv ugybekelhesseiiek.
Xlels-tladi1 Liedl É. és Bogáthy Elsa k. a. 2i Hulr különösen Coniferak (fenyők) Cameliák, Ázaliák, vajmi keveset elégité ki. Egy tervet koholtak tehát
hím .Ernani" dalműből Verdi, (’arlotti Kózii k..';y, Pálmák és ritka nagyságú . Éhpdodvndróuokhól olv ki. a mely czélhoz is vezetett. Alig pár hónapra
ó) .í'ausf-ábránd (uj) Vjeiixteiups. Liedl Perelj példfinyok, lmgy nagy ritkaság együji talá|gi. .
ismeretségük után hírül adatott a liatal ügyvédnek,
(|) ái i’oloiiaise Chopin, hl Álomdal Web-r. HoGróf Zichy Jenő úr a nemzeti kaszinó Szé lmgy őt leendő apósa ekkor, meg ekkor nieglátogagátíiv Első k. a. ó) Valse Venzaim. (’arlolti líó’/^ chenyi fiánepén feltűnő szép beszédet mondott, mely tandja. l többi néni kevéssé volt nieglepetvc midőn
k ;i’ i>) Magyar ábránd zongora és hégedüre .lu- ben különösön ez aristokratia figyelmét a hazai ügyek | a mondott időben a fiatalügyvédnek Ízletesen beren
jjjli'iin 1Á</L Bogáthy Elsa k. a. és Liedl l'ereiit^. terén való kcljő működésre hívja lel. E hazafias szel dezett lakásába nyitott k vitt « ajánló líüls(í\?él biró
A hangverseny után zártkörű mulatság. A pnA lemű beszéde országszerte nagy hatást tett.
I liatal írnokot látott a legserényebben 'dolgozni. Az
í^ainjn ‘‘Z összealjitásában^ a művészek , küliii/öfe
Öngyilkosság. A Zala-Égerszegen állomásozó\ ügyvéd dolgozószobájábani tartózkodása alatt pedig
tekihlettel váltak ngy a mfúVluk’núuí u uűélwzök ImszarSzázadiiál egy Igen derék káplár, Nagy Károly nem győzte eléggé bámulni, miként jön egyik kliensxaiakozásáiiak k'mlegilés;érc,,. miből a i. közönség , f. hó 12-én, lŐbelyj.^, ynagát azon állítólagos ok mialj, , után a másik, liol nagyobb követelésük belmjt-áHáviil
meg is gvőződheletl. nem kételkedünk abban, hogy hogy tisztje által a legénység előtt tettleg bánün- hízva, meg az ügyvédet. Imi pereinek állásáról kérl’ápa városa zeiicérlő és piijólve/.ő nemes hí.zöii^égc imiztatott. A szevom sétlen. öngyilkossága az egész ; dezo.sködve,. A legnagyobb (dégültséggel ■. távozott
linncgesen mg megjemnhi." • várdsbmt mely részvétét keltett, ő‘ voTt a században azután az öreg s níost már leánya zaklatásainak
Elismerést érdemel hatóságunk azon intézke- a legkitűnőbb lovaglók egyike.
nem áll többé ellent, beleegyezve, hogv azt azflgvA difteritisz jó magyar neve. Mint Simonyi 'ed elvehesse. Csak azután tudta meg a .pítjui",
désiij7 melynekk folytán a széi-utezának a piarz felé
1>ütöiii’ikiiii a kocsi-utou mcglagyott jmíj Zsignioftd a „Malyar j*
’ " ” legifjabb lüze-ilmgy mint az imőkok. mint a lakás és a klipek
Nyelvőr
levő n'szeii c_,
.
néjí ..........
.torok-^.^k
-- egy. napra voltak bérelve.
löl vágatott és elhordatott. A már olvudózóféiben lvViT,-febrii ffljatf a dift)er|tisí'T, a
‘
pcnészT-mli . newzi
vásliig s.irkéreg iszappal vonta be a járdákat,, jiii>■-v Ef. jilimj&ést»
■’< VM.yrémmoAz egér mint rendőrkém. A .HiliaC-lmn elállal ott a járás-kclcs kellemetlenné "volt (eve. A'b.on- gyének több helyiségében IfttKziiáPják.
'
. Mindenesetre
kívül a koesiiiton megfagyott sárban, mély lyukak magyarosabb és jellemzetesebb is, mint u Jjnrbár | vássuk: Ökrös István é-s Lisztes János h-iíjfíHusi
képződlek. melyek a km-sikkul vp|d j|>zlekddéfr4 na-1 roncsoló, toíoklób. niiíiek az orvosi műnyelv- a he- limghitt i’zíidijeitarsak betörtük Bocska 8. kamrájába
s onnan szerencsésen egy pár zsák jóféle kenyéVriek
gAiur iiieo-nehezitették. Hisszük? hogy lentemlitett tegséget elkeresztelő. (1
*.
N.1
Akadtak is jószivü gazdára. 8.
Égi tünemény. Ov árról Írják, lmgy ott a múlt valót elemeitek.
intézkedés nemcsak az egész szél-utezára. de álta
lában azon utvzákra is kiterjed, Ind a forgalom hó végén a város felett nagyszerű tünemény volt Czirják Sándor személyében, ki az orzott holminak
készségesül
helyt
adott.
- trámósz#-lesen meg-felelő
hUbjitó.
é<
ti
óra
Itózt.
A
város
fölött
egyhcsillag
élénkebh. ’ .
A közmunka- s közlekedési minisztérium szá tinit fel. liielynek kétseprüje volt s az. egyik délkelet. osztalék kikötésé mellett. .ppmHn a jómadarak
V/utlal
ríjjhvcsztctlvk,
^ie|
’t az cltovábhitott buz.is
mára pabdat akarnak építeni. Áminisztérium e őzéi ;i mu'ik é>zakkeiet He uv-ült. nagy hBs>4ii8i^gban.,
ből mar körlev Iliben tel i.4 szólította a pálcád érté A ritka'líinemt nyben. nn-ly két pén zig tat tóit sokan Z^kokatöiz egér kii’ágTírii': az ezjiltal ejtett résen
ii zsáktiirt^iia/íé'zb.én' kifolyt, igy az éj sötétéímn
ket, hie. ajánlataikat (>2ő.'n'O irt oi■ i<'iig .mieb'hb gy öny őrködlek. Fviíiiiár hó ‘j-én pedig‘este $és ii
n$gi .látó iiy'innikat hagvött.
nielyek egyeiiesi’ii
óra közt többszöri meny dörgés és villámlás vplt.
nyújtsák be.
a<j<Melkíl
gazda laká'ál-a vezettek; lgy\ sült ki a
A pápa-szentflyörgyl va8utbi80ttsag| megtar
Káílflb Rudolf, vélt győr-laIikerílloti főigazgató
totta f. hó l!>-én azon értekezletét, melyre azt el f. hó 2-án meglelt Pecze-Szentmártonban, Nagyvá-' blirpiság s vele a senunitsoui' sejfő tolv’nj-mcCPna«
i^>.l)wrogra került.
, P,x.
nöke, ifj. gróf Eszierházy M >r Ih-vec-erre meghív ta., rád mellet. Vidékünk tanárai kegyelettel emlékeznek
...A
Az uhlök hetege'kedése miatt a bizottság alelnöke. rá. ki mindig buzgó: tuUfér|Hi és jóakarójuk volt. — .....................
Kiss László ur elnökölt.
Az ülés
mint lu Kádas Kudolf 1816. január 24-én született .1 ászén,,
kijuk. tudósítónk írja
titkos volt, s igy bővebb Ahaiijmcgyébeii. 18:12-ben lépett a jászóvári pré-'
ellesi!,\j£e|
noha tudósitóról gondoskodva.-, volt1 moiitréipl^ köze. A -tlieplogiat Pesten végezte, s
PÁPA:
•nem szolgálhatunk.
>*•£»-<
, ugyanott ls:’.7-beii a bölcselet tudorává lett. Tanári
..Mindazonáltal annyit jelenthetünk, miszerint a működését a ki^sai; kir.- ijfmes tinyridőintézethen
100 klgr. vagyis métermázsánként
•.asiit előmunkálataira a eom-essiót gr. Eszterházy kezdé; három év múlva a’rozsnyói gymnásiiimba.
Iliiza: jó 14 fit..
kr. közép 1:1 frt. *>h. alsó
Móricz, lógja mielőbb kérni. Az. r|>:miinkálatok kö||- majd 18-t.:;-han a nagyváradi kir. akiplémiálioz uwezj?t. L? kr.
j ’<
i ..» )
‘Rozs: j.1 ló frt. ito 'kr.. lfí>
*z< ’|i4o frt. 10 kr.. alsó
-egei' 7'Mhi írtban leltek ’ aproxlmáf v liieg/ilhipitfa,1 tetrtt ki ii imlcselet rendid tanárává és llibA/onökká!
10 Irt. . kr.
mely összeget az érdekeltség lógja összeadni, biz ISóI óta a teljes gymna>iiimban tanította a jiliil.
Árpa: j.!» frt. 15 k.. 8 frt. 5o kr. t's a. 8 frt. _* ’o 1q-,
tos értesítés alapján közöljük, lmgy gr. Eszterházy pr<ipa<Mleutikiit • és, görög irodalmat. iMőti-bati Pestre
t .
Zab: j. 7 frt. luki
*.,
k. 7 frt.es a. <> frt. i'.i' kr.
Móricz az előleges költségek H>",„-át. tehát össze jött, mint a'Szenl-lstván-Társiilat aligazgatója. Szer-1
Ti'inreri: j. S frt.
kr.. k. 7 frt 10 |,r. és a.
. . ,
£g
üli 7'Mi Irtot, felajánlott. A trnsorozásra pályázat,. k‘*
ztette ugyanitt a társulat áltál kiadott .Katiin-- . -.7,frt, - rkr,.
Jjártfniiya: 2 frUattUAkr.
lóg hirdettetni.
likHS irtylapíor; lsni-hon a" gyŐri’tánkerület főigaz
Széna: •( frt. 2 frt 80 kr.
Zsilp: •'» Irt.. 2 frt HÚ kr.
Aszódi levelezőnk írja: . Aszóul közelében gatójává neveztetett ki, s e tisztben működött nyu
i’ápli. ls8Ü. fcbi'utit 2(i.
L
N.igy.-Kartalpn az úgy nevezett hólyagos himlő ütőit, galomba lépeséig, midy Diiislél .évvel, ezelőtt tjirtent.
ki oly mértékbi'n. hogy nemcsak gyerjnekek. <te fel Sokoldalú, kitűnően képze^ tanferűu volt. .Mint iió
W iiri'A JoZSiíl'. p<>lga'fliie.-.ter.
•t.
főkep
joiirnalisztikailag
működött:
mint
főigazgatót
nőtt emberek is megkapták e veszélyes betegsége
ne lv már miiünk is kezd terjedni.
Hogy e hir lankadatlan buzgalmáért, hnmanns bánásmódjáért
Ti L A N ).
benvofníisát nemileg enyhitsem. niegemlitem. misze- tisztelték, akik vele érintkeztek. —- Nyugodjék béké
liid nálunk ezen föntebbi tény sem volt képes a ben! (.Hazánk.")
O.:. ' -re- -.bő.
-fi--'
htrsiingi jé< kedvet háborgatni. A napokbim ugyanis i
az aszódi polgári kör" saját ln-lvíségebeji egy kialé--'
Lesrií le|uly.| .lársasestely I lamdezelt. Á szép llölgyi'ii .1 1 ha
Ci
rí> ]
vi
jolj jársz, jóin,
koszoriíból’ mely ez estélyen résztvett. kimmdeiiduk:,
t'.ibor limjka. Síivel Maii. Egri EtelkajSzhiby Anna.
Menyasszonynak kedvébe
Ivén kéig
keli Járni. N.i
hí tásjhofni
lépett’
jiai-okiwiii.->g,' •••<••
i"olt
’|nJr
‘
'■>enly l.iszka és llatsek Nina.1’
.
r. W
'wo’w'fq e«
k óTly"-$ áűnak az 6<l
Szobatüz volt Makai Antalnak a!kis-utcziíban • ptyy Tircnvasszoiiy.
Vnlegérny
sszmiv. -tia vr
1
liáziihun. Midőn I. i. az egyik henhikó estve „
apja.
j.j...........................
A falusi
Jl0g£ MÍesen nwg’Lverje
a .szivét
menyasszonyúnákvm^g
hu/, . rkcz.ett és szobája ajtaját lelnyitál megrémül- ;
........ ........
,
o akart vásárolni annak
’"ii hátrált vissza a szobájából kitoluló sűrű füstfelhő , mindent, amire az a szemét rávetette. Az öreg gazda
' I I Jlidöii a lli.'l szétvszíotE észrevették. Iiogva pnm- usyjij
*m
j
azonbnn
vette. liáriak^jM nagy j'óipdutatát, SJ’
'■ '
a pamlagön tekv ő v aíiKos 'Tgcsű
'iílfa^
*
kelet- 'amint *.ia második nagy bankóra keríilf a sor, meg
kezelt a itisf. A még mindig sziporkázó ésx lassú is mondta, bog) '‘lég leg^-.\U^síU'l^,
LT/.Z.ei: I....
nem ■lánggal
‘ •
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Engol Mór Devecser. Ivéiílnk türelmid, mi tnínek fé\ niHfani tűzi llmz egy szép jiitalomkóp is van
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zi*
I). elégtételt l'iglillk v/erezni.
mellekdlve.
\Ü'égeroí, ‘vallásosságáról áLihibaii ismeretes Volt.

G-aToona-árak. ■■■

KÜLONFELEK

Elmerengtem ... Hegen láttam. (Saphir-ból.)
Költeményeket szívesen veszünk és közlünk tározónkban, s
nem is vagyunk azok birálásában valami crudeliter szigo
runk, csak azt kívánjuk az illető Íróktól, hogy 1) a helyesÍrásról fogalmuk legyen, 2) a verstanból legalább is az abc-t
ismerjék, 3) költeményükben v a la m i legyen, ami érdemes
az olvasásra. Át olyan: „Lied ohne Simr-féle költői ter
mékeket, — no de itőljén ön maga:

ÉRTESITÉS.

meghurezoltattt. hogy olvasóink iránti kíméletből sem kö
zölhetjük : 2) maga az ügy nekünk oly
* problematikus érté
A n. é. közönséggel tiszteletiéi tudatom,
kűnek látszik, hogy annak érdekében lapunk terén, de meg
máshol som vagyunk hajlandók felszólalni.
hogy vasárnap, azaz f. hó 22-én a Kelcz-fóh
*
házban ll.j trtllCZklírzUMÍ nyitok.
Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T.
KEINEK ILLÉS, tánczmüvész.
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

Régen láttam őt a kedvest
„Miért
kérdő hideg hangon . . .
Szemeimből könnyű pergett
Némaság ült az ajkamon.

Nyilt-tór*)
JELENTÉS.

Ilyen választ csak szerelein
Csak szerelem érti meg azt,
S így e válasz érthetetlen
Es láthatatlant maradt!
Bizony reánk nézve az egész érthetetlen, s azt hisszük,
hogy Szaphir ha nem is szebben , ugy legalább világosabban
szólt. — Bocsássa meg őszinteségünket!
A nemzetgazdasági egylet t. elnökségének Budapes
ten Weisz B. F. értekezését az iskolai takarékpénztárakról
megkaptuk, de annak részbeu vagy egészben való közlésére
két okból nem vállalkozhatunk: 1) a tárgy már annyira

A

Bérbe-adó lakás.

Pápai izr. iparosok gyámul itó egylete* f. é.

Szombathelyen a főpiaczon levő

február hó 22-én

4. számú házban egy holt, 3 szoba,

rendkívüli közgyűlést

konyha, dupla magtár, pinrze, pad

lás azonnal jutányos áron bérbe adandó.

tart, mely alkalommal a magas minisztériumtól'
leérkezett szentesített alapszabályok felolvastat
nak és netáni indítványok tárgyalás alá vé-j

Bővebb tudósítást ad STIEDEK

YÍTUS háztulajdonos Szombathelyen.

tetnek.

AZ ELNÖKSÉG.

s NOBEL ÁRMIN könyvkereskedésében kapható
az

„Ifjúság és népkönyvtár
I. kfiíele

„A rongyszedő fia“
elbeszélés Bánfl Jánostól,

Ára a 200 oldalt számláló színes borítókkal és csinos czim-

képpel ellátott kötetnek 40 kr.
-^árrlj-cLlr a t. Irözörxség' figTsrelrTréToe-

Könyvnyomda.

NOBEL ÁRMIN
ajánlja

a legriajaToTo axs.sreLg'olElcal g'azd.ag'oxx felszerelt
Z

~

r

hol

minden néven nevezendő nyomdai munkák a legnagyobb gond
dal, csínnal és hiba nélkül leggyorsabban és legmérsékeltebb árakon
állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemii vállalattal bátran versenyezhet.
Brochurák, röpiratok.
közjegyzői es ügyvédi
nyomtiitványok, számIák, levélfejek, boritékok, névjegyek, ét-

lapok, gyászlapok, eljegyzési kártyák, falragaszok, árjegyzékek,
báli meghívók, körlevelek, rovatolt táb-

Bármlféle Itt meg nem nevezett nyomtatvány

lázatok hivatalok és
egyletek részére, hár.............
ezek. bármiféle
nyom

tatvány takarékpénz
tár és más intézetnek.

minta szerint, azonnal elkészíttetik.

Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.

'fi

