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SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ és TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

< C. é. í'ehr. «»-én íarloíí nép- 
tfviilésen in<ti,álli»|>ilol1 

kérvén?.
Nagyméltóságu m. k. pénzügyi miniszter ur!

Voszprémmegye tekintetes közigazgatási bi
zottságának I'. évi február 9-én tartolt Illésén 
azon határozat hozatott, hogy a múlt év fo- 
|>anián hátralékban maradt adótartozások és il
letékek állami végrehajtók által hajtassanak be. 
a közigazgatási bizottság e rendeleté folytán az 
állami végrehajtók városunkban megjelentek és 
utasításuk folytán működésűket f. évi február 
25-én inog is kezdették.

Minthogy azonban a jelen nyomasztó hely-1 
zetet legjobban ismeri a nép, ő tudja azt. hogy 
jelen időben és viszonyok közt nemhogy adót i 
nem fizethet, de még a napontai megélhetéssel 
is küzdenie kell. Pápa város adófizető polgárai 
f. 1880. évi február 28-án népgytllést tartva, 
elhatározták, hogy a nmgn m. k. pénzügyi mi
niszter nr országos képviselőjük által benynj- 
tandó jelen kérelmükkel alázattal megkerestes
sék, hogy alább kifejtett s általuk ismert okok
nál fogva' az adó és illeték iránt vezetett vég
rehajtások legalább aratásig beszünteltessenek.

Kérésüket következő okokkal támogatni 
bátorkodnak :

1. Nagy reménységgel táplálta a város la
kóit a mnltévi aratás, mely azon reményre jo
gosított, hogy termés leend s a nép munka és 
fáradsága után képes leend könnyebben meg
élni ; azonban e reményében csalódott, mivel 
nemcsak Pápán és vidékén, liánom az egész 
országban az aratáshoz kötött reményben csa
latkoztak, sőt reményük teljesen meghiúsult, 
mert termés nem volt, mi okból a l'iildmivelő 
osztály tavaszi maggal földjeit, ha állami se-

gély nem érkezik, elvetni sem képes, tehát ni lám által tönkretéve. megszűnt adózó polgár 
nép vár oltalmat, segítséget a kormánytól, nem- \ lenni: ily eseteket nemhogy előidézni, de az 
hogy a kormány tudja az adót behajtani.

2. Pápa város zömét a kézmlliparos pol
gárok képezik, az iparosnak keresete pedig csak 
úgy van, baa föld népének termése van, minthogy 
köztudomásúlag termés nem volt, igy a kézmű
iparig csak adósságcsinálás utján volt képes 
eddig is életét napról napra fenntartani.

3. A hosszú tél oly nyomasztólag hatott 
életünkre, hogy kereset hiányában még tüzelő
fával sem voltunk képesek magunkat ellátni.

4. A városban mutatkozó nyomort eléggé 
elétünteti még az is, hogy a városi hatóság he
tenként 300 szegényt látott e.1 eddig is 
élelem és tüzelőfával, s ugyannyira igénybevette 
ezt a szegénység, hogy nem képes a város to
vább már ezeket sem fenntartani, mivel pénze 
már nincs. S ha a véletlen nem segít, ezek is 
éhségnek lesznek kitéve.

5. Igv állván a dolog, nemzetgazdászat és 
állami életünk fenntartása tekintetéből is, az adó 
és illetékeknek végrehajtás utján leendő azon
nali beszüntetése kéretik, mert az államnak nem 
lehet főczélja az. hogy a polgárok ez ■ évben 
teljesen tönkre tétessenek s hogy továbbra meg
szűnjenek az államnak adófizető-képes polgárai 
lenni: legyen szabad az 1880. február 26-án 
Pápán előfordult ily esetet felhozni.

Freissberger József a városnak és lmzá- 
| link 411 év óta becsületes és pontos adófizető 
| polgára az államnak 70 írtjával adó fejében 
adósa volt, ezért 250 frt értékű bútorai lefog
laltattak, miknek árverésére 1880. február 26-a 
kitüzetett s el is árvereztetett, s a 250 frt 
becsértékü tárgyakból befolyt 33 frt. tehát a 

j kincstár követelése is részben ^elveszett, de a 
| becsületes polgár majd 65 éves korában az ál

államnak meggátolni szent feladata.
Nem tudtak drága botoraira árverezni, mert 

a polgárságnak napontai élelméért kell küzdeni, 
s oly tárgyakra, melyekre elkerillhetlen szük
sége nincs, pénzét nem adhatja ki, tehát árve
rező hiányában a lefoglalt tárgyak csak elpa
zaroltalak anélkül, hogy az államnak avval 
haszon tétetnék.

Ha ez igy megy, az előbbi arány szerint 
a hátralékos 6—7 ezer forintért lefoglalt 30 
ezer frt értékből majd befoly 2000 Irt. miáltal 
nemcsak az egyesek, de károsodik az állam is, 
mert az adózóképesség kevesbedik. Ezt pedig 
az államgazdászat érdekében előidézni nem le
het, de nem is szabad.

6. De a végrehajtás beszüntetését kérjük 
még azért is, mert az Ínség, nyomor közepeit 
egész Veszprémmegyében másutt mint Pápán 
adóvégrehajtás folyamatban nincs, holott pedig 
másutt is vannak adóhátralékosok, de ily szi
gort ily sanyarú évben a közigazgatási bizott
ság még nem éreztetett.

Tehát mi alulírottak Pápa város összes 
adózó polgárai nevében tisztelettel könyörgünk 
a nmgn in. k. pénzügyi miniszter ur előtt, ke
gyeskedjék a városunkban folyamatban levő adó
végrehajtást legalább aratásig beszüntetni és a 
városi adózó lakosságot a hazának továbbra is 
hasznos polgáraiul megtartani.

Tisztelettel vagyunk
Pápán, 1880. február 29-én tartott 

népgyülésből alázatos szolgái
Következnek az aláírások.
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Rajt a párisi életből.
A svéd eredetiből fordította: BÁNKI JÁNOS.

III.
Egy téli est.

Az őszi szél lerázta a leveleket a fákról, az 
eső csak úgy szakadt, — most a tél állt be s az 
éjszaki szél élesen sívít n liázsarkok körül. A ha
todik emeleten a lágy sokkal érezhetőbb mint a 
földszinti lakásokban, és sok szánalomra méltó 
gyermek reszketi! a hidegtől galainbduczforma laká
saikban.

Ninette még ott lakik kis kamrájában, szom
szédságában pedig az arczképfestő.

Néhány nappal azután, hogy a virágokat ki
dobta az ablakon, összejött Alfonzéval, s hogy 
hibáját némileg jóvá tegye üdvözletét nyájas mosoly
gással logadta el. Nemsokára ezután Alfonzé meg 
is szólította s Választ nyert. Tizennégy nap múlva 
Ninette bocsánatot kért illetlen magaviseletéért, s 
"K.V hónap leforgása alatt Alfonzé engedőimet ka- 

hogy Ninettének az ajtónál kedveskedhessek 
rirágokknl.

Napról-napról vett észre Ninette szomszédján 
jobbnál jobb tulajdonságokat, s boldognak érezte

magát, hogy talált valakit, barátot, aki iránt biza
lommal viselkedhetik.

Alfonzé jó, háladatos barát volt, de gyakran 
aggodalommal távozott el Ninettotől, inért vala
hányszor be akarta neki hő szerelmét vallani, Ni
nette őt kinevette, mintha meg lett volna arról 
győződve, hogy csak tréfázni akar vele.

Így múlt el három hónap s a tél megér
kezett.

Egy délután Ninette lement volt, hogy szük
ségleteit bevásárolja, s visszatért egy szénhordó 
kíséretében, ki szenei < s fát hozott a hátán. Midőn 
a kapuba érkeztek. Ninette néhány pillanatra meg
állt, hogy a portásnéval beszélgessen.

„Látta ön ma már szomszédját?“ kérdé az 
anyóka.

Ninette tagadókig rázta léjét.
„Férjein éppen most volt fent nála, hogy a 

lakbért tőle követelje, de mint mindég, most is 
pénz nélkül találta."

„Elég pénze lesz, ha majd képét eladja" 
viszonzá Ninette.

.Látta Ö11 azt a képet?"
„Nem, de ő beszélt róla előttem. Azt mondja, 

hogy n császárné arczkópo."
A portásáé mosolygott. „Az arezképet bizo

nyosan nem fogja eladni," mondó.
„És miért nem ?“
„Ha ön majd meglátta, akkor érteni fog en

gem. Még azt is meg kell önnek mondanom, hogy 
a szegény fiatul embernek a legjobb kilátása van a 
megfagyásra, mielőtt a képet elkészíti."

„Hát nincs mivel füttsön ?“
„Ma már nincs, mert tegnap égette el utolsó 

székét,"
Ninette gondolkodva haladt végig a lépcső

kön. Miért nem akarja eladni festményét? Hiszen 
két hónapig dolgozott rajta s most pénzre van 
szüksége. Szegény ifjú, nincs meleg kandallója, s 
most merev ujjaival bizonyosan nem tudja kezelni 
az ecsetet. Ninette sóhajtott és azon véleményben 
volt, hogy Alfonzé nem cselekszik helyesen, hogy 
nem jön íiozzá s nem vallja be neki szükségét.

Nemsokára tfíz lobogott Ninette kandallójá
ban. s Ninette elébe ült, hogy lábait melegítse. A 
meleg pirossá festette arczait s egy neme a kelle
mes érzetnek hatotta át egész testét. Karszékében 
kényelmesen hátra dűlt, s szemei lecsukódtak. Ébren 
kezdett álmódozni, de egyszerre fölkelt e sóhajjal: 
„szegény ifjú 1“

Ninetta a falhoz ment, mintha hallgatódzni 
akart volna. Semmit sem hallott. Talán beteg? 
Nem, lehetetlen, mert hisz akkor a portásné szólt 
volna erről is.

„De bizonyosan fázik ott bent." Ninette nyug
talanul érezte magát, s fel s alá járt. Minden 
pillanatban azt hitte, hogy Alfonzé kopog az ajta
ján. De minden csendesen marad. „De hiszen,'' 
gondoló magában — „ón is kopoghatok az 8 ajta
ján, s így talán u képet is megláthatom." Kezéhez 
vévé a szénkosarat s kilépett a folyóséra. Itt még 
meglehetősen sokáig állott, Iliig elég bátorsága volt 
halkan kopogni.

„Szabad," kiáltó Alfonzé. Ninette meg akarta



Fentebbi kérvény következő levél kisére- 
tében Ráth Károly orsz. képviselő urnák 

küldetett.
Tisztelt képviselő urI 

Midőn Pápa város adózó polgárainak f. évi 
február hó 29-én tartott népgyülésének határozata- 
és kívánatéból létrejött alázatos kérvényünket kép
viselőnkhöz küldjük, azt azon biztos reményben tesz- 
szük, hogy a mi képviselőnk városunk polgárainak 
e sanyarú évekbom nyomorát egész valójában fel
fogni és megérteni tudja, minél fogva megvagyunk 
győződve arról, hogy a jelen kérvényünket a nnign 
in. k. pénzügyi miniszterinmnál személyesen benyuj- 
tandja, s egyszersmind egész tekintélyét és befolyá
sát az abban kértek miuélelőbbi keresztülvitelére 
latba veti, hogy így városi polgárságunk nyomorán 
befolyása által segítsen:

Ezért egész bizalommal fordulunk az igen tisz- 
telt képviselő úrhoz, hogy az itt küldött folyamo
dásunkat a nmgu m. kir. pénzügyminiszter urnái 
személyesen benyújtani, továbbá ügyünket szóval is 
hathatósan védeni, s kérvényünkben kért adóvégre
hajtást beszüntettetni szíveskedjék; kérjük továbbá 
az igen tisztelt képviselő urat, hogy az adóvégre
hajtások beszüntetését a i..,igu miniszter nr által, 
a polgárság megnyugtatására távirati utón értésünkre 
adni ne terheltessék.

Maradtunk tisztelettel
Magvassy Pál, Brader Sámuel,

jegyző. elnök.

mutatott szöveg a népgyülés által egyhangúlag el- e™J;er Wmegiiek, Jmgy mnit^

fogadtatott és aláíratott.
III. A kérvény benyújtásával n népgyülés l’ápa 

város orsz. képviselőjét, Hátit Károly urat, bízta 
meg, kinek ezime alatt a kérvény elküldése elren

deltetett.
IV. Kégli József iuditvápára Szelestey Lajos

nak ez ügyben tett fáradozásáért jegyzőkönyvileg 
köszőnetszavazás határoztatott.

V. A városi rendőrség részéről Kakas János
nr volt jelen a gyűlésen.

VI. A jegyzőkönyv hitelesítésére Brader Sá
muel elnök, jegyző Magvasy Pál, Kégli József, Ha- 
jer János, Végh István és Beiül Ignáez urak bí

zattak meg.
Brader Sámuel m. k. elnök, 
Magvasy l’ál ni. k. jegyző, 
Kégli Józsof 111. k. Bajor Já
nos in. k., Végh István ni. k., 
Hóim Jgnácz ni. k.

_. a munka, 
az emberi szorgalom éleken át véres verejtékkel 
összegyűjtött, most mindez néhány forint adókéira- 
lékért elkótynvetéltetik.

A kiküldött végrehajtók működésűket meg. 
kezdvén sokszor 2—300 Írtra becsült ingóságot fío 
—40 irt potom áron fecsérelnek el, tönkre téve ez 
által a polgárságot, anélkül, hogy ez legalább adó
tartózásától megszabadult, volna.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett 1880. év felír. hó 29-én Pápán az 

ovoda helyiségében a folyamattan levő adóvégrehaj
tás beszüntetése tárgyában tartott népgyülésen.

I. Szelestey Lajos köz- és váltóügyvéd, pápai 
lakos, röviden előadja a Pápa városában néhány nap 
óta folyamatban levő kíméletlen adóvégrehajtás tör
ténetét'a több polgártárs aláírása utján kellőkép 
egybehívott s hatóságilag engedélyezett . . . . szám 
alatti végzés szerint, népgyülésre megjelent nagy
számú kizárólagosan adózó polgárokat elnök- és 
jegyzőválasztásra felhívja, — megválasztatott köz
felkiáltással elnökké Brader Sámuel, jegyzővé Mag

vassy Pál.
II, A mn. m. k. pénzügyminisztériumhoz ez 

ügyben egy kérvény fölterjesztése inditványoztatott, 
mely indítvány közhelyesléssel fogadtatván, és a be- I

Pápa, inárcziiiN 3.
Pang az ipar és kereskedés, a földniives osz- 

..... nyomorral küzd, helyzetük mindegyre nyomasz
tóbbá válik, a szükséget érzi már mindenki, a kéz- 
müiparosok s a földniives nép nyomorral küzd egy
aránt, nincs ki igénybe venné az iparos szorgalmát, 
a földniives osztálynak pedig a rósz termés miatt 
nemhogy eladni-, de már vetnivaló magja sincs, s 
miután ‘állami segélyt az illető közegek nem kértek, 
annak néz eléje, hogy földjei vetetlenül maradnak.

Hettenetes állapotok ezek, melyek elől nincs 
szabadulás, ezt mutatja legalább azon intézkedés, 
hogy az adóbehajtás körül épen most, a legsanya- 
rubii időben oly rendkívüli erő fejtetik ki, hogy 

I nemcsak az állami adó, hanem a községi is állami 
végrehajtókkal a legnagyobb könyörtelenséggel haj-, 
tátik be. tekintet nélkül a nyomasztó körülmények: 
s az Ínséges állapotokra.

Nem-e csodálatos tehát. Imgy midőn a kor
mány is belátva az ország némely vidékén uralkodói 
Ínséges állapotot, az adóbehajtás körül némi enged
ményeket tett, a megyei közigazgatási bizottság .a 
valósággal ellenkező hivatalos adóleirás 
miatt- a már ugyis elviselhetlenné vált terhet sú
lyosbítja azáltal, hogy a város által fizetett három I 
adóvégrehajtón kívül az rdólelügyelő által még 21 
állami adóvégrehajtót küldet ki az adónak kiméin-1 
tel nem ismerő szigorral leendő behajtása végett, 
attól a néptől, melynek már kenyérrevalója sincs" |

A nép fázik és éhezik, ott rimánkodik a 
gyermek szüléihez egy falat kenyérért, de hiába 
rimánkodik, mert mindez nincs többé. Minden nap) 
megszállni a dob. hogy tudtára adja a körülötte;

tál.v

kezdvén sokszor 2—300 Írtra I
- 40 irt potom áron fecsérelnek el, 
által a polgárságot, -•• • ' 
tartozásától megszabadult volna.

Hogy kik idézték elő városunkban ez állapotot 
azt ez alkalommal nem fejtegetjük, hanoin csak 
annyi kérdésünk, hol vannak most, azok, kiknek kö
telességük volna a nép nyomorán segíteni, s o 
méltatlan eljárás ellen felszólalni, hol vannak azon 
városi képviselők, kik — midőn a nép kegyére szo
rulnak - pharizensi ajkukon folyton annak jóléte, 
érti fáradozásukkal kérkednek . . . nincsenek, mert 
hisz most nem az ő, hanem a nép érdekéről vau 
szó. most ennek érdeke forog kérdésben. De még 
jön idő, midőn a most megvetett polgárok kedves 
polgártársak lesznek 1

Tudtuk, hogy ez így lesz, hogy ez az ő szó- 
kásnk. Akik kételkedtek benne, most meggyőződ
hettek róla.

Meggyőződött erről maga a nép is, tett tehát 
maga, tett úgy a miként tehetett, népgyfilést hí
vott egybe, melyben elhatározta nyomorának eny
hítése végett a minisztériumhoz fordulni.

De elhatározta egyúttal magában azt is, hogy 
felelősségre fogja felhívni mindazokat, kik e tűrhe
tetlen állapot előidézői voltak, s küzdeni fog mind
addig, inig csak vereséggel nem űzi el őket abba a 
semmiségbe a hova valók. A

Az anya az államban.
Századunk fölötte gazdag találmányokban, ter

vek, fölfedezések, nj véleményekben és reformokban ; 
ezeknek némelyike n nők társadalmi és politikai 
állására is vonatkozik. Mint azt azonban mindenki 
tudja, nagyon zavartak a fogalmak s igen különböző 
az emberek Ítélete arra nézve, mi tulajdonkép a nő 
általános és mi külön személyes hivatása. Vannak, 
kik a női hivatást n legalacsonyabb fokra állítják, 
megtagadván tőle minden jobb tehetséget s műkö
désének jó vagy rossz hatását. (Fölösleges tán 
mondanom, miszerint ezek leginkább ama boldog
talanak, kiket anyjuk nem nevelt.) Vannak továbbá, 
kik a nők számára politikai egyenjogúságot követel
nek s a legnagyobb készséggel rohannak n küzd- 
térre s élethalálra harczolnak a női emanczipatió 
eszméje mellett; és vannak végre emberek, kik a 
világért sem óhajtják a női emanczipátiót, tagadják, 
hogy a nők az orvosi, ügyvédi, mérnöki politikai 
stíl, pályára hivatva volnának, de azért nem táplál-

fogni a kilincset, de keze annyira reszketett, hogy 
azt nem tudta tenni, Megijedt izgatottságán s már 
vissza akart térni, midőn az ajtó kinyílt s szemben 

vele Alfonzó állott.
.Ninette 1*  Allbnzó bámulatában egy lépést 

hátrált, de aztán kettőt tett előre s odanyujtá ke
zét szives üdvözlésül. Miután Kinőtte belépett, 
bátorságát is visszanyerte, s midőn Alfonzét né
hány pillanatig szemlélte, hangos nevetésbe tört ki.

Alfonzé fején széles karimáju kalap, szájában 
pedig pipa volt, ő maga pedig egy ágytakaróba 
volt burkolva.

.Hiszen Ö11 olyan mint egy arabs ember!" 
kiáltó Kinőtte.

,Hz csak azért van, hogy magamnak azt kép
zelhessem, miszerint engem afrikai meleg környez,*!  

— viszonzá Alfonzó.
.Hogy azonban az ön képzelődésének némi 

alapja legyen, ön és kandallója számára egy kis 
szenot hoztam?1

„ön angyal, Kinőtte kisasszony 1*
-Mialatt ön tüzet rak, egy kissé körül nézem 

magam az ön szobájában." Midőn a képet meg
látta, elpirult s Alfonzéhoz mondó 1

-Az a császárné arczképe ?“
-Igen is uralkodó, — az én szívem király

nője I*  válaszoló Alfonzó mosolyogva.
Allbnzó Kinőtte vonósait ábrázolta le a vá

szonra, s noha u kép korántsem volt remekmű, mégis 
sikerültnek volt mondható, mert a szerelem keverte 
volt hozzá a festékeket..

,Ki fogja öntől ezt a képet megvenni ?“ kérdő 
most Kinőtte.

-Szándékom, azt. önnek oda ajándékozni, ha 
nem akar kényszeríteni, hogy megtartsam."

,l)e miért nem festett ön olyat, a mivel ön 
pénzt szerezhetne ?“

„Azért, mert legszívesebben az ön arczképót 
festettem."

-Hogy most fáznia kelljen 1“
-Ha öli reám tekint, Arábiában képzelem ma-

Ninetto most egy kérdő pillantást vetett Al
fonzéra azután a kandallóra, ahol füstölt beringnék 
maradványai és egy pár kenyérmorzsa volt látható.

„Érteni önt; de liigyje el nekem, olyan jól 
laktam, hogy kis reggelimet sem tudtam elkölteni*  
mondó Alfonzó mosolyogva.

„És mit szándékozik ön ebédre enni?" 
-Urunk a verebeket is eteti 1“ Ninette hall

gatva ment az ajtó felé.
„Hová megy öli ?“ kérdő Alfonzé.
„Hogy ebédünket ide hozzoiu," — viszonzá 

Ninette.
-A mi ebédünket?" Alfonzó megragadó Ki

nőtte kezeit s megakarta azokat csókolni, de Ni
nette tova ugrott Az ajtónál visszafordult 
mondó;

„De való az, hogy ön székeit elégette ?“ 
„Pompás fűtő anyag volt!", válaszoló Al

fonzó.
,.1'gy akkor kell, Imgy az én szoliáeskám le

gyen az étterein, Félóra múlva minden rendben 
lesz s akkor önt elvárom . . . ."

-Félóra fél örökkévalóság!"
„Pontban Imt órakor eszünk."
„De nekem nincs órám."
„Majd n falon kopogni fogok." Ninette eltűnt 

. Alfonzé ledobta a takarót, hogy toilellel csinál
jon. Ekkor jutott csak eszébe, hogy kabátja, már 
két napja. hogy el van zálogosítva. Kétségbeesve

ütött a homlokára s kiment, hogy Ninette ajtaján 
kopogjon.

„Nem szép öntől, hogy olyan türelmetlen!" 
feddé őt Ninette.

„Szerencsétlenség esett rajtam; szives ajánlatát 
nem fogadhatom el, mert nem merek önnél dol
gozó ruhámban megjelenni."

„Az lehetetlen. De hát hol van az ön ka
bátja ?“

„Megmondjam-e ?“
„Azért nem láttam önt két nap óta ?“
„All, igen ! No, de hiszen nincsenek annyira 

tekintettel a ruhára. S elvégre is egy arabs kö
peny mindég szebb mint egy frakk."

„Nem, várjon egy kissé. Vegye az éli kön
tösömet." Ninette kinyitó az ajtót, s Allbnzó 
Ninette köntösével tért vissza diadalmasan szo
bájába.

A paletot persze kicsiny volt ; de Alfonzó tu
dott magán segíteni, úgy vette magára, mint valami 

huszárkát.
Végre megadatott a jel, hogy az asztal te

rítve van. Ugyanazon pillanatban nyitotta ki Ni
nette ajtaját, mert türelmetlenségében már a folyó
són várakozott. Csinos, elegáns testtartással köze
ledett a háziasszonyhoz, s megcsókoló kezét. Ninette 
egy kegyelmes mosolylyal fogadta el bókját, mintha 
XIV. Lajos király korabeli udvari hölgy tette volna 
tiszteletét. Erre aztán minduketten jóízűen nevet
tek, s Ninette kiáltó : „Asztalhoz."

A szoba közepén Ninette dolgozó-asztala állt 
beterítve hófehér nbroszszal. Két. gyertya világí
totta meg az ebédet, mely húslevesből, rostélyos
ból, fehér haliból és salátából állott. Ez aztán ott 
fent, a hatodik emeleten, pompás lakoma volt! Egy



ak csekélyebb véleményt a nő mint a férfi hivatása, j 
felől ezek elismerik, hogy a nő egyenjogú a férfival,; 
|11(.rt époly szellemi tehetségekkel bir mint ő, 
]|Ogy a nő nagy és fontos befolyást gyakorol az 
emberiség erkölcsi és politikai állapotára, c s a k a 
. v k ff 1 ö ni b ö z ő, ni e 1 y b e n m ü k ö d n i e 
I ell. A családi kör, ez azon tér, melyen a nő- 

működnie kell. A nő hivatása bármily csekély
nek látszó is végtelen nagy és magasztos ! A nő 
arra van hivatva, hogy boldogító hitves, gyermekeit 
nevelő- és képző anya s a házi kör értelmes veze
tője legyen. |

Biickle, a híres angol iró szerint, „szerencsés 
házasságokon alapul az országok s emberiség bol
dogsága ; minél számosabbak ezek valamely Ilonban, 
annál szerencsésebb és boldogabb az.*  Es vájjon 
ki alapítja a házasság boldogságát ? ! Bizonyára a 
nő Nézzük bármely ország legnagyobb költőjét, 
nézzük Göthe-t Lessinge-t. br. Eötvöst, Aimé- 
Vartin-t, Humboldt-ot ltűckert-et, Herder-t, .Teán 
Panl-t stb. mikép nyilatkoznak ezek a női nevelés 
és női illetőleg anyai hivatásról és mit kívánnak az 
anyától ? Valamennyi állításuk oda magyarázható, 
miszerint a nemzetek sorsa jól kiképzett, az az 
gyermekeit j ó 1 n e v e 1 n i tud ó a n y á k k e- 
z e i b e n fekszik. Aimé-Martin szerint az anyai 
kebelben fekszik a népek szelleme, erkölcsi álla
pota, előítéletek és erényeik mértéke, szóval, az 
emberi nem czivilizátiója. Tagadhatlan Aimé-M. 
azon állításának helyessége, miszerint az állam a 
világ erkölcsi sorsa nem függ annyira a polgári 
intézményektől, mint az anya jelleme és hatalmas 
befolyásától; “ mert a nyilvános életbe magával ho
zott fogalmakból.képzetek, érzeményekből.hajlani- és 
szokásokból. melyekhez az alap a legzsengébb 
korban, a gyermekszobában vettetik meg erednek az 
emberek cselekedetei és ezektől függ - amennyi
ben a felnőtt emberek, az összes családok a pol
gári társaságban összeköttetésben állanak - a köz- 
boldog- vagy köz-boldogtalanság.

Mintán egyesek képezik a társadalmat, tehát 
minden egyes polgárnak gondolkozásmódja káro
síthatja, vagy előmozdíthatja a közboldogságot. A 
mit tehát a szülék, de főkép az anyák a gyermek
nevelésben tudatlanság vagy gyengeségből elron
tanak, azt nem csak maguk és gyermekük kárára, 
hanem az álla m é s a j ö v ő k á r á r a is 
t eszi k. Mily nagy baj az tehát az állam, a 
társadalomra nézve, hogy az anyák legnagyobb ré

palaczk vörös bor s néhány alma még emelte az 
egész fényét.

.Jókora étvágygyal fogtak hozzá, s Alfonzé 
sohasem volt derültebb kedvű. Ninette soha vígabb 
mint most. Ebéd után Ninette néhány dalt énekelt 
el, Alfonzé pedig torzképeket rajzolt, melyek láttára 
Ninette jóizűt nevetett.

A gyertyák le- és el is égtek, s most a kis 
szobát csak az az öröm világította meg, mely mind
kettőnek szeméből sugárzott. A kiváncsi halovány 
hold pedig he-betekintott az ablakon Ninette holló- 
lürtös fejére, mely oda támaszkodott Alfonzé vál
lához. Ninette már nem nevetett, de mosolygott oly 
édesdeden oly kedvesen, mint azelőtt soha.

„Emlékszel-e még arra a napra, a mikor vi
rágaimat kidobtad az ablakon ?“ susogó Alfonzé.

„Háladatlan voltam,“ feleié Ninette.
„Szándékom volt magamat utánunk levetni a 

mélységbe/*  »
„Alfonzé !“
„Be inkább lábaid elé vetettem magamat.“

A hold most már más ablakon tekintett be, 
'* kandallóban már nem ropogott a tűz. 'le azért 
ők nem fáztak és eleget láttak, — mert ahol szere
lem van, ott világosság és meleg is van. (F. k.)

Curiosum.
Az „0. K.“-bó| kiollózta: Engel Mór.

Az „0. |{t“ 4 számának ujdonsági rovatában' 
a mindenható úristenhez egy társaság állal intézendő 
kérvényről tétetik említés, melyben sem több sem 
kevesebb nem kérelmeztetik a gondviselő mennyei1 
ahatol. mint az, hogy a kérvényezők életéi hosz- 
SZi’bbitsa legalább is kétszáz évre. Azonban a fo
lyamodó társaság fenakadt azon, hogy kérvényüket

sze csak ösztönszerüleg neveli gyermekét! mert hisz I 
épen ez az oka. hogy legtöbb esetben a gyermek' 
kedélye, lelke és értelme parlag tér marad, melybe 
az élet folytán a véletlen rossz és jó magot hint 
— pedig tudjuk mily hamar elnyomja a gyom a 
nemesebb növényeket, ha a kertész éles szeme és 
gondos keze nem foglalkozik folytonosan annak ki
irtásával és a nemes növények helyes ápolásával. 
„Gyomot hiába tépsz“ azt mondja a közmondás. 
Ez igen helyesen alkalmazható a gyermek-nevelésre 
is. melyet a nép legbölcsebb tanítója, a gyermekek 
s emberiség legnagyobb barátja br. Eötvös .1. oly 
gyönyörűen hasonlít a kertészséghez; az anyát a 
leggondosabb kertészhez, a gyenge hajtáshoz, a mi
dőn így szól: ,,A mit ti ültettek anyák az gyöke
rezni, a mit ti oltotok az gyümölcsözni fog.“ Ha a 
legzsengébb korban gyökerestül ki nem irtjuk a 
gyomot a gyermek szivéből, az észrevétlenül szét
gyökerezik, gyorsan no és az idő folytán annyira 
elhatalmaskodik, hogy minden nemesebb érzés létre
jöttét gátolni fogja.

Nagyon természetes, miszerint a gyermek, ki 
ifjú korában szüleit, tanítóját meghazudtolja, test
véreit, iskola társait megcsalja és háttérbe szorítja, 
felnővén megrövidíteni, meghazudtolni és csalni 

| fogja polgártársait is. A házi nevelés által elha
nyagolt szellemileg eltörpült ember ritkán emel- 

■ kedik a tiszt a erkölcsösség magaslatáig. 
‘ Amit e tekintetben a ház elmulaszt, azt sem a nép 
sem a felsőbb iskolák nem pótolhatják (sőt gyakran 
megtörténik, miszerint az ismeretek és tudományok 
által még alatomosabbá és alkalmasabbá válik 
felebaráti karán, saját önzésének hódolhatni.

Lelkiismeretes tanítók eléggé tapasztalhatták. 
' mennyit kell már a 0—7 éves gyermeknél küzdeni 
az első befolyás káros következményeivel s mily 

I lehetetlen az egészségtelen családi légkör által elő
idézett erkölcsi bajokat tökéletesen kigyógyítani. 
Igaz ugyan, hogy vannak, kik daczára, hogy náluk 
szüleik az első gyermek-években a jó és nemes 
hajlamok ápolását, valamint a rossz indulatok sza- 

i bályozását elhanyagolták, mégis felnővén, hibáit 
| felismerve saját jellemét javítani törekszenek — de 

i csak kivételek azok és bizonyára a legtöbb a 
hareztéren marad ama bensőleg meghasonlottak 
közül, kiket észszerű nevelés által megmenthettünk 
volna azon fárasztó kimerítő harcztól, melyet saját 
féktelen szenvedélyei ellen vívnia kell.

R o s e n t h a 1 F r a n c z i s k a.

ki által terjesszék fel a legmagasabb trón zsámo
lyához, az életen és halálon uralkodó istenhez. — 
Egy sasra vetették szemeiket, hogy majd ez sebes 
szárnyai vitorláin eljuttatja a kérvényt. De oh fa- 
tum, azt a sast a király lelőtte; következéskép a 
kérvényezők most már kétségbe vannak esve élet
sorsuk és jövőjükre nézve.

Mint beavatott fél, megnyugtatásul a kérvényező 
i feleknek a következő fölvilágositással szolgálhatok:

Ama bizonyos sas neszét vevén leendő meg- 
j bizatásának, még végzetes sorsa előtt fentjárt a min- 
; denek atyjánál, s valamint hajdan Mahomed prófé- 
' tónak Gábriel angyal galamb formájában megjelen- 
’ vén, elbeszélte az égi dolgokat s rendeléseket; úgy 
I nekem is álmomban megjelenvén kedves sas mada- 

! ram, csodálkozásomra ezeket adta tudtomra:
„Amilyen irgalmas és kegyelmes a mennyei 

atya az alázatosak, a könyörületes és igazszivüek 
iránt, époly boszuálló azon önző, tehetetlen, fenhé- 
jázó emberek iránt, akik nem átallanak szent nevé
vel s akaratával is gúnyt, nevetséget űzni. Ők két
száz évet óhajtanak élni, holott csak egy évet sem 
töltöttek el úgy, hogy az év végén csak egy vagy 
két jó tettüket feljegyezhettem volna. — Igen, két
száz évet, mert elláttam őket gazdagon az élet min
den javaival, gazdagságával: ők vígan élnek, mert 
van miből. De vájjon amint ezekben őket ily nagy 
mértékben részesitém, tesznek-e abból aránylag annyi 
jótékonyságot, mennyit legszegényebb teremtményein 
is meg szokott tenni? Gondolnak-e arra, hogy ál
dásaimból a szegényeket is részesítsék. — Vájjon 
nem vált volna-e dicséretükre s érdemökre, ha ok
talan vágyaik kieszközlésére szánt 10 forintokat a 
békési és aradmegyei vizkárosult ínségesek felsegité- 
sére hányták volna össze, ezáltal hány nyomorban 
fetrongőnek törölhették volna le könyeit?

Vidéki és helyi hírek.
Az adókivetés ügye országszerte napirenden 

van, az adókivetésnél előforduló méltánytalan eljá
rásról tanúskodnak vidéki laptársaink nyilatkozatai, 
melyeknek mindenesetre azon üdvös eredményök 
meglesz, hogy törvényhozóink az adókivetés kérdé
sével komolyan foglalkozva, azon megállapodásra 
fognak jutni, hogy a főterhet nem iparosok, keres
kedők és kisbirtokosokra, hanem a nagybirtoko
sokra, kik leginkább fizethetnek, kell róni; külön
ben ezen tárgyra még vissza fogunk térni.

Véghely Dezső megyei főjegyző az állandó 
választmányi ülésen azon életrevaló előterjesztést 
tette, hogy a megyei közgyűlés válasszon vasúti 
szakbizottságot, mert úgy a veszprém-balaton füredi 
mint a pápa devecser-tapolczai vasút ügyét felkarolja 
s folyton éber figyelemmel kisérje és hathatós befo
lyásával elősegítse.

A „Pápai Lapokli legutóbbi számában „ítél
jen a közönség*  czimü czikkünkről és átalában azon 
lapszámról, melyben e czimü czikk foglaltatik, em
lítést téve, nagy ájtatossággal kijelenti, „hogy ő 
nem akar a revolversajtó terére lépni.*  A „P. L.*  
ez utóbbi szavait csak indokolatlanul odaveti, mert 
ama szavak ránk nem vonatkozhatnak, de azon esetre, 
ha ezen szavait hozzánk intézte volna, legnagyobb 
sajnálatunkra, azon tények folytán, melyek a 

I lapunkban előforduló „légből kapott handabandá*-  
nak alapul szolgálnak, a „Pápai Lapok*  felelős szer
kesztőjétől csak akkor kérhettünk volna elégtételt, 
ha kimutatta volna, hogy csakugyan légből kapott 
handabanda az, amivel olyannyira találva érezte 
magát.

Meggyilkolt postakocsis. Fehérmegyében a 
CzeczérŐl jött nagydoroghi postakocsit Bikács és 
Nagy-Dorogh között ismeretlen tettesek megtámad
ták. a postakocsist pedig meggyilkolták. A tettesek, 
mintán a postakocsist meggyilkolták, a postaládát 
feltörték, azonban az abban talált küldeményeket, 
érintetlenül hagyták. Ez utóbbi körülmény nagyon 
valószínűvé teszi, hogy a tetteseket személyes boszu 
vezette a postakocsis megyilkolásában, s minthogy 
a volt postakocsist, kit a nagy doroghi postamester 
nem rég bocsátott el szolgálatából, erős gyanú 
terheli, elfogatott.

A megyei rendszer reformjának kérdése or
szágszerte napirenden van. Vidéki laptársaink nagy 
része ezen kérdéssel foglalkozik. Örvendetes jelenség

Hányán vannak a didergő árvák, a siránkozó 
özvegyek, az elvetett beteges aggok, kiknek köny- 
luillatásaik, panaszaik kenyerük éjjel-nappal s kik
nek egy év is a földi nyomorból örökkévalóság ak
kor, midőn ők, a telhetetlen vágynak 200 évről ál
modoznak. Hogy 70—80 évet is engedek ogynéme- 
lyiknek, oka az, hogy alkalmat akarok adni a jó 
cselekedetek gyakorlására. De oh, fájdalom! gyak- 

i ran a kézzel fogható intéseim sem eszközük azt, 
| hogy magába térjen a gazdagságban, földi javaiban 
I elbizakodott ember. Sokszor intéseim egy betegség, 
villámcsapás, jégverés, aszály által nyilvánulnak, 
majd az öldöklő angyalt a difterités, kolera pestis 
alakjában küldöm családi hajlékaikba. Mindhiába, 
a megátalkodott ember még ezen intéseimre sem 
rezzen meg, s várja boszuálló Ítéletemet. — 
Azonban kinek még el nem fújtam élete gyer
tyáját. figyelmeztetem, hogy mig arra időt v 
alkalmat engedek, igyekezzék teljesíteni ezen emberi 
kötelmeket: „Szeresd embertársaidat jobban, mini 
vagyonúdat!*  Tudd meg azt, hogy a földi vagyont, 
gazdagságot azért juttattam számodra, hogy a kö- 
nyörületesség gyakorlásában fáradhatatlan lehess, 
hogy az emberies czélu közintézetekről, iskolákról 
egyházakról el ne feledkezzél. -• Szeresd mindezek 
felett hazádat, tégy, munkálj, fáradj, áldozz ennek 
jövendő felvirágzásáért, hogy a föld, melyen állsz, 
nyugodtan takarhassa majd el porréüzeidct. lla eze
ket megcselekszed oh ember, mig rövid, múlandó 
földi életed tart, oh akkor e földön nemcsak 2<>() 
évig élsz. Sírköved nem mosódik el, nem dönt ki a 
századok viharja, de állandó örök marad emléked a 
hálás utókor szivében. — „A derék nem fél az idők 
mohától, a koporsóból kitör s eget kér.*

Ezeket súgta nekem az én sas madaram, mire 
nagy ámulattal szendergésemből fölébredtem,



gyanánt tekinthetjük, hogy sokaknak van elég lelki 
bátorságuk a reform érdekében felszólalni. Tisztelt 
olvasóink e tárgybani nézetünket ismerik. Mi a je
lenlegi közigazgatási rendszert tarthatatlannak mond
juk. mi annak reformálását nemcsak nemzetiségi és 
nemzetgazdászati, hanem közeik ölési ségi szem
pontból is óhajtjuk. Nem azok bántják a megyéket, 
kik rendezett viszonyokat óhajtanak, hanem azok is 
kik a zavarosban halászva, a konezot lesik.

A pápai izr. nők betegsegélyzö egylete által 
f. é. felír. 28-án rendezett „koszorúcska*  minden te
kintetben méltó a választott czimére. — Egyszerű, 
fesztelen és a jelenlevőknek a legkedélyesebb szóra
kozást nyújtó estély vala. — Jól esik az ember lel
kének látni, hogy létezik egy társadalmi kör, méh 
a modern eszméknek nemcsak szóvivője, de annak 
tényleges megvalósítója is! — A rendezőség büszke 
lehet megoldott feladata után, sőt az eredmény fe
lett irigylésreméltón ujonghat. Ha a meghívón ki
tett neveket szemléljük, már elég lett volna a fé
nyes eredmény felől meggyőződni, de a siker — te
kintve a súlyos viszonyokat — várakozáson felüli
nek mondható. Viszont a nagyérdemű közönség azon 
része, mely az estélyen résztvett, azon öntudattal 
távozott, hogy a nyújtott élvezet, a rendezőség szí
vélyes modora, méltó kárpótlást nyújtott a jóté
kony ezélu egylet oltárára letett fillérekért, melyek 
oly egyének kezébe jutottak, kik teljes bizonyítékát 
adtak annak, hogy emberbaráti kötelességüknek meg
felelni, legfőbb törekvésük. — Hisz a jelenvoltak 
születés, vagyon és társadalmi különbség nélkül 
egyenlő előzékenységben részesültek. - A koszo
rúcska nagyon látogatott volt; a Griff-fogadó fénye
sen díszített nagyterme a zsúfolásig megtelt. Emelte 
az ünnepélyt a rendezőnők pazar fényű öltözékei, 
kik a belépőt üdvözölték, a férfiak pedig a terembe 
vezették. Ott láttuk: gróf Eszterházy Mór, br. Wim- 
mersberg Gedeon, Rózsa Bertalan őrnagy. Molnár 
Kálmán százados, Zarka Dénes és Sült József ura
kat: Zarka Dénesné, Woyta Adolfné és özv. Kön- 
czöl Józsefné iirhölgyeket a helybeli nőegylet kép
viseletében; Bánki N, (L.-Fatonáról), Deutsch Re
gina. FischerT., Goldschmid Lina, Löwy Janka, Gutt- 
mami Betti, Krausz Irén, Kőim Frida, Kőim Hermina, 
Krausz Jozefin, Löwy Betti, Lázár Mari (Ajkáról). 
Lázár Regina, Rotli Antónia, ilochnitz Lina, Reich 
Liza. Rosenberg Fanny, Spitzer Mari, Szauer Janka, 
Törli Janka és Weisz Fanny kisasszonyokat; Berger 
Zsigmondné (Tapolczafőről), Biringer
(Kapuvárról) Billitz Ferenczné, doktor Kövy Jó
zsefné, dr. Krausz Miksáné, Kölni Adolfné. Ko- 
ritschoner Fülöpné, Koritschoner Józsefné, Löwy 
Alajosné, Löwy Pálné, dr. Steiner Józsefné, Szauer 
Jakabné, Steiner Bernátné stb. stb. urhölgyeket. — 
A négyest több mint 120 pár lejté. A kitűnő han
gulat csakis a rendezőség tapintatos eljárásának | eszköz % raissió. Bánli János. ............. ............

eredménye. A mulatság egész virradatig tar!ott. — j{ynyvek és taneszközök, b) Tanitóegyletek ii

keznie az akasztásra; minden ember kap 2000 Irtot. 
Ezek között sorshúzás fog történni és kinek neve 
kijön az urnából az diszitendi a bitófát és kimúlása 
után kap családja 5000 forintot. A devecseri szol- 
gabiróságnál már három egyén jelentkezett is a 
részvételre. Megtörtént dolog!

0 tompora! o mores!
0 szamár! o boves! Árgus.

Enyingröl írják a „Veszprémnek*:  Máté József 
enyingi lakos földmives hazulról Fehérvárra utazván, 
feleségét és egy 2 és 4 éves fiút hagyott otthon: 
az anya szalmazsákot akarván tölteni, — e végett 
szalmát készítvén a szobába — de a kútra ment el 
és a gyermekeket a szobába zárta, ezek valahogy 
gyufához jutottak, s a szalmát meggyujtották. — 
Mire az anya hazajött, a 4 éves liát megfutva, a 
2 éveset pedig a füladáshoz közel találta, e fin ma 
szintén meghalt, — sajnos, hogy ily esetek nem 
csak egyszer adják magukat elő, és a szülék még 
sem eléggé óvatosak.

Az árverések. Lukács Béla orsz. képviselő azt 
a lélekölő munkát tette meg, hogy az ez évben 
hirdetőt árverésekről kimutatási adjon. Ezen kimu
tatás szerint az idén február 19-ig 8 millió forint 
ára ingatlanra lett árverés hirdetve. Hat hét alatt! 
Ebből pénzintézetek javára lett elrendelve harmadfél 
millió, értékig, árvatárak és alapítványok részére 
léi millió, az állam részére szinte fél millió, a többi 
magánhitelezők részére esik. Ha ez igy megy, egy 
év folytán 70 milliónyi ingatlan jön dobra. Iszonyú 
jele ez az időnek!

Több oldalról kerestettünk meg, hogy az ezen 
évnegyedben hátralevő hónapra nyissunk előfizetést. 
Ugyanazért a mai számtól kezdve, az évnegyed vé
géig 50 kr befizetése mellett lapunk megrendelhető.

Városunkban a koldusok és csavargók száma 
roppant nagy, az ember alig győzi, nem lehetne e 
tekintetben tenni valamit,? Különös az, hogy a ked
ves vendégek nagyobb része külföldi.

A .Magy. paed. Szemle*  II. füzete is megje
lent igen érdekes tartalommal és Péterfy Sándor 
budapesti tanitóképző-intézeti tanár arczképével. Is
mételve melegen ajánljuk e hazánkban páratlanul 
álló tanügyi vállalatot a tanítók és taníigybarátok 
szives figyelmébe és partfogásába. Az előfizetési ár 
— 2 frt 50 kr — oly csekély, hogy a pártfogás 
áldozatok nélkül is eszközölhető. Megrendeléseket 

I lapunk kiadója is elfogad. — Az előttünk fekvő fü- 
Matyásné ze|. változatos tartalma ez: Az egyház „milliói*  és 

' a népiskola. Bili Józseftől. (Péterfy phototvpogra- 
I phiai arczképével és neve aláírásának lenyomatával.) 
! — Magyarország híres férliai és az iskola. Lederer 

Á. — A boldogság útja. Dr. Göőz József. — Az| 
Eötvös-alap. György Aladártól. — Egy felmelegi- 
tett régi indítvány. Göbel János György. — Czél, 

. — Irodalmi Kalauz: 
íí’0- 

dalmi munkássága, c) Tankerületek tanügyi álla-

meg 
sen 
órát

fognak az ágost. liitv. szertartása szerint az alsó- 
városi temetőbe örök nyugalomra tétetni, lói,*  
hamvaira!“ ü

Verhovay Gyula múlt szombaton először jelent 
a képviselőházban, hol minden oldalról szívéivé- 
fogadtatott. Bal karját kendőben hordja. Fél 
töltött ott.
Uj hektograf. Balogh Jenő, kisczelli gyógysze

részgyakornok, újabb vegyészi összetéttel újabb hek- 
tografot talált fel, melynek kezelési módja állítólag 
egyszerűbb és czélszerübbnek bizonyult s tartósabb 
is az eddigieknél.

Csobáncy Kóródi Péternek. .A legénybolondja1 
czirníi pályadíjnyertes népszínmű véhez jászberényi 
néhai Palotási Jánosnak nagyreményű íia: Gyula 
fog zenét Írni.

Az iparostanonezok iskoláztatásának ellenőr
zésére azon javaslatot olvassuk egy lapban, hogy 
adassák minden iparostanonoznak egy értesítő köny
vecske, melybe az illető tanár pontosan jegyezze 
föl a tanoncz erkölcsi magaviseletét, szorgalmát de 
különösen a mulasztott órák számát. — Midőn az
tán eljön a tanoncz felszabadulási ideje, akkor bün
tetésből annyival később legyen felszabadítandó, 
a hány mulasztási órája van, t. i. mig a mulasztást 
rendes iskolába való járással helyre nem hozza, ne 
legyen segéddé avatható. E javaslatra nézve megje
gyezzük, hogy annak első része az iparegyesület 
ipariskoláiban már évek óta élotbe van léptetve, 
hol is minden tanuló a tanév elején ellenőrző jegyet 
kap, melyből minden mulasztott óra kiderül. Hogy 
lehessen-e a mulasztott órák pótlását a felszabadu
láskor követelni, az nagyon kétes, miután sokszor 
épen a mester oka mulasztásnak.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

A tiszta jövedelem az egylet vagyonát jóval meg-, ........................ .... ...............
kétszerezte és mintegy 470 írtra tehető. Nem hagy- p“Ja (Tanfelügyelők jelentései), d) Irodalmi hírek, 
hatjuk szónélkiil, hogy ezen sikerült estélyről a ren-; Könyvészet. f) Tanügyi Lapok repertóriuma. — 
dezőnők közül egyedül dr. Rechnitz Edéné ’irhölgy | g an(jgyj Krónika. — Szerkesztői mondanivalók, 
maradi távol! AZ időjárás valahára megenyhült, a nap me-

A Purlm ünnep Devecserben is fényesen Jogén süt. vidul a határ. A zord tél elhurczolkodott 
megtartatott és pedig Steiner József ur vendégsze- hazájába: Muszkaországba, Sokan adtak volna niég 
refő házánál, hol kivilágos viradtig mulattunk. Mon-I kin „forspontot is a költözködéséhez, nehogy va- 
, i 11 i i ■ • • . . . ■ lami terhet hagyjon hatra májusra. Vajha mielőbb. ..... k(‘"’ :l ll:‘zi,,r ™"1 11 a tavasz első ibolyáját gomiljukaiukba 

asszony elózekenysége es szivessege csak dicséretet s elniondliatiiók a kis gyermekekkel, hogy „üdvöz- 
érdemel.......................................................................r. 1. ‘ ’

A városi adóügyben a közigazgatási bizottság
három városi tisztviselő ellen a fegyelmi vizsgálatot ,,s építéssel foglalkozik. Ez idő szerint 10 ily másod- 
(.|m>l|1.lfl.,1.|mi<lelteaz6rt,mertn betarjeszlell „.lóhát- ki‘W»!> teryezU-tik s a niozgal.nn igen

..... ... . 1, ,' .. | , , nagy mérvben meg is indult e nagyobbúi'a helyi er-
ralekkmmlalasban a valósággal ellenknzo adutok fog- lk,k(1 vasllt.lk kiépítése tárgyában. Belátja azt minden 
biltattak. Őszintén fájlaljuk, Imgy megyei alispán ur, józan gondolkozása ember, Imgy vasút nélkül mai 
ki a vizsgálat megejtésével niegbizatott, azt mind- {rnipság város lel nem virágozhat, előbbre nem halad
óidig nem tette. Városunk hitele megkívánja, liogv! ^‘*0 Pe(lig nem halad, akkor elmarad. A nagyobb 

ozpii vizsgálat mielőbb megejtessek. Nem lehet, nem 
szabad egy perczig sem késni, mert fájdalom, az 
elégÜleflenség nŐttöli llő.

Akik felakasztatni akarják magukat. Kis- 
í'zellben egy gazdag kereskedőnek van egy lieelog- 
riiplija, melyet a köznép bankóprésnok állít, és 
melyről Iüh ii dolgokat beszélnek. Ugyanis a keres
kedőt a bii'.ikócsináldsért fel fogják akasztani, de 
hogy magát megmentse 50 embernek kell jelent-

N y i 11 -1 é r.*)
Tekintetes szerkesztő úr!

Sajnálatomra értesültem, hogy vannak egyének, 
kik aljas fondorkodásból a múlt hó 25-én Engel 
M ór aláírással megjelent czikket én általam inspi
ráltnak merészkednek kikürtölni. Erre vonatkozólag 
kijelentem, hogy én mások által nevemben nem irat
tatok czikkeket, e mellet tanúskodnak a fővárosi- és 
vidéki lapokban eddig nevemmel közhitt ezikkek is, 
de határozottan rosszaltam a kérdéses czikk oly alak- 
bani megjelenhetését. Végre mindazokat, kik privát 
passióból nekem imputálják azon czikket, rágalma
zóknak declarálom; mert szükség esetén bebizonyí
tani tudom, hogy miután a kérdéses czikk megjele- 

| nése szándékáról értesültem, erélyesen tiltakoztam 
egy czikk ily alakban megjelenhetése ellen; de fáj
dalom, sikertelenül! Engel Mór úr múlt és jövő 
ezikkeivel való bárminemű összeköttetést visszauta
sítok. Az igazság érdekében kérem a tek. szerkesz
tőséget e nyilatkozatomnak a legközelebbi lapszám
ban helyt engedni szíveskedjék. 

Devecser, 1880. márczius 1-én.
Dr. Fóliák József.

Az igazság érdekében.
Vannak, kiknek pásziójok azt hinni és korpol- 
hogy dr. Fóliák József ur inspiratiója foly-

lünk te kikelet, hogy elűzted a telet!*
Az országnak minden vidéke vasuttervezésseí

niipság város fel nem virágozhat, előbbre nem halad

tálni,
tán irtain légyen február 19-én kelt nyílt levelemet. 
Az igazság érdekében ki kell jelentem, hogy én 
egyáltalán senki inspirali •;.ira nem szorultam; továb
bá, hogy én Írói szempontból dr. Fóliák József úr
ral semminemű összeköttetésben nem állok.

Devecser, 1880. márczius 1.
Engel Mór.

tőkéknek olcsó kamat melletti megszerezhetését fel
használva. igyekszik minden község a maga részére 
szerencsésebb viszonyokat teremteni az által, hogy 

I magának vasutat épit.
A következő gyászjelentést vettük : „Szenté 

Fongrácz ügyvéd s neje Lázár Janka mégis gyer
mekeik Miklós és Mariska bánatos szívvel jelentiki 
felejthetlen link, illetve testvérük Szenté Bélának 
f. évi mártius 1-jén 2 és fél éves korában bóllmrut 
következtében elhaltét. - A boldogult kisded földi 
maradványai f. évi mártius 3-kán d. u. 4 órakor

Tok. Kozma Ede alap, tiszttartó urnák
Somi v ó-V á s á r h e I y e n.

A .Pápai Lapok*  12. számának Nyilt-terében 
által az állittatik, hogy engemet sem ön sem 

barátai föl nem jogosítottak arra, hogy kifejezést
adjak Ön és barátai iiidignat iájának. Igen rövid 
kívánok lenni és azért esak annyit mondok: Imgy az 
éli epés toliamból eredt rövid 
szóra fentartom.

Devecser, 1880. márczius

on

közleményt szórni

) E rnvatbán közlőitekért nem felelős
a szerk.

Pápán, l<880. Nobel Annin köiiyvnyoiiidájából.


