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/X germanisatióról.
I.

wA neinzetti jelleg épségben való fenniua- 
ridása azonos a nniuznt fenninaradásával, morf' 
a'magyar mint nemzőt addig fog létezni, niig 
mievar marad. Ha és amig megőrzi nemzeti; 
sajátságait, habár talán csak tragikai, de hős 
ina'vad°mindvégig a világ színpadán, ellenben! 
ezeket ellökve magától, még ha idegen kultúra 
minden csecsebecséit magára halmozza is. nyo
morult statistámíl soha sem lesz egyéb."

[gaz szavak ezek, melyeket Bérezi Iván 
a nemrég megjelent „A német cultura befo
lyása Magyarországra" czimfl társadalmi tannl- 
íiiánválmn hangoztat.

' Igaz szavak ezek, bár a németesedés férge 
__ mely korszellemünkbe magát befészkelte és 
azon gyógyitlmtlan sebeseket rúg — csak szá
nalmas mosolyt esel ezen hazafias érzelmi! sza
vak olvasásánál az olvasó ajkaira, ki mint a 
gyógyitlmtlan beteg, betegségének minden kór- 
tllneteit ismerve, gyógyithatlanságának szomorú 
öntudatában, csak mosolyogni tud azon erőfe
szítések fölött, mit orvosai meggyógyitása ózdi
jából elkövetnek.

Igaz szavak ezek, bár értelmük lesújtó reánk 
nézve, mert kimondják, hogy — s ez a tények 
állásúnál fogra reánk vonatkozik • egy nem
zet. „mely nemzeti jellegét ellökve magától, 
még lia idegen cultura minden csecsebecséit 
magúra halmozza is. nyomorult statistámíl soha 
sem lesz egyéb!"

De kiirtliatatlan volna ezen féreg, mely 
nemzetünk testén rágódik? Gyógyitlmtlan volna 
azon seb, mely testi és szellemi létünket enyé
szettel fenyegeti ?

Nem!!'. . .
Csakhogy ezen a germanisatió férgei által 

testünkön rágott fekélyek ellen egy orvosság 
van, melytől mint fájdalmas operácziótól. félünk.

Ile méltán tarthatunk attól, hogy az or
vosi műtét alatt fájdalmat kell szenvednünk.

Hisz megdöbbentő már az is, hogy midőn az 
orvosok ezen férget — kutaszaikkal a sebbe 
behatolva — érintik, az meg sem mozdul, fel 
sem veszi, pedig nem gyengéd érintés volt az, 
hanem egyszersmind kísérlet, mily erősen rágta 
be magát a féreg, tehát kísérlet, melynél ezen 
féreg durván érintetett, persze anélkül, hogy az 
csak megmozdult, csak fölvette volna.

Nagyon mélyen gyökerezik a baj. Elhara
pózott az a társadalom minden rétegeibe, elő
szeretettel fészkelve be magát az intelligensebb 
osztálynál.

És ezen osztály — kereskedőinket beleszá
mítva - nem akarja hinni, miszerint azáltal, 
hogy ezen féregnek tápot nyújt, azáltal, hogy 
azt nem fizi el, midőn hozzá csuszva-mászva 
közeleg, azáltal, hogy ezen férget dédelgeti sze
retett élj oson, kinevetve az intő orvosokat, kik 
komolyan mutatnak a betegségre, hogy azáltal 
a magyar nemzetiség aláaknázásán dolgozó és 

I fáradozó másnemzetbeliek rabszolgájává (leda
rálja magát . . .

Nem! Ezt nem akarja hinni! Sőt ha lia- 
zafiságról van szó, büszkén ver mellére, — 
mely kong a férgek által rágott ürességtől — 
és arczátlan czinismussal profanálja a honsze
retet szent szavait, belekiáltva az üres semmi
ségbe, hogy „én is vagyok oly jó hazafi, mint 
ti." kik véditek nemzetiségieket, sőt jobb hazafi 

! vagyok, mert utat engedek a dicső német czi- 
vilizácziónak stb.“ s okadatolja ezen mondását 

i olyformán, mint az ismeretes philosophus, aki 
bebizonyította azt. hogy a fehérre meszelt fal 
nem fehér, liánom fekete.

Oh, ti í-ulturát terjeszteni akaró naiv Kra- 
xelhuberek! Mit kiabáltok a semmiségbe! Hisz 
hazafiságot profanáié szavaitokat nem hiszi el 
senki!

De elhiszik! És ez a lesujtó! Elhiszik, 
hogy azon emberek, kik tudva azt. hogy azzal 
a nemzetet, annak létét, fennmaradását veszé

lyeztetik, mégis dédelgetik a német cultnrát, 
hogy ezen emberek jó hazafiak is lehetnek!

Mert ha nem hinnék el, akkor megvetnék, 
kerülnék és ignorálnák őket. De ezt nem te
szi k, sőt akárhányszor előfordul, hogy a leg
szittyább magyar mézédes arczczal kényszeríti 
magát arra, hogy egy másik, magyarul is tudó, 
de a német cultnrát protegáló polgártársával 
németül beszéljen, hogy megmutassa néki, hogy 
ő nemcsak „barbár" magyar, hanem „gut- 
gesinnt" német is tud lenni.

Mintha az olyan nagy dicsőség volna!
A nálunk elharapódzó németesedés, a né

met nyelv, a német cultura dédelgetése oly- té
nyező, mely nemzeti önállóságunkat megdöntés
sel fenyegeti, mely — idegen elemeknek tért' 
adva —■ kiszorítja azon kis hazafiságot is e 
nemzet kebléből, mi őt eddig fentartotta.

A németesedés ö n t u d a t I a ii támo
gatói és terjesztői 1) az izraeliták. 2) a ke
reskedők. 3) az iparosok.

Öntudatlan terjesztői és támogatói, mert 
íbiszem ha tudnák, miszerint germanisálásnkkal 
| mily kárt tesznek mind maguknak, mind pedig 
azon földnek, mely nekik kenyeret, táplálékot 
ád, hogy ha ezt tudnák, arra törekednének, 
hogy haladatban fiai e hazának ne legyenek.

Mi az iparosokhoz és kereskedőkhöz mint 
barátok, mint őszinte, hü barátok beszélünk. 

(Tudják ők. hogy mi mindig a lmzai ipar és 
kereskedelem támogatását hangoztattuk és fog
juk ezentúl is hangoztatni. Tudják ők. hogy a 
hazai ipar és kereskedelem érdekében síkra szál- 
lani és küzdeni mindenkor készek vagyunk, de 
tudják azt is, hogy jelszavunk! „Mindent a 
közjóért!"

Ezen jelszóból kiindulva irtuk e czikkfln- 
ket is.

.lövő czikkünkben részletezni fogjuk ezen 
állításainkat. Most csak oda mutattunk a bajra, 
mely baj ellen van orvosság, ha a beteg magát 
az orvos rendeletéinek aláveti. Nem mi vagyunk 
az elsők, kik a germanisatiónnk mind az egyesre, 
mind pedig az egész nemzetre is kiterjedő ká
ros befolyását charakterizáljuk: aviitottabb tol-
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I.
Tarka pille röpköd a virág felett,
Mikor ágy kedvez neki a kikelet ; 
Szebbnél szebb virágról a másikra száll, 
Melyet majd a forgó szél össze kuszái.

Aranyos pillém voltál te énnekem, 
Ki megkerestél a szép kikeleten ;
De mikor kiszíttad minden örömem : — 
•lóformán meg sem pihentél keblemen I 

beverte a szél mind a virágokat, 
Ott balt meg a pille egy kóró alatt:
* te átkod is még ily zápor lehet, 
» csak meghalnod .sem lesz méltó helyed I

II.
Fíllemile sirdogál a ligetbe', 
Síró hangja bár eljutna füledbe!
Megtudnád a sírás miből teremhet: 
Alig ,.gy hűtlenért a szív megrepedhet.

K'llemile nyugszik a bokor alatt,
Eg.v két levél szomfedíiül rátapadt.

! ha ezt látnád, te csalfa kis leány, 
Megindulna a te kőszíved talán I

| sohasem részesült, most azok örvényébe vetette 
magút.

Megjött a tavasz s a gosztenyefák zöldülni 
kezdtek. A virágok kiteríték tarka szőnyegeiket az 
ágyakra ; a madarak a fák koronáiban ültek s dics
énekeket zengettek a mogifjodott természetre.

De a tavaszszal az első gond is megjött s 
Alfonzé ajtaján kopogott. Az a kereskedő, aki 
eddig Alfonzé festményeinek vevője volt, más festő
höz fordult, mert Alfonzé minden madonnáját csak 
egy eredeti : Ninette után készítette el. „Az ön 
madonnái elég szépek, de nekem kétfélékre van 
szükségem : szőkékre és barnákra, hogy vevőimnek 
választékot nyújthassak/ magyarázgatott a keres
kedő.

Ezen veszteség annál érezhetőbb volt, mert Al
fonznak szándéka volt Ninettenek közeledő születés
napja alkalmával tavaszi öltönyt ajándékozni.

Midőn Ninette megtudta, hogy Alfonz pénz- 
tárezúia üres, mitsem mondott , de egy kis árnyék 
futott el homlokán.

Megjött a nagy nap. amelyen Ninette tizen- 
nyolcz éves lett, shabár Alfonz a szokásos ajándékokat 
egy ibolyacsokorral helyettesítette, mégis elhatá- 
rozá. hogy a napot illő módon megünneplik. Egyik 
deák barátja, kinek szokott pénze lenni, megígérte 
neki, hogy kölcsönöz neki húsz frankot, ha maga is 
részt vehet az ünnepben. Ninette majd kiugrott a

Flllemile kis sírját a ligetben.
Csak egyszer láttad volna életedben I
Mikor a liget gyászt öltött magára
Tán ráismernél lelkem bánatára!

r'atkám LdnU.
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Rajz n párisi életből.

A svéd eredetiből fordította: BÁNKI JÁNOS.

IV.
Ninette születésnapja.

Elmúlt a hideg tél, Ninette úgy emlékezett 
rá, mint verőfényes nyári napra. Élete derült egere 
felhő nem vonult. Alfonz szerette őt s minden ál
dozatra kész volt, hogy életét széppé, derültté 

tegye.
Alfonz madonnákat és szentképeket festett, 

ezek jó keletnek örvendettek, s így ment volt min
den nyomasztó gondtól.

De Alfonz növekedő szorgalmúval Ninette 
munkakedve fogyni kezdett. Ó, ki azelőtt napestig 
ült munkájánál, most világos nappal is hevert s 
regényeket olvasott. Esténként színházat s hálókat 
látogatott. Ninette, ki ilyen élvezetekben azelőtt

♦) „Sveiisku Fninilj-Jnurnaleír* : „Ninette*  ski • 
ur parlslifvet, upptecknad af Kichard Gustafsson.



luk foglalkoztak 0 baj orvoslásával, de sajnos. i 
alig észrevehető sikerrel, vagy épen siker
telent.

Mi is hazafias kötelességünknek tartjuk 
azok sorúba lépni, kik a geriiianisatió ellensú
lyozását. vagy ha lehetséges, kiküszöbölését tűz
ték szemük elé.

De miképen lehetne a németesedést ellen
súlyozni?

A gondolkozó fő. aki ezen kérdés, vagy; 
probléma megfejtésébe elmerül, könnyen lóg 
rábukkanni a tények olyaténi állására, melyek
nek gyökeres orvoslása — tekintve az előnyö
ket — elodázhattam! váltak.

Mi ezen ügyre még vissza fogunk térni, 
hogy a germanisatió káros befolyásút elvitáz- 
liatían adatokkal illustráljnk és a kételkedőket 
— meggyőzzük.

Igen, tudjon mindenki németül, de legyen 
először magyar, testtel. I é 1 e k-1 
kel! Tanulja'meg mindenki a német nyelvet, | 
de csak úgy, múlt a francziát vagy bármely más i 
idegen nyelvet. És tanulja meg nem azért, mert 
„muszáj", liánéul azért, mert szüksége 1 e- 
h e t reá.

Mert: „A nemzeti jelleg épségben való 
fennmaradása, azonos a nemzet fennmaradásá
val. mert a magyar mint nemzet addig fog 
létezni, inig magyar marad." V. S.

Az 1848-ki sztibiidsúgharczbuii tevékeny 
részt vett a Vidos József vezénylete alatt álló 
magyar nemzetőrségi seregnél, mint uemzetőr- 
ségi' főorvos működött a Dráva mellett, majd 
mint a kemenesaljai hadsorozó bizottság orvosa 
szentelte erejét a magyar szabadság ügyének.

A világosi gyászos emlékű katasztrófa 
után u magánéletbe vonult vissza, tevékenysé
gét a szenvedő emberiségnek szentelve.

A szegény hazánkat oly sokszor sújtó s 
annak népeit tizedelő eholera-járvúnyok idejé
ben mint bátor és rettenthetlen küzdő állta he
lyét és megjelent ott minden órában, ahol a 
bátor szakférfiakra égető szükség volt.

Városunk és vidékünk szegényei soha nem 
fogják elfelejteni a barátságos és nyájas orvost, 
ki későn-korán talpon volt • s sietett a szenve
dők segítségére, ugy, hogy hozzá fordult a leg
nagyobb bizalommal a szegény ember, akiír volt 
tehetsége őt honorálni, akár nem.

1861-ben megválasztatott megyei kerületi 
orvosnak, mely tisztét lS71-ig viselte, amikor 
erről sajátakaratulag visszalépett.

Tevékenysége az orvosi pályán kívül a 
nevelésügyre is kitérjedett. 1869-ben a kis- 
czidli izr. felekezeti iskolaszék elnökévé és az 
iskola igazgatójává választatott meg. ezen inté
zetet mind anyagi- mind szellemileg támogatta, 
ugy. hogy az rövid idő múlva a régi héber
német jellegből kivetkőzve, mint a kor színvo
nalán álló tősgyökeres magyar néptanoda a leg- 
jobbakkal is kiállja a versenyt.

Csoda-e tehát, ha a derék férfiút csak 
mély sajnálattal látjuk távozni körünkből s ag
gódunk afölött, mikép töltendjük be ama héza
got, melyet közhasznú működésének terén hagy!

Szivünk mélyéből kívánjuk, hogy továbbra 
is tartson bennünket jó emlékezetében és visz- 
szavonidtságában is jóakarólag emlékezzék reánk, 
kiknek szivében örökre fennmaradt a szeretve 
tisztelt férfin emléke.

Az ily érdemdús tevékenységnek méltány
lására sem érdemjelek, sem egyéb kitüntetések 
rendelkezésünkre nem állván, ugy hisszük, hogy 
ez utón teszünk megközelitőleg elégséget a tisz
telet és hála parancsolta elismerésnek, amidőn 
érdemeit a nyilvánosság előtt elismerve, fölem
lítjük. ' Boross.

FT! ársadalmi életünk egyik rokonszenves je-
I lensége, városunknak egyik a közjóért! 

buzgó, tekintélyes polgára, a helybeli or
vosi kar egyik népszerű és közkedvességü tagja' 
e hó folyaméban elköltözik közülünk, a magán-; 
életbe vonul, hol kedves övéi körében akarja 
élvezni egy hosszú, fáradalmas és sikerdus élet
működés által kiérdemelt nyugalmat.

Dr. Freund Benedek az 1842-ik évben 
költözött vidékünkre. Simányiba. 1847-ben tette 
át lakását Kis-Czellbe, mint külhoni születésit 
szabadon választott uj hazájának szentelte buzgó I 
tevékenységét s iparkodott testtel lélekkel „ma-.

l.í.réből, midén megtudta, hogy lakomát fognak 
csapni a szabadban. Alfonz még többeket hívott 
meg ismerősei közül, mert mennél nagyobb a társa
ság, annál ünnepiebb.

Miután a városban egy kis reggelit elköltötték 
a társaság Alfonznál összegyülekezett, azután pedig 
Meudon-feló vette útját.

Összesen heten voltak: Ninette és Alfonz, 
Félix, a bőkezű tanuló : Étiemre, zeneszerző, és ba- 
rátnéja, a kis, szőke mosónő líarolin: Daniién 
szobrász s kedvese, a szép Blanche, egyike a leg
híresebb szépségeknek a deáknogyedben.

Etienne a társaság élén ment s guitarren 
játszott, mely szalagon vállára volt akasztva. Őt 
Félix és Ninette követték. Alfonz Karóimnak nyúj
totta volt karját, utánuk Daniién lépdelt hetykén 
szép Blanche-ja oldalán.

Miután egy fogadóban ebédet rendeltek, az 
időt csevegéssel és játékkal töltötték, s míg Alfonz, 
Félix és Daniién az erdőben kószáltak, hogy virá
gokat szedjenek, Etienne játékával mulattatta a 
hölgyeket; ezek pedig koszorúkat fontak a maguk 
és gavallérjaik számára. Ninette három koszorút 
kötött: a maga számára sárgát, kéket Alfonzé 
számára, Felixnek pedig pirosat.

Mint perczek tűntek el az órák s itt volt 
az ebéd ideje. Kalapjaikkal kezeikben ugrottak az

Fölliivús.
Ab/yo’ mitrmiun hó 14-<ái dr. Freund HeiiaM 

ttr ÜKlMére Kin-CzMell n muliti éthizde 11111/1/- 
ta-mébai ati 7 érakor ,!,/;/ bursn-diMmna remim- 
telik, melyre a föntnevezett nek tisztelői és burát ni 
ezennel tisztelettel meqhivatnak. Hejelentési határidő 
az alnlirt bizottságnál f. hó 10-éig.

Kis-CzeU, ISSOi márcz. H-án.
a rendező-bizottság nevében

Vidos Kálmán in. k., Miszory Ferencz in. k., Pick 
Zsigmond in. k., Riedt Károly in. k.

urak a logadó-fclé, a hölgyek követték őket, s n;i- 
gyot nevettek azoknak a bukfenczeknok, melyeket 
gavallérjaik a kis réti dombocskákon hánytak.

Az asztal már telítve volt. Megelégedett mo- 
' soly játszott mindenki ajkai körül. Kevés idő múlva 
hí pompás ebéd el volt költve, mert hát a szabad 
i levegő jó étvágyot csinál.

A lakoma után Félix pezsgőt kórt.
A pinezér egy darab ideig határozatlanul állt, 

s azt morogta, hogy az ebéd egy határozott áron 
1 rendeltetett meg, de pezsgő nélkül. Félix azonban 
büszkén emelte föl fejét, sokat kifejező pillantással 

1 oldalzsebére ütött, ahol aranynak csengése volt 
hallható. A pinezér rögtön megértette a dolgot, s 
általános helyeslés jutott Felixnek bőkezűségéért.

Csak e g y nem volt jókedvű. Ugy látszott 
neki, mintha Ninette nagyon is sokszor pillantott 

' át Folixre, s hogy ez igen bizalmasan beszél vele.
Már besötétedett, midőn a társaság fölkereke

dett s a városba visszatért. Most már Alfonz ment elől, 
oldala mellett a szép Blanche szökdécselt nevetve, 

j csevegve. A pezsgő annyira hajtotta a festő léjébe 

a vért, hogy, midőn a lámpavilágnál Blanche 
szemjátékát látta s élezés ötleteit hallgatta, lassan
ként elfelejtette, hogy féltékeny Felixre aki Ninetté- 
vel az utolsó sorban ment.

A Mont-Furnasse-boulevardon Alfonz megállt, 
hogy Ninettet bevárja, de sem ez, sem pedig Fe-

A nagy világitól.

Politikai heti szemle.

Az országgyűlési viták sarkpontját a közigaz 
gatási reform-kérdése képezi. A kormány egy egy. 
behívandó enquette véleményétől akarja függővé 
tenni e kérdés megoldását, mig az egyesült ellen- 
zék a jelenlegi megyei rendszer tarthatlan állapotára 
rámutatva, a kérdés napirendre tételét elodázhatlnn 
szükségesnek mondja. Azonban a tisztviselők kine
vezésére nézve, a függetlenségi párton kívül, a 
többi pártok — egyesek kivételével — egyoti'r- 
tenek.

Túl a Lajthán az uj közoktatásügyér mézes 
heteit az iskola terén czélzott „javításokellen min- 
den oldalról jövő tiltakozások keserítik. Az egy 
évtized alatt nyert vívmányokat aligha könnyű 
szerrel engedik oda a nép műveltebb osztályai' a 

telhetetlen reakeziónak.

a katonai törvények tárgyalása veszi igénybe a 
birodalmi tanácsot. Moltke tekintélyének egész sú
lyával szállott a törvények mellett síkra hivatkoz
ván a Franczia- és Oroszországi hadseregek készült
ségére, és azon körülményre, hogy Németországot 
nem annyira jövője, mint múltra inti óvatosságra, 
az az, hogy nem terjeszkedési vágy, hanem önfen 
tartási ösztön súgalja az ily mérvbe való fegyver
kezést. Hohenlohe herczegnek Berlinbe hivatása 
sensátiót keltett

ahol a német kormánynak képviseltetésében beállott 
változást a katonai törvények tárgyalásával hozták 
összeköttetésbe. Azonban a Berlinből jött meg
nyugtató hírek szerint Hohenlohe csak ideiglenesen 
helyettesíti Bismarckot, egészsége helyreálltáig, le- 
csillapíták a felingerült kedélyeket.

Oroszországban

a czár teljhatalommal ruházta föl Loris-Melikoff 
grófot a nihilisták kiirtására. A czári jubileum 
l’étervártt fényesen meg lett ünnepelve, az udvarok 
üdvözöltek, a diplomátia tisztelgett, a hivatalok 
örök hűséget esküdtek, a nép nagyrésze ujongott. a 
nihilisták pedig golyó alakjában küldték az uj dik
tátornak „memento mori“-jukat,s az udvari díszebéd 
közben éles szemek észrevehették a csontkezet, mely 
a díszterem falára Írja a végzetes szavakat: „Mene 
Tekel. “

Az anya az államban.
11.

A gyermekeknél először az érzés és később 
mutatkozik az ész; érzelmének legelső nyilvánulása 
az anya édelgéseinek viszonzása. A fel fogási erő az 
érzéssel kezdődik; nagyon természetes következtetés 
tehát, hogy az, ki legelőször ébreszti fel az érzel- 

| illet, a gyöngédségre a legelőnyösebb befolyást is

I lix nem volt látható. Alfonz kérdőleg fordult a 
többiekhez, de senki sem vette volt észre , hogy 
Félix és Ninette eltűntek.

| Alfonz azonnal kijózanult. „Megcsaltak"mor
mogd magában s görcsösen szedte ökölbe kezeit.

„Ne bánkódjál a Hitelen utón!" intő őt 
Etienne, s karonfogva akarta vele az utat folytatni. 
De Alfonz visszataszító. „Meg kell őket ölnöm," 
kiáltó vad tekintettel, s mint őrült rohant el.

A társaság a legközelebbi kávéházira sietett, 
hogy a kissé nyomott hangulatot felvidítsa.

Alfonz egész éjjel futotta végig az utczákat, s 
többször is kérdezősködött a maga és Félix portá
sánál. De senki sem látta Ninettét és Felixet. Ha 
Alfonz nem lett volna izgatott, úgy Félix portásá
nak feleletében némi határozatlanságot vett volna 
észre.

Csak midőn a reggeli napsugarak a boulevard 
fának leveleivel játszottak, csak akkor ment föl 
Alfonz otthonába, Imi a vihar oly kegyetlenül dúlt 
s gyökerestül tépte ki a virágokat. Agyra vetette 
magát, Ninette nevét kiáltotta, de Ninette eltűnt és 
Alfonz sírt mint egy gyermek.

(Vége köv.)



De miután csak azt tudjuk másokkal közölni, 
aniit magunk bírunk és aminek „mi-módját*  is is
merjük, természetes, miszerint az anyáknak is, ha 
valódi hivatásuknak megfelelni óhajtanak, azaz, ha 
mindogyikc az emberi nem nemesítéséhez csak egy 
lészeeskével járulni akar, úgy nemcsak hogy ő ma- 
gának bírni kell a kedély ama nemes tulajdonival, 
melyek gyermekét s ezáltal a társadalmat nemesi
leni képesek; hanem képeseknek kell lenniük, azaz 
ismerniük kell az utat és módot, mely szerint az 
crkölcsiség elveit gyermekeik sziveibe iktassák, mi
kép nyújtsanak gyermekeiknek tiszta fogalmat az 
erényről és mikép tüntessék fül előttük annak szép
ségét és üdvös voltát. Szükséges továbbá, miszerint 
az anvák képesek legyenek a hibák forrását fölfe
dezni és megkülönböztetni azon hibákat, melyek 
helyes belátáshiányból, tapasztalatlanság- vagy liir- 
telenkedésből származtak azoktól, melyek szándéko
san rosszakaratból követtettek el. hogy helyesen 
foghasson azok orvoslásához. Hányszor tapasztaljuk, 
ho^v a fentemlitett ismeretek hiányának következté
ben a szülők legtöbbnyire az egyik félszegséghől a 
másikba esnek, t. i. vagy igen szigorúan büntetik a 
nem is konokságból származott hibákat, megtagad
ják a gyermek legjogo.sahh kívánságát stb. vagy túl
zott szeretet- s gyengeségből épen nem büntetik a 
gyermeket, hogy az erkölcsi fogyatkozás az érettebb 
években magától is el fog enyészni és a körülmé- 
iivek, a világ majd csak nevel valamit a szegény 
neveletlen teremtésből. Hogy mint enyészik az er
kölcsi fogyatkozás és mivé neveli a világ és a kö
rülmények a neveletlen gyermeket, azt számtalan 
boldogtalan férj, testi és lelkileg elhanyagolt ember 
és tönkrejutott család legjobban tudná elbeszélni. 
Mily szükséges és üdvös volna tehát, ha az anyák, 
a szükséges ismeretekkel felruházva, a lehető legjob
ban fel tudnák használni befolyásukat arra, hogy 
gyermekeik keblében a jó jellem verjen gyökeret; 
mert csakis a rósz jellem és jellemtelenség, átkai a 
társadalomnak.

Igaz ugyan, hogy a gyermeknél még nem be
szélhetünk jellemről, mint amely csak a későbbi 
években lép fel; de azért nem kell hinni, miszerint 
a Jellomképzés halogatást szenvedhet, mert, lmgy a 
férfikort szilárd jellem ékesítse, sok megpróbáltatá
son kell az ifjúnak átesnie és sok kísérleten győ
zedelmeskednie. A jellemkepzést tehát korán kezd
jük, t. i. mihelyt a gyermekben öntudatosság és 
öncselekvőség nyilatkozik. Hogy pedig ezt tehessük, 
szükséges, miszerint a gyermeket születésétől kezdve 
tanulmányozzuk, kogy hajlamai, tehetségei és egyé
niségéből tudjuk nevelési tervünket kifejteni, hogy 
ama erényekhez, melyeket az állam minden ember
től követel és melyek az ember legfő kincsei, az 
alapot már a legzsengébb korban megvethethessük. 
szükséges továbbá, hogy tudjuk: mi módon szok
tassuk a gyermeket születésétől fogva valamely 
erényhez és mi módon fogjunk valamely erkölcsi 
hiba orvoslásához. Ez pedig korántsem oly könnyű 
dolog, miszerint ezt az ösztön-, a véletlenre avagy 
a tapasztalatra, melyet csak hosszú gyakorlat után 
nyerünk rendesen, bízhatnék anélkül, hogy az. ön
magunk, gyermekeink és az állam kárára ne tör
ténnék.

Azt fogják talán sokan a t. olvasók közül el
lenvet ni, miszerint az anyák legnagyobb részének 
nincs arra ideje és alkalma, hogy magát kizá
rólag gyermekei nevelésének szentelhetné, mert mint 
házinó olyannyira el van foglalva, miszerint a gyer
mek már magában is, de fokép annak nevelése rop
pant terhére válik?! Épen ez az égbekiáltó bűn, 
hogy a legtöbb különben lelkiismeretes és müveit 
nő életbelépte után annyira elfoglaltatja magát pil
lanatnyi kötelmei által, hogy egészen megfeledkezik 
azokról, melyekkel gyermekei iránt fog tartozni, ha 
azok leinőnek és melyeknek elhanyagolása oly bor
zasztóan megboszulja magát.

'í,‘ mindezekért nem annyira a nőket, mint in- 
'* 1 * !l üŐképzŐ intézeteket kell okozni, kik nem is

méi tel fék meg velük hivatásuk fontosságát és nem 
■sújtottak nekik hivatásbeli ismereteket és mivelt- 
s,,g<‘t; mert ha megismertették volna velők hivatá- 
811 fontosságát, ha kellően vezérelve, felköltötték 
'"na bennük a valódi jó és nemes iránti tiidvágyat, 
ngy bizonyára csak oly ritkán találnánk nőt. ki 
'■•jhozmenetcle után felhagyna ismeretei minden to
vábbi kiképzésével s ki nem haladna a kor szelle
mmel mint amily kivételesen akadunk ma oly!

csaladokra: hol a nő magának hivatásbeli ismerete
ket szerezni iparkodik és hol a női könyvtárban a 
gyermeknevelést kezelő és jó tanácsot adó könyvek 
az első helyet foglalják el. „Ki nem halad, 
hátra marad*,  ez régi igazság. De a hátramaradás 
senkinél sem szül oly káros következményeket, mint 
az anyánál, ki csak úgy gyakorolhat üdvös befolyást 
a gyermekségből kilépő fiára is, ha szellemi tehet
ségeinek kiképzése és miveltsége egyenlő lépéssel 
halad gyermekeiével. Hol a gyermeki szeretet- és 
tisztelettel a szellemi felsőbbség elismerése nem pá
rosul, ott a szülői tekintélyt a gyermek előtt fen- 
tartani lehetetlen; mert gyermekeik túlhaladják őket 
felvilágosulásban s ismeretekben és innen ered az
után ama megfordított viszony, hogy a gyermekek 
hasonló érzelemmel viseltetnek szülőik iránt, mint 
azok tanúsítottak irántuk zsenge, gyámoltalan ko
rukban. Innen ered, hogy a legtöbb esetben ahe
lyett, hogy az anyai befolyás a gyermek lelkében 
erényes érzelmeit megérlelje, rossz eljárás és szok
tatás által a legtöbb erkölcsi hibának magvát veti el.

Hogy ez legkevésbbé sem túlzott állítás, azt 
bizonyítja azon tényállás, miszerint a 6—7 éves 
gyermekeknél, kik ez ideig leginkább a szülői ház
nál tartózkodtak, iskolába-léptökkor oly gyakran és 
oly nagy mértékben észrevehető a dacz, dur
vaság, engedetlenség, fajtalanság, hazugság, há
látlanság, henyeség, hiúság, irigység, káröröm, ren
detlenség, tiszteletlenség stb. erkölcsi hibák.

Mikép sajátítják el mindezeket a gyermekek 
helytelen eljárás és szoktatás által, azt más alka
lommal szándékozom bebizonyítani.

/iosenthal Fra n ezis ka .

Műveljük a népet!
v.

Azoknak, kik e nagy munkához fognak három 
kellékre van szükségük:

a) ismerniük kelt, a népet, annak szívós jelle
gét, vérmes alkatát; tudniok kell, hogy még ma is 
ama és oly naiv, gyermekded észjárású, mint kire 
ügyes rábeszélés s különösen az „utile dulci*  féle 
elv szerinti beláttatás által igen szépen lehet hatnia 
az olyannak, ki vele jól bánik, és ebből kifolyólag 
közszeretetben áll, vagy más szavakkal, miként igy 
szvitében mondják : kit a magyar ember szeret, az 
által hagyja magát vezettetni s annak az utolsó 
ingét is odaadja; de mogorva ráerőszakolás s pa
rancsok, száraz rendeletek ellen makacsul daczol, és 
ismert jellegénél fogva ellenszegül. Az azonban mit 
sokan a föld népéről állítanak, hogy égaljánál s 
természeti alkatánál fogva nem tanulékony, s épen 
nem alkalmas további műveltség elsajátítására ha
tározottan mondhatjuk — téves állítás, tanuléko- 
konyabb a magyar sok más népnél, ha alkalma még 
akaratja van hozzá, tehát az utóbbit benne felkelteni, 
az előbbit megadni kell neki, eddig persze úgy állt a 
dolog, hogy ahol s amihez akarata volt ott s ahhoz 
nem volt alkalma, amihez ellenben alkalma volt, 
ahhoz hiányzott az akarat.

b) Hivataluk fontosságát s hivatásukat felfogó 
i lelkesedéssel, párosult magasztos ihlet Aég, eltökéld
szándék, buzgalom és népbaráti s szereteti hő érzés, 

\ amit ne törjön meg, ne lankasuton a kezdetnél, — 
\ minden úttörő által tapasztalható — felmerülni 
szokott nehézség vagy akadály ; mert hiszen úgyis 
az az egyik hiány, hogy sok emberben fellobban 
ugyan a lelkesülés, meg is indul a kitűzött pályán, 
küzd is egy darabig az akadályokkal, de némelyi
ket a pálya elején, a másikat a derekán, a harma
dikat a czélpontnál hagyja el az erő, — a ki
tartás.

c) Az emberiség földi lét- és vég-ezéjáróli va- 
I lódi tiszta tudat, nehogy rosszakarat nélkül is ferde
irányba tereitessék és káros métely legyen felvilá- 

(gosító szelleme.
Ezek után (a következőkben) kitérünk a gya

korlati oldalra, néhány czikkünkben egy pár őszinte 
tanácsban, valamint a gyakorlati életből merített s 

l tapasztalt esetben, feltűnő jelenségekkel óhajtván 
'rámutatni s illetőleg szerény tehetségünktől telhe- 
i főleg megfelelni ezen (hexameterben foglalt) kérdé
sekre: „mit, ki, mikép, hol, mért, mikor és mily 
eszközök által?"

Békefy (Berkovics) Elek.

Vidéki és helyi hírek.
A pápa-szentgyörgyi vasút ügyében követ

kező sorokat vettük: T. szerkesztőm-! Loskay mér
nök ur márcz. 3-án megjelent memorandumának 
czime, hogy: „beszéljenek a számok“, tökéletesen 
helyes, többet ér a fogadásnál. — Nekünk felada
tunk, Pápától Sz.-Györgyig vasutat építeni, ehez 
azonban pénz, még pedig igen sok pénz szükséges. 
— Az tehát itt a főfeladás, hogy hol és miképen 
teremtsünk pénzt; hogy ezen reánk nézve igen nagy 
horderejű vasút elkészíttethessék. — Ngs Pap Já
nos ur megjegyzése igen helyes, hogy ezen nagy 
összeget magunk között összehozni teljesen lehetet
len, mert belekapni, beleszakadni ez volna a leg
nagyobb gyalázat. Igen helyesen tanácsolja t. Új
vári ur, hogy nekünk egy tekintélyes pénzember 
kell, ki a nagy érdekeltség által megállapítandó czél- 
nak mindenben megfelelő vonalat ki fogja építeni. 
Egyik legfőbb feladat tehát a vonalat megállapí
tani, mert nem mindegy ám annak a vállalkozónak 
Pápa, Tüskevár, Sümegh, — vagy Pápa, Kúp, Nosz
lop, Devecser, Sümegh, mert ha szakértő volnék, 
bizton azt mondanám, hogy a kettő között költségre 
nézve közel hatszázezer forint a különbözet. Azon 
adatok, melyek Loskay mérnök ur által, Polák mér
nök tracirozása és Steiner Antal építész ur ezelőtt 
mintegy lmsz évvel szerzett tapasztalatai után, mint 
egészen biztos adatok közöltettek, azok a mai vi
szonyok tekintetbevételével épen nem alkalmazhatók. 
Ha tehát ezen nagy érdekeltség vállalkozót találhat, 
az majd traciroztatni, a költségvetést elkészíttetni 
fogja és ha hasznosnak találja, kiépítteti; mert az 
érdekeltség által teljesítendő előmunkálatokat hogy 
a vállalkozó elfogadja, az nagyon kétséges, akkor 
ezen kiadás épen úgy mint a Pollák ur által telje
sített munkákért kifizetett tetemes összeg nyom nél
kül elvész. Pápán. 1880. márcz. 5.

Egy városi polgár,
Városi közgyűlés. Az e hó 4-én megtartott 

közgyűlés nagy látogatottságnak örvendett; a nagy 
számmal egybegyült városi képviselők feszült ér
deklődéssel vettek részt a valóban érdekes gyűlésen. 
A Woyta József polgármester elnöklete alatt’ tartott 
gyűlés folyamáról következőket említjük lel : A 
Kováts István által a kövezetvám és helypénzszedés 
bérbeadása iránt megejtett árlejtés elleni föllebbe- 
zése vétetett tárgyalás alá, mely élénk vita tárgyát 
képezte. Szót emeltek nagys. Pap János ur. Gyu- 
rátz Ferencz, Lövy Jakab' és Antal Gábor urak, 
mely utóbbi felhívta Kováts Istvánt, hogy föllebbe- 
zését vonja vissza és indítványba hozta, hogy — 
tekintve azon körülményt, miszerint K. J. a város
nak ezen ügyben az árveréskor 2000 írt hasznot 
tett, — köszönet szavaztassák, mely indítványok 
K. J., mint a gyűlés részéről elfogadtatlak, azaz : 
K. J. föllebbezését visszavonta, a gyűlés pedig a 
fentemlítettek alapján K. J.-nek köszönetét szavazott 
s a kövezetvám és helpénzszedési jog ifj, .Sehlesinger 
Mórnak 11010 ftért meghagyatott. - Ezután az'uj 
vasút ügye és a költségekhez való járulás jött napi
rendre, mely ügyben 5 darab száz forintos részvény 
megvétele hozatott az állandó választmány részéről 
ajánlatba, mi egyhangúlag elfogadtatott. - Az omi
nózus adóbehajtási ügyben — miután egy puszta 
kérvény elküldése nem tartatott elég nyomatékos
nak arra, hogy vele czélt érni lehessen elhatároz
tatott, hogy külön 3 tagból álló küldöttség menesz
tessék a kormányhoz. A küldöttség tagjaivá Antal 
Gábor, Gyurátz Ferencz, Brader Sámuel urak vá
lasztattak meg; elutazásuk napját meghatározandó, 
rögtön sürgönyt öltöztetett ltáth Káról} városunk or
szággá illési képviselőjéhez. — Az ezután bemutatott 
urdoinbi szölőbirtokosság alapszabályai tudomásul 
vétettek, miután a ktiltanács újbóli alakítása követ
kezett. Az eddigi ktiltanács névsora felöl vastatváii 
azok ismét egyhangúlag megválasztattak, azon módo
sítással, hogy az elhunyt Tímár Elek helyébe Pál 
István úr választatott meg. — Özv. Berger Jakah- 
nénak építkezési ügyében benygjtott föllebbezése 
tudomásul vétetett és a megyéhez felterjeszteni hatá- 
roztatott, — Rumpold Andrásnak pedig, — föllebe- 
zése folytán, — záróra szegés miatti bírságolása 
elengedtetett.

A f: hó 4-én tartott városi közgyűlésen mi
dőn Kiss László ur kijelenté, hogy az adóvégrehaj
tások beszüntetése ügyében a minisztériumhoz me- 
nesztendő küldöttségben részt nem vehet, egyrész
ről Brader Sámuel, másrészről Tóth Lajos ur hoza
tott javaslatba. Világos, hogy miután kelten hozat
tak javaslatba, szavazásnak lett volna helye. Csak 
igy járt volna el elnöklő polgármester ur részre- 
hajlatlanul. Brader ur mint a megtartott népgyülés 
elnöke megérdemelte volna, hogy első sorban aján
latba hozassák. Nagyon meglepett tehát, hogy pol
gármester ur ilyformán nyilatkozott: „Tóth Lajos 
nem fogadja el, tehát Brader Sámuel.*  Ha T. ur



elfogadta volna, polgármester ur persze a nóp em- \ gálatnikórt Snlzer Ignáez, Maitinskv Sándor ás Blum I leiig, mert midőn a lolrajlást észrevette, li is 1Mi|1 
bérét, a derék iparost mellőzte volna. Máskor inéi- Márkus uraknak u rendezőlnzoltság nevében és meg- nem Iává lett ijedtében. Annak Ortlllietott kUlönOsS' 
tányosabb eljárást kívánunk. ' bízásából forró köszönetílnkot nyilvánítjuk Pápán,! hogy őt nem lopták el.

Kimutatása a pápai izr. nők botogsegélyző tH80. márez. 5-én. Dr. (Juttmmi. Bauer .lózsel. A papa-keszthelyi vasút előmunkálati költsé-
egyleto által f. 1880. évi l'ebr. 20-án tartott koszo- Nemoslelkii jótékonyság. Ajkay Szeréna ur-j geinek fedezéséhez, a pápai kereskedelmi testület 
rueska jövedelméről. Bevétel. Jegyekért 331 frt. hölgy kit e hó 2-án Hupprwlit Taszilló nagy- i ügyelőre 300 írttal járóit. Kereskedőink körében ktl- 
b’elflltizétésekben 337 frt 45 kr. összesen : mis Irt birtokos vezetett oltárhoz - száz forintot küldött. lí'mben is élénk mozgalom uralkodik s mé" tovább;

. ... , .... .> , 1! ......„1,. ...,XlkAl 1 ..................111...4-
Eelültizetésekben 337 frt 45 kr. <
45 kr. Kiadás. Teremért 30 frt, terein díszítése 
34 frt 95 kr, gyertyákért 24 frt 4 kr, zenének 65 
frt, nyomtatványokért 18 frt 50 kr. postadíjakban 
5 írt, hajdúknak 6 frt 50 kr, szalagokért 4 frt 17 
kr, engedély bélyege 1 frt, pecsétnyomóért 1 frt 70 
kr, összesen : 190 frt 86 kr. I. Bevétel 668 frt 45 
kr. 11. Kiadás 190 frt 86 kr, maradt tiszta bevétel 
477 frt 59 kr, dr. Guttmann. Bauer József.

A pápai izr. nők betegsegélyzö egylete által 
rendezett koszorúcska alkalmával begyült lélültize- 
tések egyéni kimutatása. Gr. Esterházy Mór 14 
frt. Lindenbaum Mérné (Drohobits) 20 drb. frank, 
értékesítve 9 frt 50 kr, Berger Sámuel (l)unaföld- 
vánj Berger Ferenczné, Eisler Ilka, dr. Guttmann 
Frigyes, dr. Koritschoner Lipót, Krausz Adolfné. 
Löwinger Sándor (Mezőlak) Ids. Neumann Sándor 
(Bpest) Rechnitzer Vilmos (Győr) dr. Rechnitz Elle
né. özv. Schlesinger Mérné, Steinberger Lipót. Sies 
Henrietté (Grácz) Wittmann Ignáczné, Wolf Regina. 
Spitzer Ignáczné, Tacliauer Róza (Bées) egyenként 
5—5 frt, Keppich Éliás (Győr) Kreiszler Józsefné,! 
Reizner Miksa (Grácz) br. Wimmersperg Gedeon 
4--4 frt, ifj. Berger Ferenez, Bauer József, Barmi 
Jakabné, Grünwald testvérek (Szombathely) Gold- 
sünnidt Tivadar (Bées) Koritschoner Júlia. Lázár 
Józsefné, Lindenbaum Mór (Bpest) dr. Löwy László
idé, ifj. Neumann Sándor és Antal (Bpest) Néger 
Ágoston, N. N., dr. Steiner József, Szauer Jakabné. 
Steiner Ignáczné. Weisz Sámuel, Zweig Lajos (Bu
dapesti 3 3 frt, Ajkay Iniréné, Bánky József 
(Lpatona) Berger Vilmos. Biringer Károly (Győr) 
br. Csacskó Imréné. Pallos Imre (Gecse) Deutsch 
Ignáez (Sz.-Fehérvár) Fischer János (Bées) Fischer j 
Dávid (Kapuvár) Fellner Simon, Grótta Izidor (Bu
dapest) Grünhut Adolf (Devecser) Hamuiéi' Jenő, 
dr. Jíinkey Gusztáv (Szombathely) dr. Elein Mér, 
Kölni Zsigiuond, Lindenbaum Katarin (Bpest) Lö- 
wensteiu Henriül (Szombathely)Löwy Ignáez, Lamm 
Ármin (Péterfa) N. N., N. N., N. N., dr. I’ollák 
József (Devecser) Rechnitz Róza. Steiner Pál. 
Schreiber Sándor (Sümeg) dr. Steiner N. (Szombat
hely) Steiner Miksa (Bríiii) Szenté János, Stein 
Lipót. Sugár Sándor i Kapuvár) Wohl Alór (Szom
bathely) Wittmann Márton (Csorna) Wolf Ignáez ................. „ . .~..............................................................
(Kenőse) Wolf József (Vár-Palota 2—2 frt, Schwartz-[járultak. Meglepő szép számmal volt képviselvén 
stein Mór 1.25, Schmideg Sámiielné l frt lOkr, Ajkay i győri izr. fiatalság, köztük ismerősünk. Biringer 
Miklós, Arnstein Mór (Szombathely) Berger Fiilöp. Károly úr is. ki mint győri lakos is, mindig érdek- 
Berger Sáudorné, Bermüller József, Biringer Má-Jődik pápai ügyek iránt.
tyásné (Kapuvár) Biringer Samu (Kapuvár) Bocsor1 A márcz. l-én megtartott megyei közgyűlésen 
István. Bodánszky Károly, dr. Breuer Salamon. [ báró Fiáth Ferenez főispán jelenté, hogy gróf Ester- 
Buchsbaum Lázár, özv. Beck Lipótné, Berger Mór házy Móricz a tervezett pápa-keszthelyi vasúti bi- 
(Bécs) Csillag Mátyásáé, Deutsch Lipót (Sz.-Fehér- ■ zottság elnöke és a bizottsági tagok egy átiratot 
vár) Deutsch Béla (Sz.-Fehérvár) dr. Feitl Mér, intéztek a megyéhez, hogy a pápa-keszthelyi vasút 
Fleischner Adolf (Győr) Fleischmann AJ. B. (Győr) építésére az előmunkálati engedélyért a minísterium- 
Fellner Soma (Székesfehérvár) Feigelstork Sig- hoz folyamodást adtak be s ezen ügy támogatását' 
mond (Bükk) Freund N. (Siófok) Gold Móricz I és meleg pártolását kérik. A gyűlés ezen átiratot 
Goldberg Jakab, dr. Goldschmid N. Szombat- tudomásul vette s az ügyet melegen pártolni meg- 
liely) Gold Sámuelné, özv. Herczog Jakabné, Ígérte. Ez alkalommal a lapunkban már említett 
Iloflinann Sámuel, Horváth Gyuláné. Horváth La-, tervben lévő veszprém-balatonfüred-tapolczai vasút 
j.os, Kőim Lázár és tiai (Kaid), Kiéin Adolf m., I ügye is napirendre hozatott és mindkét vasúti vál- 
Klein Jónás, dr. Kövy Józsefné. Krausz József,; lalat érdekében egy 27 tagból álló megyei szakbi- 
Krausz József m.. dr, Krausz Miksáné, özv. Krausz [ zottság választatott.
Adolfné, Krausz Henrik, Kőim Adolf, özv. Kőim Rendőri hírek. Kontó Katalin - ki lopásért 
Lipótné, Kreizler Cornélia (Jánosháza), Löwy Adolf, | már többizben lett büntetve - egy tapolezafői asz- 
Löwy Bernét, Löwenstein Adolf. Mádai Sándor, özv. szony zsebéből annak pénztárezáját kihúzta, de raj- 
Mandelbaum Mónié, Mayersberg S. Meller Alanó takapalott és a járásbíróságnak átszolgáltatott. - 
(Sopron), Molnár Kálmánné, Molnár Kálmán. Moi- Lopott baromfiakat árult a hetivásár alkalmá- 
singer Jónás, Neiibauer Ferenez (Szalmavár), dr. val K. M.-né, -1" " 1 —« - i —- ...........’
Neuman Ármin (Sz.-Feliérvár), N. N., Neuman Soma ; asszony.

Pápa város polgármesteréhez oly czélból. hogy ezen . összegek aláírása remélhető.
összeg városunk szegényei között, valláskülönbség Mint halljuk Schreier S. jövő hétfőn a vá- 

’í javára a Mádai-féle kávéházban 
zeneestélyt fog adni, bővebb értesítést a közönség 
falragaszok útján fog nyerni.

Betörés. E hó 4-én éjjel ismeretlen tettesek 
betörtek IJlreich Mihály helybeli állatorvosnak há
zában levő egyik szobájába, az ott levő szekrényt 
feltörték abból 300 frt készpénzt, sok, értékes le. 
hérneműt és egyéb ruhaneműeket loptak. Hogy 
gaz tettüket akadálytalanul véghez vihessék a háj 
őrének, a kutyának húst adtak. Apró husdarabok 
reggel a szobában is találtattak.

Keresett portéka a már ismeretes Boros Ádáni, 
ki, mint egyszer lapunkban is említettük, egy asz- 
szonynak elharapta az ujját. Most a veszprémi kir. 
törvényszék megkereste a helybeli rendőri kivatalt,

nélkül, osztassák ki. A város képviselőtestülete hú- j rosi szegények
lás köszönetét fejezte ki a lénnkölt szellemű úrnő 
ezen nemoslelkii adományáért s egyúttal utasította 
a tanácsot, hogy ezen összegen a szegények között 
kenyeret osztasson ki. Sok éhező könyüit törülte ki 
nevezett urhölgy jelen jóságos tette által, amiért is 
Isten áldása kisérje s boldogság környezze családi 
életét.

Díszes ünnepély volt Ajkay Imre urnái e hó 
1-én. Rupprecht Tassiló ur vezette oltárhoz Ajkay 
Szeréna nrhölgyot. ki városunk zép és művelt hölgy
koszorújának egyik legkiválóbb dísze volt. A fényes 
nászmenetben a násznagyok Hollán Ernő honvédtá
bornok, Radó Kálmán kir. kamarás és Békássy La
jos urak voltak. Mint nyoszolyó asszony Hollán Er-.r ‘ ........      141 VVHVUJ4JZ.UA luuglUHusLü a iiciyueil reiHlOri Klvatall
nőné, mint nyoszolyóleány Hortelendy Gizella űrből-[ miszerint a fentemlitettnek személyleirását körözie- 
gyek szerepeltek, a vőfély pedig Ruprerht Olivier tése czóljából haladéktalanul küldje be. A rendőri 
ur volt. Kiss Gábor lelkész ur végző a szertartást! hivatal már-már tüjesiteni akarta e megkeresést 

! egy valóban szívhez szóló és a jelenlevők által mély midőn hogy, hogy nem — a várva várt és ke- 
mi’giih'' "léssel hallgatott gyönyörű alkalmi beszéd resett Boros hosszú távoliét után valahogyan haza
iján. A rokonok közül olt láttuk Hollán Ernő hon-1 vetődött, minek folytán a rendőri hivatal jónak látta 
védtábornokot és nejét. Hertelendy Gizella kisasz- szemólyleirás helyett, mindjárt a deliqueuset az Ő 
szonyt. Radó Kálmán kir. kamarást. Békássy La- már sok figyelemre méltatott „czifiérblatjával*  a’ 
jóst, Káhh Gyulát, Ruprecht Józsefet. Kálmánt, maga természetességében elküldeni.
Oliviert és többeket. A pazar fényű lakománál di-1 Gabnatolvajok. Hollman S.-hez e hó 4-én 
szes társaság ült együtt, lelkes toasztokat mondva [ hajnalban ismeretlen tettesek behatoltak és köríll- 
az örömszülőkre, az uj és boldog házaspárra és a! belül 8 métermázsa búzát loptak. A tolvajok, kik a 
verni •gkoszorn több tagjaira, különösen feltűnt Kiss talált lábnyomok után Ítélve mezítláb voltak, való- 

az. udvarba, 

szerrel felnyitották és a gabonát egy a'kapu előtt 
álló kocsira rakva, elillantak. A múlt héten pe
dig szinte ismeretlen tettesek Bánóczy Pálnak vám
házi gabnaraktárát törték fel s 26 mérő árpát hord
tak el onnét. - Talán gyűjtenek az ipsék a hét 

' sovány esztendőre ?
Városunkban meghaltak I. évi február 26-tól 

l márczius 3-ig: Hajdú Gáborné, r. k.. 72 éves, agg- 
[ kor. Kákli János, fia János, r. k., 9 éves, tüdő
vész. Smideg Samu, leánya, izr.. halva, éretlen. 
Boros András, lia József, r. k., 7 hetes, gyengeség. 
Szenté Pongrácz.fia Béla, á. h., 2'/., éves, bélhurnt. 
Kompánik János, lia János, r. k., 4 hó
napos. pokolvar. Vieser Lina, leánya, Gizella, r. k., 
I 1 | éves, tüdőlob. Nyári János, leánya, Margitig 
r. k., 11 napos, gyengeség. Fábián Mihály, r. k., 
61 éves, tüdővész. Horváth Teréz, lia Károly, r. 
k.. 5 hetes, gyengeség. Benkő Antalné, r. k., 75 
éves, tüdővész.

z örömsztllökre, az uj és boldog házaspárra és a bellii 8 métormázsa Irazát loptak. A tolvajok, kik 
ontliícrl.'nsvnrii fübh tncrítiírn lríilfinnunit F.iUíhil- Ihüüi I (-..lZlí ..1- .,4/... :4-.<i..................14101. ...1/ 1

Gábor urnák az uj házasokhoz intézett szép felkö-1 szinűleg a hátsó kerítésen át másztak a.. .,.„„„.1 
sziiiitííje. A kedélyes lakoma csak éjfél utón, a ven- a csak egy dnezezal megtámasztott kaput kőimvii
iL'ittíiV f Á \ 417:‘Í«:í1L'íI1*  4*1'1  l'iufiif---- Aili'l liniri- 1 .1..4441- X , .. .... 1.4. .— 1 .., dégek távozásakor ért véget. —- Adja Isten, hogy 
a boldog házastársak úgy szeressék egymást mind- 

l végig, mint házasságuk első napján.
Dr. Freund Benedek úr tiszteletére f. h. 14-én 

i rendezendő hucsu-diszlakomán előreláthatólag Pá
páról sokan jelen lesznek. A derék veteránnak váro- 
sulikban számos rokonai és tisztelői vannak, kik 
minden esetre nem fognak késni megtisztelni oly 
lóriit ki a tiszteletet valóban meg is érdemli.

Az izr. nők betegsegélyzö egylete által ren- 
j dezetl koszorúcskán nagyszámú vidékiek voltak, kik 
a mulatság fényének emeléséhez lényegesen liozzá-

A „M. Vidék* 1 15. számában közölt talány meg
fejtése a következő:

Vén épület már a világ, 
De alacsoynra sülyedett 
Ha egyenest jársz, beütöd 
A gerendába fejedet. 
Hajolj meg, ha a fejtörő 
Gerenda ellenedre van 
En inkább betöröm fejem. 
Semhogy meghajtsam derekam!

Petőfi. 
Helyesen fejtették meg: Weisz Lipót (Bpest) Weisz 
József. Kohlmann Ignáez (Győr) llollher Ilona, Or
bán, Njna, Goldsehmidt. Németh Károly Géza,

.. ..é, de a haromfíiik tuhíjdouosa. egy ugodi | ^,|jZil’ Bugh Béla (Bpest) Szarvas Mariska 
Aeuman Ármin (SZ.-i’enervaij, i\. a., euman .'unna ussz,mn, megismerte azokat, sőt a tolvaj Csöbör * ,”Ja) Goldberg Josela (Becs) Schwarz Róza 
(Sz.-Fehérvár). Pap Amália, Pollák Ignáez, Reiüieu- Gábornóra is rábukkant, ki is rögtön elzáratott. H Komarom) Kovács Viktória (Bpest) Löwy Ignáez, 
......................................   ’ ’ “ Schreier hegedűművész, ki csak néhány n5ip[Szép Ilona, Holottay Erzsiké (Bpest) Mezei Laura és 

  ’ ' Mádai kávés meghivá-1 Aggházy Julis. A jutalmat Ilicke Lujza k. a.
3 napig Győvött tartózkodott (‘l s a névjegyeket kiadóhivatalunkban átveheti.

féld Zsigmond (Grácz), Rozenthal Francziska. Ro-! 5
zenberg Henrik (K.-Czül). Salczer Ignáez. Sclile- előtt hagyta el városunkat, 
singer Ida, Simon Janka, Spitzer Henrik (Győr).1'ára ismét visszajön. : 
Steinberger M., Stein Mór (Becs), Steiner testve- és a Limbeck-féle kávéházban. mindannyiszor zsufo- 
rek, dr. Stadler Károly (B.-Szombathely), Snubel N. lésig telt helyiségben játszott. A Győrben megje- 
főerdész (ügod), Schönberger fivérek, Steiner Bér- lenő .Hazánk*  rzimü lap is nagy elismeréssel szól 
nát, Steril Annin, Szilágyi Józsefné, Síisz Bernét. Seb. játékáról és többek közt azt mondja, hogy lie- 
Steiner Jakabné, Spitzer Salamonná. Steiner Ignáez gediije csaknem beszél, de beszél is madárnyüven, 
m.. Weisz Ignáez, Wiener Teréz (Körmend). Wim-' mert az ember azt véli, imgy élő madarak gyönyörű 
mer Sámuel (Győr), Wittmann Rezső (Győr), Wolf; hangversenyét hallja. Mint értesülünk ma is. hol- 
Sándor (Pap-Keszi). Wolf Pál (Pndrag), Weisz Ka- nap is Mádai ur kávéháziban fog játszani. Sül. ur 
rolina 1—1 frt, Fischer Adolf kávés, Goldschmid [ tehát úgy látszik, tősgyökeres magyar városokban 
Gyula (Győr), Kiéin Adolf, N. N.. N. N. 50—50 | fordul meg, magyar közönség pénzét szedi, elvár- 
kr. Fischer Adolf lo kr, Összesen 337 frt -15 kr. Miattuk volna tőle, hogy ittlétét nyelvünkön hirdesse. 
Pápán, 1880. márcz. 5-én. Dr. Guttman. Bauer 
József.

Köszönetnyilvánítás. Mindazon jóakaróknak, 
kik a pápai izr. nők hetegsegélyző egylete pénztára 
javára rendezett koszorúcska fényes sikerét előmoz
dítani szíveskedtek, a rendező-bizottság nevében s 
megbízásából forró köszönetünket nyilvánítjuk. 
Pápán, 1880. évi márcz. 5-én. Dr. Guttman, Bauer 
József.

Nyilvános köszönet. A pápai izr. nők beteg- 
segélyző egylete állal rendezett koszorúcska alkal
mával a terem diszitése körül tett érdemdús szol-

Julin. A jutalmat Hicke Lujza k. a.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

Tudósítás!
Van szerencsém a n. é. közönséggel tisztelet

tel tudatni, hogy f. 1886. évi márczius 15-én a 
Kelcz-féle házban

Se pénz, se posztó. Megbánta az ulxlai atyait jW*  FŐ- és BUCSUTÁNCZPRÓBÁT "W?
■Aiiiif i..i,’vr.r sx •*» jitwzXiO 1-/...4, .i. ....... ,ii i iii

remiezek, melyre a t. ez. közönséget
[tisztelettel meghívom. A n. é. közönség eddigi 
í szives pártfogásáért köszönetét mondva, maradok 

tisztelettel
Reiner Illés, 

tiínczmüvt'sz.

Megjegyzem, hogy egy oláh solo-tánezot lej
tek, melyen bottal és csörgővel fogok közre

működni. ~V5t

i hogy lovait, melyeket jó pénzért kértek, nem adtai 
[oda, mert néhány nap után — midőn egy kissé 
[mélyebben pillantott a pohárba mint kellett volna — 
lefeküdt az istáiéba jó és szép lovaihoz, hogy azo
kat bizonyosan senki ember lia ne legyen képes el
lopni; egyszerre csak nicgnvilik szép csendesen az 
i 1?*'  ? ’ '■ /
vakut eloldja, csendesen kivezeti őket, 
iszonyatosan horkoló atyafira az istáié 

iicczn neki, vesd el magad, volt 
az atyai! felébredtekor csaknem kárpóto

istáló ajtaja, azon óvatosan helép egy lókötő, a lo-

vs 
he

Pápán, 1880. Nobel Ármin ktinyvnyoindiíjiiból.
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