II. évfolyam.
Előfizetési feltételek:
Egy évre . • • . . 6 fit.
Félévre • • • . . 3 fit.
Negyedévre . • . . 1 frt. 50 kr.
0 kr.
Egy HZiím ara . . .
A lap kiadóhivatala Nobel Ármin
vnnvvkeveskedésdben van. hová az előfiJeti^ek küldendők és a lap szellemi ré
szét illető közlemények czimzendők.

Pápa, 1880. márcxlus 10.

20. szám.

MACIIK WK

SZÉPIRODALMI,

ISMERETTERJESZTŐ és TÁRSADALMI

Hirdetések
négyzet centiineternyi tér szerint számít
tatnak.
Egyszeri beiktatás ára minden
négyzet centiméterért 1 krájezár.—Bélyeg
külön 30 krajezár. — Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.
Nyilt tér petitsoronként 10 krral
számittatik.

KÖZLÖNY.

MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

illeti, nem tudom mily számításon alapszik az lel szemben áll az ezüst agio. mely 1868—77
előadó ur által is felhozott 8—9 millió frt. , közt gyakran még magasabbra is rúgott, mint
ont. 1
***
wnnl1' "
f >'■ 4-e'n
Bár egyre megy akár hány millióval tegyen is a jelenlegi arany agio.
tartott beszéde.
ki ezen erdmény több vagy kevesebbet, miután
A mi a szesz és cznkoradó felemelés
(Két közié in é n y.)
mind elnyelte azt az állami háztartásunkban pénzügyi eredményét illeti, az összehasonlítást
I.
bekövetkezett nagymérvű visszaesés —• mégis alapjául veszem szinte az 1868/77ik évi átla
T. ház! Kót indok késztet az átiilánns csak szükséges pontosan ismerni azon tényleges gos jövedelmet, mely a zárszámadási bizottság
költségvetési vita utolsó vagy utolsó előtti nap fiskális eredményeket, melyeknek árán anynyi kimutatásai szerint a szesznél évi átlagban
ján a felszólalásra. Az egyik indok az, hogy életbevágó közgazdasági érdekeket áldozatni 6.167.000 frtot. a czukornál 893,000 frtot, ösz’pibli oldalról, de különösen Jókai és Ivánka! hoztunk. Méltóztassék tehát, t. ház megengedni, szesen tehát kikerekitve 7 mii. frtot tett ki.
kéviselő urak részéről az ezen padokban Illő hogy a legegyszerűbb, de egyszersmind legmeg Ezzel szemben a pénzügyi bizottság 1880-ra
ellenzéknek az impiitiíltatik. mintha a kiegye bízhatóbb alapon fellessem meg ez iránt a szá- 1 előirányoz 7 mii. frt szeszadót és 1.633000
zésnek állítólagos fényes pénzügyi eredménye-j mitást. (Halljuk.)Kiszámítandó pedig a jövedelmi! frt ezukor adót, összesen tehát 8.600000 frtot,
ívd szemben magunk is halgatag beismerni többlet a vámokból, a restitntióból és a szesz-1 mi a fenti 7 mii. frt 10 évi átlaghoz képest
ki'mytelenittetni'mk azt, hogy hosszú elkeseredett és cznkor-adóból, bár ez utóbbi többletet, mint 1,600000 többletet tüntet föl.
liarcznnk a közgazdasági kiegyezés ellen telje-1 a kiegyezéssel összefüggésben nem álló egyszerű
Tehát a 2 millió frt vámbevételi többlet
sen jogosulatlan volt. A második indok az. hogy' adó-felemelés eredményét, én egyáltalában nem ezen 1.600,000 írttal együtt képezi 1880-ra
n kőzigazigatási reform kérdésének minden elvi- vagyok hajlandó a kiegyezés pénzügyi eredmé a kiegyezésnek sokszor emlegetett pénzügyi ered
tázhatlan aetnális fontossága mellett is n költ nyein elismerni.
ményét. Három és fél millió frt, nem pe
Az 1868—1877-ig terjedő tiz év alatt dig 8—9 millió frt. tehát azon fisealis eredségvetési vita alkalmával talán még is csak
praedoniimílóknak kell lenni a pénzügyi és köz Magyarországra esett a vámbevételi fölöslegek-1 mény, melynek hátterét egy a nemzet közgáz
ból 39.150,000 frt ezüstben, tehát évenként dasági erejét oly keservesen megbénító vámügyi
gazdasági kérdéseknek.
Es sajátságos, hogy mig a bizalmatlansági átlag 3.915.000 frt. kerek számban 4 mii. frt. [ rendezkedés képezi. Mint már Szilágyi Dezső

Rá.t.h Károly

szavazatot legelső sorban és pedig az összes Evvel szemben az 1S80. évre előirányozva van' t. képviselőtársam hangsúlyozta, nekünk nincs
ellenzéki padokban arra alapítjuk, hogy a kor a delegátiok által 5 mii. frt vámbevételi fölös- j semmi kedvünk és szándékunk még 8 éven át
mány a nemzet hanyatló közgazdasági erejének lég. vagyis Magyarország javára 1.570.000 frt: törvényben gyökeredző állapotok ellen meddő
emelésére rendszeres tevékenységet nem tanusit, !n restitutiókat a pénzügyi bizottság 4.463,000Iharczot folytatni, de hát ne méltóztassanak a
akkor midőn a pénzügyminiszter ur a kormány j írttal irányozza elő. úgy hogy e két. czimen almi hallgatásunkat úgy feltüntetni, mintha ma
pénzügyi politikájának, a miniszterelnök ur pedig várható jövedelem kerekszámban 6 mii. frt, I giuik is beismerni kényteleníttetnénk,hogy eddigi
a kormány átalános politikájának védelmére kel, vagyis csak két. millióval több, mint 1868-1 álláspontunkat a tényleges eredmények meghaa közgazdasági miniszter stoikus nyugalommal — 1877-ik 10 évi átlag. Meg kell itt azonban! ziidtolták. (Helyeslés a baloldalon.)
Mi sem volna könnyebb, mint épen ennek
111 bársonyszékében és pihenni látszik azon babé jegyeznem, hogy az 1879. tényleges vámjöve-l
rokon. a miket epochalis nemzetgazdászati kör delem, legalább amint az első Í0 havi kimuta- ellenkezőjét az elvitázhatlan tények egész hosszú
leveleivel hivatalba lépte alkalmával aratott, a tások ismeretesek, még ennél is jóval kedvezőt- sorával bizonyítani. Hisz a pénzügyi bizottmely körlevelekben tudvalevőleg a birkák fekete lenebb számban nyer kifejezést. Továbbá fel ság maga kénytelen constatálni, hogy például
es fehér válfajai oly tanulságos jellemzésben kell említenem azt is, hogy 1.242,000 frt van cznkortermelésünk aránya az osztrák termelés
ugyan mint arany agio eredmény a költségre- sel szemben folyton hanyatlik és egész 6.16-%-ig
részesültek. (Derültség.)
A mi a kiegyezés pénzügyi eredményét téslm felvéve, de az összehasonlításnál ezen tétel-j apadt le, más szóval Ausztria 94%-ot, mi csak

A Icg'iiy«>in<»i
iil1nbb.
*
I.'ajz Zádor Gyulától.

Vagyont, előkelő társadalmi állást örökölni,
szép, megnyerő külsővel bírni, szóval mindazon tu
lajdonságokkal felruházva lenni, melyek a nagy-világ
kedvenezévé tesznek bennünket; leliet-e ennél' kelle

mesebb állapot?
Kotr <! k ő i Dezsővel ily kegyesen bánt
a sors.
Mint a sors kiváló kegyencze, természetes,
hogy a női körökben sok szerencsével mozgott.

Ison betanultad szerepedet. Azt hiszed, hogy nekem
A szorencse most is vele volt.
Állhatatossága azonban, mint egyéb kalandjá semmiről sincs tudomásom? Hogyan gondolhatod,
nál (s ezt is csak annak tekintette) nem tartott so hogy csupán én ne tudjam azt, amit már a verebek
káig. s midőn kezűé érezni, hogy a hálóba nagyon is csiripelnek.
— Még most sem értelek. Csak gyanítom,
is belement — menekülésre gondolt.
De bármily észrevétlenül is iparkodott a háló hogy ismét valami pletyka az egész.
— Te mondhatod pletykállak, csakhogy én ez
ból kijutni, Ella csakhamar rájött törekvésére.
Dezső alattomossága és hirtelensége iszonyúan egyszer hiszek benne.
— De hát miben? szeretném már hallani.
sértette Ellát.
— Rólam szól a pletyka, hogy elutazom?
Bánatában és fölindulásában, be sem várva
Dezső jövetelét, lakására sietett, hogy szemére vet mondd?
- Hát én rólam? Hisz te jöttél búcsúzni. Én
hesse nemtelen eljárását.
Dezső épen a szakitási gondolatokkal foglal szóval sem említettem előtted, hogy el akarok
kozott. midőn az ajtó csattanása figyelmeztette, hogy utazni.
— Epén ebben vagy bűnös. Miért titkolod
valaki jött.
Ily gondolatok után Ella váratlan megjelenése előttem? Avagy azt hiszed, hogy csak ily módon
igen kellemetlenül érintette, de terve kivitelére egy rázhatsz le nyakadról? Hidd el,hogy erre nincs szük
előre előnyösnek találta, még nem mutatni meg foga séged. Én egy perczig sem akarok utadban lenni;

Számos kalandja volt, melyek azonban mind
ng.V végződtek, hogy szive mindenkor sértetlen ma
radt, S ez még érdekesebbé tette őt.
Egy idő óta azonbau úgy látszott, mintha a
viszony, melyben Hamvai n é li o z állt, komo fehérét.
lyabb természetűvé válnék.
— Elláiul te vagy? — szólt Dezső lehetőleg
Hamvai Ella a város legszebb, legiinnepeltebb gyengéd hangon, n sötét szobában alig ösmerve meg
i'ólgyei közé tartozott, Mindenki, még irigyel is, a belépőt.

(mely szép asszonynak nem volnának?) a legnagyobb
tisztelettel beszéltek róla. Soha nem adott okot meg
szólalásra, habár azon nők közé tartozott, kikről azt
szokták mondani, hogy a sors rosszul gondoskodott
örömeiről.
Ella, Dezső figyelmét is magára vonta s mint
hogy e nő részéről maga irányában csak annyit ta-

— Ne félj, nem leszek alkalmatlan; esek el
búcsúzni jöttem I — válaszolt Ella hidegen.
— Mit mondasz! talán csak nem akarsz el

csak mondd meg őszintén, nyíltan, amint egy férfi
hez illő. Ezen okból jöttem' hozzád. Én hiszem és

hitem napról napra erősbül, hogy mindkettőnk bol
dogsága utóink elválásától függ. Még nem késő,
tehetjük.
— Ellám! te teltetnéd?! Gondolj szerelmünkre,
gondolj arra, akinek üdve, boldogsága tetőled függ,
akinek te mindene vagy!
— Dezső! mindenre, ami szent előtted, kér
lek, ne ámits, ne hitegess engem. Hogy szerettél,
jvaié; de mikor volt az? Elmúltak azok az idők,

utazni?!
— Dezső! kérlek, ne játszói színészt, légy
őszinte. Tudod, hogy telkemből gyűlölöm n tettetést,
Beszélj nyíltan, nem fogsz annyira sérteni.
l'ösztalhatotl, mint bármely idegen, nini elbizako
Ellám, hidd el. hogy mitsem értek sza midőn szavaidban szived hangjára ráismertem.
Mondd meg az istenért, hogy nem szeretsz
dottságát igen sértette, mindent elkövetett, hogy vaidból.
■ bő, monddl Én még visszatérhetek. Hűtlenségem
— Te nem értesz engem? No lám, mily ügyemegnyerje szerelmét.

már 6“',>-ot termelőnk. Vagy nem megdöbbciitJ-c
azon körülmény, hogy Ausztriában a szesz-,
sör- és czukoradó ISSO-ra 55.512,000 furinttal. nálnnk fsak 9.643,000 forinttal van elő
irányozva, tehát ami jövedelmünk ezen fogyasz
tási adónemeknél ngy aránylik, mint 15" -a
S5",i-hoz. inig a tényleges fogyasztási arány
ból bizonyára ina már óriási károsodás háramlik
Magyarországra.
És nem-e hasznos dolog szemelótt tartani
azt, hagy az autonóm vámtariffa mily arányba
jnttatá a Magyarországra eső vámjövedelmet a
töb.ii államok váinjövedelméhez 1 Egyenesen
Bismarck herczegtől kölcsönözöm az erre vo
natkozó adatokat, melyek szerint az 1877-ig
terjedő átlagokat véve a vám,jövedelemből esik
egy-egy fejre az Egyesült-Államokban v frt

19 kr, Nagy-Brittaniában 6 frt 30 kr. Dániá
ban 5 frt 20 kr. Svédországban 2 frt 51 kr.
Francziaországban 2 frt h kr. Olaszországban
1 frt 48 kr, Oroszországban 1 frt
kr. N—
metbirodalomban 1 frt n kr. és Magyarország
ban ? az 1880-ra előirányzott nettó vámjövcdelinet, aranyágiót és restitucziót egyllttvéualig 50 krajczár 1
Nem figyelemreméltó hatása Ausztriához
való gazdasági viszonyainknak, hogy még csak
egyet említsek fel. a beterjesztett posta statistikában foglalt azon adat, is, mely szerint
például a postaküldemények után 1878-bmi 1 ,
millió frt utánvételek fizettettek ki
nálunk
Ausztria javára, ellenben csak
millió forint
fizettetett Lajtáidul Magyarország .javára
Nem kívánok, t. ház. a kiegyezésnek már
is észlelhető közgazdasági kihat;.-.i. .1 : gialkozni, és csak az tűzvén feladatomul, hogy
rectifieáljam az egyedül jogosult alapon azon
számokat. melyek a vitában a kiegyezés pénz
ügyi eredményeként ismételten felhozattnk, átté
rek az elvtársaim által beterjesztett, bizalmat
lansági nyilatkozatnak azon indokolásához, melylyel különösen .Jókai és Kautz képviselő urak
is előszeretettel foglalkoztak. Értem a kormány
közgazdasági politikáját, vagyis inkább teljes
hiányát annak, amit közgazdasági politikának
szoktak nevezni.
Jókai képviselő ur azon leleplezést tette
a kormány kiegyezési actiójára vonatkozólag,
hogy azt annak idején mély titokban kellett
tartani, nehogy az osztrákok neszét vegyék
annak a csomó milliónak, mely
Magyaror i
szág pénztárába beözönleni fog.
I gy látszik,
a kormánynak nagy oka van az ő jelen köz
gazdasági politik áját is mély titokban tartani,
ezért hallgat oly sokat mondókig a kereske
delmi miniszter ur, és talán majd ismét csak
egy két év múlva fog bennünket .Jókai képviaz egy előtt, akinek az oltárnál örök hü'óget fogad
tam, még ismeretlen. Még jóvá tehetem bűnömet.
Ella zokogva borult a kerevetre. Nagy küzdel
met állott ki, mig ki merte mondani azt. amitől
olyannyira félt. De tovább nem tűrhette, hogy az
játszók szerelmével, akinek mindenét feláldozta, nem
kapva helyette mást egyes boldog pillanatoknál.
Dezső Ellának váratlan föllépése által igen
kellemetlen helyzetbe jutott. Amit í> csak kerülge
tésekkel. lassankint el akart érni, azt most határo
zottan, őszintén kimondva hallotta. Ez sértette hiuságát.
Számtalan gondolat villant fel agyában: Kubikonhoz vezették, de nem merte, nem volt elég bá
torsága átlépni.
Utóbbi időben keveset gondolt Ellával: de
most, maga előtt látva a bájos teremtést. megírni..;,
a nemes érzésektől, melyeket kedvese kifejezett, föl
lobbant szivében szerelme kialvó lángja; e találko
zás fölébreszté szerelmét.
Soha Ellát szebbnek, szeretetreméltóbbnak nem
találta, mint most. Miért bontaná tehát löl u vi
szonyt, melynek oly számos boldog pillanatot kö
szönhetett.
De miképen győzze meg Ellát szerelméről?
Hogy kezdjen hozzá?
Az elragadtatás pillanata kiszubamtotta zava
rából.

se|ó ur e/en titokban tartás indokaival és fényes mit vaskos kötetekben lefektettek. (Helyeslés
eredményeivel megismertetni. Kaimz képviselő a baloldalon.)
De itt meg csak a t. képviselő ur jpilr.
ur azonban már most elárult egvet-mást. az
politikájának
ik fejezetével foglalkoztáin.
igaz nagyon keveset.
Kautz képviselő ur igen beható és éles Nincsenek kénünkben, mondjuk politikai kénrsze.
es a nála megszokott eloquentiával el -adott rüségek miatt, nincsenek kezű,.k • . ;i nagiobbszabírálat tárgyává tette a .t. Apponyi képviselő ló-u eszközük, mit tehetünk t; hát ;•>: adott viszonyok
társam által kifejtett, eszméket és teendőket. közt kisebb eszközök renil.-zei>'s alkalmazásával
DifficiiltáJja különösen azt. hogy Apponyi gr. az iparfejlesztés terén ! Erre is csak az indisem az ipar alapítás, sem az iparfejlesztés rekt választ adja meg a t. képviselő ur. ó
aetualis joL-ntő^-gíi p ,ő|-,
5i
tüzetesebben ugyanis egészen elhibáz'” ■- ferde iránynak
nem akart, vagy nem tudott kiterje>zkedni. Én tartja azt. hegy mi eg;,;.'•-zrul az államiak
nagyon örvendek annak. hogy Kautz képviselő 'sokkal többet rovunk fel, mint amennyire az
ur most már oly nagy sulyt fektet az iparfej képes és másrészről, hogy mi folytonosan mr7
ganisálni akarunk, de nem geiidoskodunk az
lesztés kérdésére.
organisálandó elemek egyéni qiialitieatiójánuk
Csakhogy engedje me_.
az ő besz.idjéből merített impressiók alapján igyekezz -m emeléséről.
Hát kérem ezek sajátságos tudományos
magamnak concret képet alkotni arról .
mily
tételek.
Kautz képviselő ur kérdezi Apponyi
állást foglal voltaképen ő el. mint szaktudós
grófot :
hogyan képzeli ó az iparalapitás es
és mint gyakorlati politikus, a nemzeti ipar
iparfejlesztés körüli actiót ? A vámpolitika te
kérdésével szemben. (Halljuk!) A védvámrendkintet.ben kezeink még S évre kötve vaunak,
s;o 't tudvalevőleg ő egész tudományos irányáde különben is a képviselő ur egész tudomá
;
,.i nem ismeri el az iparalapitás é»
nyos irányánál fogva perlmrrescálja a proteciparí'é|le.'>ztes leghatályosabb s legnagyobb száz
tionisti'u- eszközökkel való iparfejlesztést —
básu eszközéül.
már t. i. itthon, de nem Ausztriában : azután
Csakhogy Kautz képviselő ur megkülön a képviselő ur perhorrescál minden hatályosabb
bözteti itt a magyar ipart az őszi rák ipartól, állami kedvezményt, és végre a képviselő ur
sejtetve, hogy a tudományban is van ..qnod perhorrescál minden erőteljesebb ipari orgánisajovi non bovi.” Ugyanis neki voltak annak tiót a társulati kényszer alapján, mely Ivei mi
idején bizonyos kételyei és aggodalmai, de épen a szakoktatás hatályosabb szervezését és
mégis szavazatárai nem ellenezte azon vámügyi a technikai haladás előmozdítását is elérhetni
rendezkedést és azon proter-tionistikus autonóm véljük.
vámtariíTát. mely erősen védi az osztrák ipart. • '
annál védtelenebből kiszolgáltatja a fejlődd
stádiumaival küzködő magyar ipart egy k« riátlanul pusztító szomszédos versenynek. (Igaz !
Tekintetes szerkeszti úr!
l’gy van
a baloldalon.)

Levél a szerkesztőhöz.

Kautz képviselő ur mint tudós, számos
kötetül hírneves munkáiban lefektette a szabad
forgalmi rendszer örök érvényű elveit, és mint
tanár naponta megismerteti azokat a tudományt
szoiiijiihoza- ifjúsággal: mint gyakorlati politi
kus ellenben némi aggodalmakkal ó> smipulusokkal ugyan, de mégis magáévá teszi és védi
azon kiegyezési politikát, mely egyaránt sajtja
- é> pedig sújtja a védvámrendszer n inden
hátrányaival annak minden előnyei nélkül, saját
iparunkat épugy. mint mezőgazdaságunk élet
érdekeit.
A képviselő ur tehát vizet tradál és
bort iszik. (Derültség.) Avagy nem tart attól a
t. képviselő ur. hogy tanítványaiban nem épen
fogja erősíteni a tudomány hatalma és áldásai
iránti hitet és lelkesültséget. ha azt látják,
hogy azok, a kik a tudományt hirdetik es ter
jesztik. akkor midőn annak gyakorlati alkalma
zására vállalkoznak, meghazudtolják mindazt, a

Becses lapjának l'.‘-ik sz mában, egy czikksor-zat vette kezdek t : .A g e r m a n i > á t i ó ró 1"
felirattal. ( gvan-e számban. .Egy városi polg a v-tól a p a p a-s ze n t g y ö r gy i vasút ügy ól en i
egy lf\ci bit közzétéve. Legyen szabad miitdk
*
• zikkre rövid megjegyzésemet azon egyszerű okn. í
fogva megtenni, mivel szerény nézetem >z int, :
egyik igenis chauvinista szellemű, a m sík pedig,
helyén nem lévő pesdmismust rejt méhéi.eii. Mind
azokban örvendenék, ha jelei megjegyzi .;... úgy
az első czikk, mint a levél t. ivója által, megezáfoltatnék. Nézetem szerint Magyarországon „ger*
manisátióról
jelen időben komolyan szólni nem
lein t : a pápa-szentgyörgyi vasút ügy ót pedig meg
bírálni .ha szakértő \ ölnek" indokolással, kü
lönösnek tartom és így felszólalásom közlése talán
nem leend felesleges . nem leend tér és id >
rablás.
Nézetem szerint minden müveit nemzetnek I- mór testet kell képeznie, amit pedig úgy kell éi feni, bog, ;I közt’-let minden ágában egyedül tagjai
\ógezzék a munkát, egyedül tagjai foglalják rí . ■
állami és társadalmi életben a tért, vagyis minden

Nesztelenül közeledett kedveséhez. Hallva fnldoklását, mely mindannyi nyil hatotta át. szivét, kész
volt a legnagyobb áldozatra, de szólni nem tudott.
Mint akinek ol y nagy a bűne, hogy kegyelemért,
bocsánatért nem mer könyörögni, úgy állt, lesütött
szemekkel, bánatos arczczal, oldalánál.
Ella föltekintett. A belső küzdelemtől elhal
ványult hajló arcza, szemeiben ragyogó kötnek oly
varázserővel hatottak Dezsőre, hogy, mint delejes
erő által huzva, kedvesére borult.
Ellám !
esdeklé — légy irgalmas, bo
csáss meg! Isten látja telkemet! Szeretlek híven,
tisztán, önzetlenül, mint mikor először keblemre szo
rítottalak. Esküszöm! Ne légy kegyetlen! hisz tudod,
nem élhetek nélküled. Nem! Ellám! ezerszer nem: mi
nem válhatunk el. Ne mondd ki e szörnyű szót
soha! Ne légy gyilkosom! Szeress! s boldoggá
tettél.
A valódi érzéssel mondott szavak nem tévesz
tették e| hatásukat.
Ella megfeledkezve mindenről, bájló ajkait a
szerelem boldog mosolygása lebegő körül. >zenve•lélylyel szorító kedvesét karjai közé, egészen a pil
lanat élvezetének engedve át magát.
Boldog volt, mint soha az előtt. Nem kétel
kedett többi’ kedvese szerelmében. Amiben előbb
hidegségének jelét gjanitá, az most Dezső határta
lan, minden önzést kizáró szerelméről győzte meg őt, I

Dezső Ella szépsége é> karjai között talált
gyönyör élvezetétől elkábiha. njra újra ismétlő l.’.i.goló szavakban a szerelem ígéreteit,
A mámorral elmúlt Dezső állhatatossága is:
ismét unni kezdé viszonyát.
Leszámítva az elr. ■_ .Itatás egyes pillanatai;,
érzés, mely őr e liőh
i.im-zolá. sohasem érde
melte a szerelem nevét. Eleinte azon gondolat. hog\
Ella, ki után annyian hasztalanul sóvárgottak ői
szereti, jól esett hiúságának, s ragaszkodott hozza.
De most már ez sem elégítette ki.
.A legkellemetlenebb helyzetek közé tartozik,
ha az. ki asszonyhoz közelítve, csak időtöltést, vagy
hiúságának kielégítését, egy szóval azt kereste, mit
a világban közönségesen szerelemnek neveznek: egy
szerre látja, hogy azon csendes érzemények helyett,
melyeknek viszonzását kívánta, valóságos szenvedel
met talált." Igy járt Dezső is.
.Történjék bármi is. meg kell szabadulnom
,
*
ez volt tépelődésének refrailije.
De mi módon? ez volt a gordiiisi csomó.
Az utolsó találkozás óta kétszeresen bűnösnek
érezte magát. Nemcsak hogy el nem logadta Ella
ajánlatát, hanem mindent elkövetett, hogy az. ellenke
zőről meggyőzze. S mindezt csak sértett hiúságból tette.
(Vége köv.)

munkához a nemzet tagja közül kerüljön ki a , ha csak a német philosopliiát és a német nemzet! a jászol alatt elcsípték úgy nyilatkozott, hogy addig
mely az ezeríele
ezerféle eletélet- irodalmát mint extra cnltnrát nem tekintjük.
szükséges kéz. Egy nemzet, mely
- nem volt szándéka vaszarra haza menni, mig a lopott
......... /....
*
I* .1 4 mflt'nl 11 • i .• i.iilií <! X Ilii
. <1. . .4 ......... ii... 11 * . '11
i • /1 . . .
.
púikból, csakis egyes
ágakat
művel, hasonlít Szólni 1lehet
a műveltség állapotáról
Németország, élelmet el nem költötte.
éfrv szivacshoz, melynek likacsai, a vizet lelszívják bán, de „német műveltséget" csak elfogult „Gross-j
Beküldetett. T. szerkesztő ur becses lapjában
s tömör „áthat lan" test helyett epén likacsos „at- d e u t s c h"ler állíthat. Igaz állítani könnyű s ha'már többször tett említést az éjjeli madarakról, mejialható“ testet képez. Ha elfogultságtól ment az állítás hízeleg gyengéinknek szeretjük azt el- lyek a szélutcza és főtér sarkát estenkint ellepik;
szemekkel tekintünk nemzetünk múltján végig, ta- hmm és másokkal el is hitetni, de ha bizonyításra de sajnos, mint ezt városunkban megszoktuk, siker
ülni fogjuk, hogy bizony ami kedves magyarjaink, kerül a dolog, akkor sántítani kezd az „állítás" Itelenül. Tegnap estve 8 órakor családommal arra
czivilizált társadalomban, szükséges nagyszámú fog-j epugy amint sántít „egy városi polgár" érvelése a tartva, már messzfrol észrevettünk egy csoportot,
hdkozásokkal édes keveset törődtek, s nem bántak p á p a-s z e n t g y ö r g y i vasút ügyében.
i mely néhány arra menő paraszt legénynyel nagyon
lia a „kernyel" nemet volt, azt is természetesnek |
Nemi jogosultságom vau a pápa-deveosor- is egy egyértelmű szavakat váltott és miután azok
tartották, ha egyes iparágakat csak németek sümegh-tapoleza. keszthely,szentgyörgyi vasút ügyé-1 nem álltak meg, ezen szavakat kihívó taglejtésekvégeztek, valamint az utolsó paraszt is lealacsonyí- hez szólani, hiszen én voltam az, ki először elkel kisérve, egészen hangosan kiabáltak utánuk. —
tásnak tartotta, ha fiát pl. „gyepmesternek'' kelle- tárgyat megpendítettem; én voltam az, ki az eiNŐm és gyermekeim, kiknek arczát szégyenpir fu
tott volna „szánnia1' és helső-Magyarország. nemkü- tárgyban megjelent s a helyi lapokban múlt év I tóttá el, megbotránkozva siettek tova e helyről és
biliben Erdély bérczeiben, hogy a „német" sógor november hóban közétett két? első ezikket irtani s 1 megfogadták, miszerint többé este e hely felé nem
■f)(> i bányász szerepét igen természetesnek tartá, íninden
««5nrion r.
t.i.0/nin-/.u. nélkül
..xivm mondhatom, miszerint
----- :..4. ...........
i. akármily
i.z—n.. ikerülőbe kerül .•is ..nekik.
.ut. — Én
önhízelgés
mennek,
unit ő sokkal könnyebben megélt az alföld rónáján, második czikkemben foglalt érvekhez, még ezideig, pedig kérem az illető közeget, ennek az állapotnak
•i virágzó kalászok mellett mint a terhes bánya- uj érveket senki sem csatolt: de érveimet még ki véget vetni; mert ha nem, akkor megígérem, hogy
munkással; a uenws ember pedig még ma sem sem czáfolta meg, mi az ..emlékirat" s csikkem magam fogok egy nagyon drasztikus szert alkal
képes megbarátkozni avval, hogy a nagyságos úrli összehasonlításából kivehető. És ameddig a pápa- mazni és tudom, hogy használni fog, de azt is tu
bótos" vagy „mester inas1* legyen és becsületes szentgyörgyi vasút létjoga mellett felhozott indoko- dom, hogy az illető közegnek, kinek kötelessége
munkával
keresse kenyerét.
. .Az által pedig,
hogy
. .............
.
.
„„ ' lásom legfeljebb részletezve, illetve számokkal volna az ilyenre felügyelni, ezen módszer nem fog
mi magyarok nagyszámú foglalatosságtól idegenkod- bővítve lett Loskay ur emlékirata által, addig, meg- ínyére lenni.
Maradtam kiváló tisztelettel stb.
tünk" és
még ma is idegenkedünk^ rést engodlünk, bocsájt „egy városi polgár" ur ha viszont azt is
, 7......................................................
egy c s a 1 á d a p a.
melyen át — a szomszédos német munkás, részint mondom,
’
........................................
miszerint
rövid levelében kifejtett kéteA Pápáról Tapolczaföre vezető országút mint
. >- részint mint :iparos,
......... , majd mint lyét, minden alapot nélkülözőnek nyilvánítom, mivel lapunk egyik barátja beszéli — oly állapotban van.
mint kereskedő,
gyepmester is, — mint ezt egy Ízben e lapok hasábjain kimond- mintha több helyen kráter nyílt volna meg, vagy
Ulner és mitagadás benne mint —- g;
likacsokat, melyek a tam — a vasút kivitelét o 1 y k e z e k földrengés okozta besülyedések történtek volna, mely
hejött s kitöltötte azon likacsokat
miígvarság által bőven hagyattak , de amelyek j v e 11 é k f e I. m e 1 y e k s z érint e m m i n- horpadások az ut színvonaláig iszappal vannak tele
életében
betöltetlen nem d en tekintet b e n g a r a n t i á t képeznek, úgy, hogy az átkelés az ilyen helyeken veszélyes,
(.gv‘ míívelt nemzet
.......... 1 Z1
''4-Zl....
maradhatnak, amiért nincsen „jogunk a különböző a siker fel ő 1.
kivált teherrel. A molnárkocsisok úgy segítenek
korszakokban bevándorlottak ellen árgus szemekkel
’j'
Azon állítás, hogy a tervezett vasútnak I)e- magukon, hogy ily helyen lerakodnak, átvontatják a
viseltetnünk, nincs jogunk, at 1hazánkba jött mun- j vecser helyett Tüskevárra vitele esetében, a két kocsit a veszélyes süppedéken és úgy viszik út a
........ *•
a™ Irt ilenne,
----- tarthatlan, mivel! zsákokat vállukon egyiket a másik után. Ilyenek az
nemzet
testén trace különbség n™
600.000
kás kezeket „féreg"-nek a r
nevezni, mert nem a .nemzet vérét" szívja
„ i czikkiró maga is elismeri, hogy „nem szakember," utak majdnem mindenütt megyénkben, persze megyei
hanem becsületes munkát végez oly téren, melyre a s így bővebb czáfoíatot ezen állítás nem érdemel. rendszerünk dicsőségére!
magvar nem szánja illetőleg nem szánta el magát. Az pedig, hogy a most' aláirt
.........összeg , ,elvész" mint
Biztosítás. Az első magyar általános biztositó
fadjuk, hogy midőn ..Etelközből" bevándoroltunk elveszett a húsz évvel ezelőtt gyűjtött összeg, szin- társaság igen szépen akar gondoskodni a magyaror
csak azért is. mivel aI S,.„
., már
.................
h
.
............
VPUA VUU.VVA
nomád nép voltunk, tehát földmivelés, bányászat.
..... * tén indokolatlan állítás,
szági tanítók JW.WJV.M
jövőjéről.
Kizárólag
csak «...
tanítók száiparnépünk nem foglalkozott körülmények akkor és
( ma egészen különbözők.1 mára nyomatott egy czirkulárét, melyben olvashatók
ipar- és kereskedelemmel
----- ,
ígv a nemzet jövőjét komolyan tekintetbe vevő Ugyanis akkor, sikertelen maradt a tervezett vas- [ mindazon kedvezmények, melyeket e szolid régi
nagy" állaniférliaink. nevezetesen első nagy királyunk, i ú t n n k m ivei e g y m á s, h a t a 1 m a s a b b' intézet kizárólag
.. csak a tanítóknak fog nyújtani,
Szent István, akarva nem akarva, utalva voltak a 11 e r v á Ital el lett nyomva ; ezen eshetőség IA kik tehát, a tanítók közül maguk nem tudnak
______ , ...............
_................
már akkoriban műveltséggel biró német sógorhoz jelenleg azonban nem forog fenn s így a kivitel | __
takarítani,
azok számára
könnyen takarít _a ___
késő
fordúlni s a földmivelés. ipar- és kereskedelem előtt, elháríthatlan, legyőzhetlen akadály nem áll. vénségre az első magyar általános biztositó társaság.
Az idők jele. Három tagból álló rablóbanda
meghonosítása végett - mi tagadás benne, tanítókat .Még a pénz kezdése sem képez .,legyőzhetlen'V
I
gyarmatosokat hazánkba hozni. Es nem puszta j akadályt, mivel vasútnak számára szükséges tőke az! támadta meg a széki erdőn a helybeli zsemlyés
50 kr.
kr. ára zsemlyét vitt,
állítás az. hogy a nyugoti népek czivilizátiójának i első sorban érdekelt, nagy és középbirtokosság.1! fiút, ki Gyepesre 1 frt 50
felvétele nélkül a magyar nemzet Európában! városok, takarékpénztárak és kereskedők részéről, kitől a rablók a zsemlyét elvették s midőn a fiú az
állandó életet nem találtatott volna, mi pedig' könnyen össze adható, mely esetben pedig a most árt kérni merészkedett, agyonlövéssel fenyegették,
egyedül a nyugot műveltségének, társadalmi és I foganatba veendő nyom jelzés alapián készült költ- A rablók jól vannak fegyverkezve. Ezt Írja devecseri
állami intézményeinek meghonosítása által volt ségvetés leend az építésnél irányadó és csakis az levelezőnk.
A pannonhalmi sz.-Benedek rend névtára
elérhető
és igazlclkülettel a haza művelésében előmunkálatok megejtése után lehet szó a vállalkiváló szerepeit vitt német, gyarmatosok, hazafias kozó felől. T. levélíró l'r azt mondja, miszerint'1880-ra. sz.-Benedek apát születése 14 százados
utódjait, germanisátori tendentiákkal elfogúltság Pollák mérnök által húsz évvel ezelőtt gyűjtött (évfordulójának emlékére megjelent Szombathelyt
nélkül vádolni nem lehet, nem szabad. Különben is adatok ma már nem helyesek. Igaz, hogy húsz éviBertalanlty József könyvnyomdájában. — Rendfőnök
hazánkat ezideig két Ízben kezdették .germanizálni" óta sok megváltozott, de az tagadhatlan. hogy a 1 Kruesz Krizosztom János főapát ur, ki Völgyfalván
II. József és Bach uralma alatt: mindkét Ízben pe mai statisztikai adatok nem lehetnek kedvezőtle- Sopron vármegyében született 1819. jan. 21-én, a
dig. a nevelés és az administrátió terén lett ez nebbek azon tényéknél . melyek Pollák mérnök és rendbe lépett 1835. fogadalmat tett 1840. áldozárrá
főképen megkísértve, de istennek hála eredmény Steiner építész által gyűjtöttek, sőt egész határo szenteltetett 1843, főapáttá kineveztetett 1865. nov.
nélkül. Azt pedig, hogy a zsidóság, kereskedők és I zottsággal merem kimondani, hogy az emlékirat 3-án. beiktatása történt 1866. jun. 10-én. — A
iparosok germanizálnak: nagyon merész állításnak statisztikai adatait, a jelen tényei, jóval túlszár névtár első felét „Adatok Pannohalma múltjához"
tartom mivel a tények azt bizonyítják, hogy épei) ezek, nyalják . ami pedig bizonyára nem Loskay ur mü czimmel történelmi előadás képezi Halbik Czipriántól,
noha eredetileg idegen nyelvet beszéltek is
nagyrészt vének hátrányára, hanem igenis előnyére Írandó, melyben az is mondatik, hogy sz. Márton később
megmagyarosodtak. folyton magyarosodnak s így a tehát épen a tervezett vasút mellett emelnek szót. toursi püspök pannonhalma nyugati aljánál elterülő
Csak egy adatot lehetne — az emlékiratban Sabaria nevű római gyarmat-városban (nem Szom
.germanisátióval" mmi vádolhatok, mert a német
nyelv terjesztését - - nem eszközölték sőt német — helyreigazítani * ez a vasút hossza. Ugyanis bathelyt) született 316. körül. A névtárból látjuk,
anyanyelvűket a ma. varral cserélik fel — tehát az emlékirat 1212 mérföldet tiintet ki. holott a hogy Pannonhalmán a főapátság perjele Roszmanitli
távolság tényleg következő: Pápa-Noszlop 2% Ricíiard, főapáti helyettes Ballay Valér, alperjer
tényleg a magyarságot terjesztik.
Különben is ez a .germánizátió" féle fészke- mfd ; Noszlop-Devecser 1- , mfd. Devecser-Sümog Borbély Kornél, ujonczképzők Rektor Gáspár és
lodés nem egvébb mint a hírhedt „hep hep" más-' 2\ mfd: Síimeg-Tapolcza 3 mfd. Tapoleza-Keszt- Tornáink Ferencz, levéltárnok Sztachovich Rémig,
kirozása illetőleg zsidó polgártársaink ellen intézett liely 3's mfd: Keszthely-Szentgyörgy 11 „ mfd könyvtárőrök Halbik Cziprián és Labach Berthold,
),
*
tohetotlentámadás
melynek eredetét és czélját nem összesen tehát Pápáról Szentgyörgyig 141 „ mfdet házi lelkiatya az öreg Kovátsits Márczell; a főapáti
tarlóm szükségesnek felemlíteni, mindazonban any- tesz ki. — Fogadja t. szerkesztő úr megkülönböz szentszéknél 18 ülnök van; a főapátsági lyceumáll:
n.iil mondhatok, hogy a reakezió lappang az ilyen tetett tiszteletem nyilvánítását.
középiskolai tanárképezdébol (6 tanárral), hittani
antigermán illetve antisemita erőlködés alatt. Nékarból (4 tanárral) és bölcseleti karból (7 tanárral):
Pápa. 1880. mart. 7-én.
zetem tehát az. hogy mi magyarok ne csak pap.
a székesegyház személyzete 5, a főapáti udvaré 3
Vécsey István.
hgyved, hivatalnok esetleg orvosokká neveltessük
(titkár Wagner Lőrinez. konventjegyző Bertalanlty
I Teod'-r, szertartó Handek Ágoston) papból áll. Van
gyermekeinket, hanem igenis nevidtessük őket a
‘ még Pannonhalmán központi jószágkormány 4 egyénmermdxi kereskedelmi és ipar ágaira is, Imgy ez
Kereskedeiini
casino.
.Mint
értesülünk
kereske*
nel; a kerületi jószágkormányzók pedig: Kulin RayP i ?! Uírsulaloin minden terén magyar emberek
■"glalják el a tért, melv esetben mihamarább delmi körökben, nagvon életrevaló eszme pendittetett i mund Győrött. Jeney Ernő Füssön, Kováts Ábel
'“•'gszünik a külföldi elem hetodulása és lesz mef melv Pápán egv kereskedelmi casinó felállító- Pannonhalmán, Pokorny Frigyes Kis-Gsanakon. Az
mapi magyar kereskedelem, magyar ipar, valamint sit'cz.élozza
Néni mulaszt hatjuk el ezen eszme országos (hiteles helyi) levéltár őre a perjel, ki mellé
esznek magyar pénzesemberek és vállalkozók. Ta- életrevalóságát kiemelni, mert egv kereskedelmi casinó ] 13 hites tag van rendelve. Van e rendnek hat középn.l,1|11 n,.'ni sz^líyen s nemzetünk épen mert úgy a czélszerüségc helybeli kereskedőinkre nézve kiszámit-i tanodája: főgymnasiumok Esztergom. Győr, Sopron,
«rít 1 i111’.1!1/1 jl,l''»ben tanúit s a külföld müveltsé- hatlan Ott a kereskedelem terén előforduló mozgat- | algymnasiumok Kőszeg, Pápa, R-Komárom városok
■''l . ‘‘'^'.iátította. lett művelt, életképes nemzetté. nak megbeszéltetnének. de azon kívül ezen casiuo bán. Plébánia van 13 és 3 fiókegyház. A főapát•/''li't
•’l(‘,-.g'
*k ” már csak azért sem kép- létesitése által kereskedőink tömör egészet képezve, I sághoz tartozik még; a bakónybéli apátság (Sárkány
Hűnek, niert életrevalóságánál fogva ilyesmit befolvásnkat a kereskedelem érdekében sokkal job- Miklós) 2 plébániával, a tihanyi apátság (Simon
Zsigmondi 6 plébániával a döinölki apátság (Holh'd/'í^'IU
1 Sí|k l',‘,l.'be. élhetetlen népre han érvénvesithetnék. mint igy szétforgácsolva.
...,le '*zt mondani, a magyarra pedig nem. Kü- Mint bálijuk ezen casinó megalakulása csak idő lósv Jusztinián) a kis-czelli plébániával. A rend
'összes személyzete: 1 főapát, 3 apát, 140 áldozár,
J'ii ien pedig én. bármit irkafirkáljanak a „p a n- kérdése már
i * 1 !’* ;| ii” Írók, speciális német
műveltséget.
Köszönetnyilvánítás. A pápai izr. hitközség 28 növendékpap; a lyceumi tanulók száma 37, a
H
ismertek <>1, inmcm igenis európai niüveltsé- hálás köszönetét fejezi ki á pápai takarékpénztárnak gymnasioniokban 1478. A remi legidősebb tagjai:
m i‘I ni|,l;VI,.l'k építését pedig, a dicső Hellén llóp. azon •><> frtért nielvet nevezett hitközség iskoláié- j Császár Annin, Sárkány Miklós és Jedlik Anyns.de
ez utóbbi életkor szerint a második. Az 18112. óta
;l '''k'i Róma, s azután Európa minden mfl- mik juttatott \ pápai izr hitközség elöljárósága.
' l*en!z,‘fr. a magyar sem véve ki, évszázadokon
Nagyon éhes lehetett. Sárközi Antal vaszari i elhunyt rendtagok sorában n 100-ik helyen áll
■_ '* szkozölie. ('hínárnak. Indiának van saját spe- lakos, ki a főtéren levő Königsberger-lele koresmá- Barbay Kolnmhán Oá_spár, Barbav István szundi
'1,1 *s 1 idliirája . de .német'' ciiltura nem létezik. lem Kalmár Istvánná vaszari lakosnak élelmi szőrökkel jegyző-mester lia. ki 178:1. jan. 5-én született, fölii. m. zsírral, lejjel, hassal, tejtöllel stb. megtölC II ..zenteltetett 1815. apr. 24. meghalt l’tlssön 1842.
IC11|||
czikk ivójánál <7.1 ép<,n nem lehet lel- kosarát ellopta, mert midőn Kovács Istán istálójál.an jan. IS-An, a 200-lk helyen (ill Cznezor Gergely

Vidéki és helyi liirek.

István, mh. 1866. szept. 9. Utolsó (255) a halottak Ijó áron. Midőn lerakják a szalmát, egy 4- 5 kilo
közt Klötzer Kálmán Ferenez, mh. 1879. jul. 19. ‘nehéz kő hull ki az egyik kévéből s a vizsgálat
A pápai izr. nők betegsegélyzö egylete a kimutatta, hogy több kévében kisebb-nagyobb kő

Képrejtvény.
Gyöngyössy Adéltól.
% kg. petrezselyem
1 „ kg. saláta
s kg. ugorka
100 gr. viola
50 gr. reseda

koszorúcska tiszta jövedelmének jelentékeny részét volt elrejtve, melyet a paraszt úgy hitt legjobban
szegények segélyezésére fordította. Wolf Lipótné és alkalmazni a kévékben, hogy ezeket meglocsolta, s
Berger Ferenczné urhölgyek a szegényeket saját a köveket a szalmához fagy ztotta.
Amit az éj leple takar. Különös esetet be
lakásaikon felkeresik és segélyezik nemcsak azokat
kik kéregétől jönnek, hanem mindazokat kiket se szél el lapunk egyik barátja, aki a bábsütő-utezágélyezésre méltónak találnak, kikről ország-világ bau lakik t. i., hogy 7-én éjjel álmából borzasztó
A helyesen megfejtők közül kisorolt 50 díszei
még nem tudja, hogy segélyre szorultak. Ilyen a jajkiáltások verték fel. mely kiáltások az ntczáról feliratú monogrammos levélpapírt boritokkal együtt
hangzottak. Barátunk, ágyában felülve a neszre
valódi jótétemény, ilyen a humanismus.?
Á selyem tenyésztés emelése érdekében mint figyelt és észrevette, azaz o.y hangokat hallott, kap jutalmul. Megfejtési határidő márczius 20.
*
több ellen. Egyszerre
a M. F. értesül, igen nevezetes intézkedést tett a mintha egy ember küzdeni
földmivelési miniszter. Miután ugyanis tapasztalta- rémséges sikolytást hallott, oly iszonyút, hogy haja
Szerkesztői le relézés.
tott, hogy ezen jelentékeny gazdasági mellékág az az ég felé meredt. - „Meggyilkoltak ! MegszurHumanisztikus szempontból ... stb ... ig nem kö
utóbbi években hanyatlásnak indult, a miniszter az tak! Gyilkosok! Tűz van! Tűz van! segítség ! zölhetők. Nincs bennük az. ami az olvasó figyelmet leköt,
erre kézséggel és mindennemű díjazás nélkül önként Meghalok! stb. azián hörgő hangokat és halkabban hetné. Amabban meg a psychologin tanaival ellenkező dolgok js
vállalkozó Bezerédj Pál hidjai nagybirtokost minisz kiejtett ,,Szúrd meg mégegyszer“-t hallott, miután mondatnak el, ilyeneket pedig minden ,.filggetl< nsegilnk"
teri meghatalmazottá nevezte ki feladatául kitűzvén ismét borzalmas jajkiáltás volt hallható : most úgy eziira sem engedhetünk meg magunknak.
Veritas. Mi a dologba, legalább egyelőre, nem avat
arra hatni, hogy e téren ismét kedvező lendület tetszett neki mintha a szomszédban ablakot és kozunk, mert mostani stádiumában bennünket nem érint
álljon be. Bezerédj-nek működése az első időben kaput nyittanának ki. de azon pillanatban futó em Különben teljesen osztjuk véleményét : Es ist so Manclios
Tolna-, Fehér-, Bács-, Baranya-, Temes-, Torontói-, berek topogását hallá. Ekkor erőt véve magán, ki Iául uicht nur ini Staate Dilnomark sondern aueh .... L)(.
vannak emberek, kiken semmi sem lóg. kik . ...
Krassó-, Szörény és Sopron megyékre van kiterjesztve. ugrott ágyából, felszakitá az ablakot, kinézett, de Iiát
no de silentiuni ! Observálók leszünk, s ha kell, mi is közbé
Talált okiratok. Herczeg János pölöskei lakos, I az utcza —■ üres volt.
lépünk. Türelem!
f é. február hó 29-én, a községi határban, a sző-i,
Kéménytüz. A major-utczabeli egyik „csárda”
Devecser. Házi dolgaink úgy el lesznek intézve, hogy
lőkerités alatt, több mint 30 darab különféle okira kéménye f. hó 8-án délután három óra tájban ki- a kecske is jól lakjék, meg a káposzta is megmaradjon.
Hisszük,
hogy ön is meg lesz elégedve azok fejlődésével,
tot talált melyek közt több öröklevél és kötelezvény gyuladt. Tűzoltóink azonban gyorsan elfojtották a
Erzsébet román fejedelemné dalaiból. Közölni f^.
— 400 — 903 forintról szólók — bizonyos Pa Ifizet > igy nagyobb szerencsétlenségnek elejét vették. juk. Szives Ígéretére számítunk. Az ivet kérjük. Ha sil?.
raszti Pál ólai lakós nevére van kiállítva. Valószí
Pályázatot hirdet az orsz. méhészeti egyesület riil . . . jó. ha nem, akkor se baj. Üdvözlet.
Fülemile, fülemile . . . .Sajnáljuk, hogy a 2-ik versnűleg tolvaj kezek tették oda amaz okiratokat, fél „Méhészeti kátéra". A műnek 4—6 Ívnyi elméleti
| szak úgy rím (első és második sor) valamint rytlimiis (har
vén a felfedezéstől. A venyige kerítés már hoszszabb és gyakorlati tartalmúnak és népszerű nyelven írva
madik sor) tekintetében hiányos. Ha igazítani tud e bajon,
idő óta magában rejthette az okiratokat, mert már kell lenni. Benyújtási idő 1880. július 1. Jutalom i úgy szívesen közöljük ez egyszerű, de csinos költeményét.
egy részük feloszlásnak indult. — Az okiratok to 205 frt (Gömíöcs Benedek és részben Sebők Imre
vábbi intézkedés végett beküldettek a szolga bíró adományából.) További részletek megtudhatók a ne
Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T.
sághoz.
vezett egyesületnél, mely egyesületre felhívjuk azon
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.
5 forintért kótyavetyéltetek el a napokban t. olvasóink figyelmét, kik méhészettel foglalkoznak.
Gyülevészen egy két holdnyi szőlőbirtok, mert az
Bélyegmentes. A pénzügyminiszter az ország
árverési hirdetés csak a hivatalos .Budapesti köz összes pénzügyi hatóságait körrendeletéig értesítette,
lönyében lévén közzétéve, és arról ki sem értesült. hogy a kir. közjegyzők által bekivánt anyakönyvi
Ez pedig mindaddig igy lesz, mig az árverési hir kivonatok azon esetben, ha a hagyaték csekély ér
Beküldetett. A un pókban hagyta el városundetések csupán a hivatalos lapban fognak közzel.'tetni. tékű, vagy az örökösök szegények — bélyegmen j kai és vidékét társaséletünk egy kitűnő tagja, hölgy
Üchtritz Zsigmond báró választó kerületében tesek.
koszorúnk egv hervadatlan emlékű virága, özvegi
Ugodou és L.-Patonán népgyülést tartottak a válasz
Az „Ország-Világ11 czirnü füzetes képes lap, , Bottka Imrédé született Beke Aranka ő nagysága,
tók s elhatározták, hogy nyílt levelet intéznek képvi
melyet Somogyi. Ede szerkeszt gonddal és ügyesen, méltóságos Beke János semmitőszéki bíró ur leselőjükhöz. melyben fölszolitják, hogy mandátumát
i ánya. Zalamegyében vásárlóit nagy kiterjedésű bir
tegye le, miután az országházban nem védelmezte méltó a közönség figyelmére. Az előttünk fekvő tokára vonulván vissza. A társadalom legmagasabb
kerülete érdekeit, a Majthényi Verhovay-féle párbaj 6-ik füzet is érdekes tartalommal jelent meg s il- i köreiben ismeretes, ritka műveltségű és nagy lelkű
ügyében pedig mint a szabadsajté ellensége mutatta lustratiói is többnyire igen csinosak. A szöveg: nőben a szegények és szükölködők. árvák és öz
magát. A levelet háromszáznál több választó irta alá, „Élő férj özvegye1*, elbeszélés Margittay Dezsőtől. vegyek jóltevőiket siratják! Az ég áldása kisérje
Másfélmázsa
. ..halat. loptak , el f. hó
. - 8-án
,. , éjjel.
7’ | .Szemere Bertalanról (kézirat faksimilével i. ifj. Áb- a nemcskeblü hölgyet és ó\ja meg minden balsors
)ási lülöp
Fülön halkereskedő a tegnapi
teírnaui hetivásárra
hetivásárra 1 \
hisárpási
.
halat hozott Pápára s azt szokás szerint a halpia- i ran.vl Kornéltól, . Engesztelőül“. Ábrányi Emil verse, tól. Legyen jövője rózsásaid) mint a múltja, ii
mindenható tartsa meg soká családja s az emberisé;;
czoii a „bárkában" lakat alatt hagyta. Ismeretlen Eszembe juttok", költemény Vay Sándortól, „l’rboldogítására.
D.—
tettesek éjjel a bárkát feltörték s másfélmázsáin i gevadászok", Balázs Sándortól. „Bizalmas beszélge-|
tartalmát elemelték. Nagy volt a károsult fájdalma, tések egy anyával", Maver Miksától. „Fészekrakás
midőn reggel a feltörött bárkában százötven fonti
n/jzAi
»
<,
.i■ iii??
| i
]
i
. , ,
előtt , rá z Jótli Belátói. „A párba es a nők ,
hal helvett csak két darab pontyot talált.
I „ ’
•’ J....
, .
Van szerencsém a n. é. közön léggel tisztelet
Elgázoltait. F. hó 9-én délelőtt a sétatér1 N1Ikó ^'‘lortol. - Ezenkívül képszövegek, irodalmi,
sarkán Vadas József fogata egy éltes asszonyt el- zenei, színházi stb. rovat. A képek: .Tinin Károly tel tudatni, hogy f. 1880. évi márczius 15-én a
gázolt. A szerencsétlen lábszárán és csípőjén több arczképe", rajzolta Karlovszky Bertalan. „Ürgevadá-j Kelcz-féle házban
sérülést szenvedett. Miskey sebész ur a szerencsét- szok^ Karlovszky Bertalan eredeti rajza. „Spanyol w FŐ- és BUCSUTÁNCZPRÓBÁT
len nő sebeit rögtön bekötözte; később az elgázol-1
pásztorok", „Luzern és a Pilátushegy", „Vadászó
rendezek, melyre a t. ez. közönséget
tat a női kórházba szállították. Az elgázolt — mint
tisztelettel meghívom. — A n. é. közönség eddigi
velünk közük — nehezen hall s ennek tnlajdonit- róka", „Hazatérés az alpesekről", „Paulay Ede és szives pártfogásáért köszönetét mondva, maradok
ható szerencsétlen.égé. Vadas József azonnal a az ifjabb szinész-nemzedék" (eredeti rajz). „A j
tisztelettel
rendőrségnél jelentette magát.
hiéna". „Nubiai lakház" és „A schulnieister ur".—
Reiner Illés,
Paraszt furfang. Vizet a tejben, fmhsint a A minden két hétben megjelenő füzetes vállalat ára
tánezmüvész.
borban, lisztet a kolbászban, fakérget a sörben már
negyedévre csak harmadfél forint s az előfizetők £
;'
*
Megjegyzem, hogy egy oláh solo-tánezot lej
értünk, de a mi még uj. a kő a szalmában. Egy
tek, melyen bottal és csörgővel fogok közre
paraszt ki valószínűleg már másokkal együtt gyako ez összegért kapják a minden második füzottel járó
működni. 70
rolta e furfangot. minap 30 mázsa szalmát adott el jutalomképet.

A közönség köréből

Tudósítás!

1

H1RDETVÉNY.
A „Pápai kereskedelmi s Iparbank'1 li<|iiiilatíóban részvénytársaság'f. 1880.
évi márcz. 22-én d. e. 8 órakor Pápán a városház tanácskozási termében

RENDES KÖZGYŰLÉST
tart, melyre a részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, Imgy a közgyűlést
megelőzőleg szavazutijogiik gyakorolhatása végett részvényeiket a bizottság elnöke,
BERMÜLLEH JÓZSEFnél letenni szíveskedjenek.
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1) A felszámoló bizottság' iiifiködéséi'őli jelentés az intézeti ügyek véglebonyolitása iránt.
A felügyeli) bizottság megválasztása s tiszteletilijámik megállapítása.
Egyéb inditványok
Pápa, 1880. február 12-én.

A felszámoló bizottság.

Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.

NOBEL

ÁRMIN

órái
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kiadandó.

