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Az izr. iskola-alapjeletti országgyűlési vita

A hét nagyobb részét az országgyűlés a 
zsidók teng<■r i k i gy ó j ónak, azaz a zsi <1 ó 
iskola-alap kérdésének szentelte. Tndva-I 

dolog, lwgy mig az ngynevozett orthodox,] 
.......vjs jobban mondva, az anticongressnsi párt.' 
éreti képviselete az. alap jövedelmeit békés ki- 
eírazkedés. vagy ha az nem sikerülne — ami 
bizonyos — bírói Ítélet utján kívánja felosz
tatni n két párt között, addig a i-ongressusi 
párt országos irodájának elnöksége az alap 
iii'o#oszthatlanságát vitatván, annak a kormány 
általi kezelését s jövedelmét a budapesti rab- 
lii-seminnriuni és tanitó-képezde fentartására, 
valamint siket-némák segélyezésére. — s se-j 
gélyre szorult népiskolák támogatására továbbra 
is fordítani kéri. A vita e fölött javában foly, 
s fényt dérit n magyarhoni zsidók közötti vil
longások tulajdonképeni mivoltára. Hogy ama
zok tárgya egyéb volna mint pénz, és ismét 
pénz, és harmadszor is pénz, mint Monteeoenli 
mondta legyen, s hogy ez egyszer ismét a val
lásnak a íégeltaszitóbb haszonlesésnek i;s sze
replési vágynak kell álezánl szolgálni, azl im
már a legkorlátoltabb eszi! ember is átlátja. 
,\x iskolaalap kérdésével ép úgy vagyunk, mint 
a vidéki községek napról napra szomorúbb ala
kot ölti viszonyaival. Ott is, itt is egynéhány 
ember felkapaszkodván a „zsidó biró“-bivatal 
tigorkafájára. nehogy az ingatag alapot, mely
ből működésűk és szereplésük erejüket szívják, 
lalmk alól veszítsék, harangmílják a magyar 
zsidóságot s az egyes községi tagokat, hol 
avval, hogy az Istenért álljanak résen, mert a 
„vallás" veszélyben van : hol avval, hogy a 
...uitura vívmányait" védelmezni kell az elha
rapódzó barbarismus ellen, pedig itt is, ott is 
csak a hatalom és szereplési vágy képezi a 
legtöbb esetben az agitátiók rugóját. Nem 
akarjuk ez állításunkat példákkal iíliistrálni, 
vsak constatálni akartuk e szomorú s a zsidó 
ifjúság vallás-, erkölcsi és tudományos fejlődé
sére a legkártékonyabban ható jelenségre, mely

ellen csak egy óvszer létezik: — lerázni a pió-( 
czákat, melyek a zsidóság testén —tudva vagy' 
öntudatlan, mindegy! — egyes községekben ] 
évek óta ólősködnek. kivonni magát a két. bu
dapesti „szent (?) szék" járma alól, hagyni a zsidói 
iskolaalapot az alkotmányos kormány kezelései 
alatt, mely annak jövedelmeit niás mint az ala
pitó értelmében kitűzött czélokra nem fordít- i 
lmtja. Ami pedig a seminariumból idővel kike-' 
rülő rabbikat illeti, hadd válaszszák azokat azon 
községek, melyeknek tetszenek, hisz azelőtt sem 
hasonlított például a munkácsi rabbi az aradi 
rabbihoz úgy, mint egy tyúktojás a másikhoz, 
azért a magyar zsidóság mégis megmaradt év
századokon át egységes tömör testületnek. Ha 
egyéb haszon nem iiáramolnék is ez egyesülésből a 
magyar zsidóságra, mint az. hogy a képviselőházban 
nem akadna többé alkalma egy „zöld" honmentő
nek szellemi sziporkáit nagy hetykén a Magyar
országot lakó 500,000 zsidó polgár szemébe 
fújni, állítván, hogy ő Tstóczy bátyánkkal azért 
nem Írhatja alá a zsidó atyafiaknak Palestimiba 
szóló utilevelét. mivel — pénzmagra szorulván 
az istenadta! - már Soroksárról kellene őket
visszahívni I Mi az emberbaráti képviselővel el
lenkező nézetben bátorkodunk lenni! Ugyanis; 
úgy vagyunk meggyőződve, hogy ha már Pa
lesztinába való vándorlásra kerülne a dolog, s 
a nagyon tisztelt képviselőnek pénz dolgában 
meggyűlne a baja, úgy hogy a Soroksárig elő
haladt zsidókhoz volna kénytelen folyamodni — 
ezek ugyancsak lélek szakadtáig futnának, hogy 
Jeruzsálemig meg sem államinak. De hogy any- 
nyira nem fejlődnek a dolgok, gondoskodik er
ről a magyar elemnek sajátos józan gondol
kozása, valamint a zsidóval vele született prak
tikus világnézlet is. mely ha soká is egykeil-

! vilen tűri egyesek túlkapásait s hatalmaskodá
sait. nem téveszti örökre szem elöl valódi ér
dekét,— ősei hitéhez valói tántorithat- 
lan hűsége mellett, igazi hazafiui 
szellemben haladni — a tudományok 
torén. K. M.

lláth Károly
klpmlíi urnák, a kípvtnMMnn f. h. 4-íu 

tartott beszéde.
11.

En nem tehetek róla, de én mindezen 
combinált perhorreseálásokban nem láthatok 
egyebet, mint bizonyos nemét a magasabb tudo
mányos nihilismusmik (ügy van! a baloldalon) 
és nagyon tartok tőle, hogy lesznek sokan, kik 
hajlandók lesznek Jókai képviselő ur minapi 
humoreszkjét úgy variálni, hogy „megverte a 
Jézus annak az országnak a gyakorlati közgaz
dasági politikáját, melynek irányadó parlamen
táris tényezői a nemzetgazdaságtan professorai.“ 
(Kléuk derültsége baloldalon és szélsőbaloldalon).

He hát t. ház, Kautz képviselő ur leg
alább a jövő zenéjeként felemlíti a valutakér
dést, melyet ő úgy látszik a 30 milliónyi deficit 
mellett is megoldásra vezethetni vél, azután 
megérinti az adóreformot, a postatakarékpénz
tárakat stb., •— de miért nem örvendeztet 
meg a t. közgazdasági miniszter ur a tavali 
budgetvita alkalmával Ígért közgazdasági actio- 
programmal l Hiszen az egész ország közvé
leménye felkarolja s hangoztatja a nemzeti ipar 
ügyét, a t. miniszter ur bizonyára tisztában 

Iván magával, mely törvényhozási és kormány
zati rendszabályok és minő egymásutánban 

1 fognak ez irányban foganatba vétetni.
Midőn a miniszter úrhoz két Ízben e ház

ban kérdés intéztetett. hogy miért nem kezde
ményezi legalább az ipartörvény módosítsd™ 
vonatkozó novelláris törvényjavaslatot, melyre a 

| ház még hivatalbeli elődjét 1S7S. évi június 
| havában utasította, azt méltóztatott mindkét 
I esetben válaszolni, hogy a miniszter ur jelen
leg a phj lloxera-ílgygyel, az erdélyi birtokren
dezési kérdéssel és az áruforgalmi statistika 

1 ügyével van elfoglalva, és egy miniszternek is 
csak naponta 24 óra áll rendelkezésére. No 
hát ezen kérdések ketteje időközben szerencse

lsen a megoldás stádiumáig jutott el, s igy a 
(tisztelt miniszter urnák hihetőleg van már ideje 
az ipar érdekében is a rég óhajtott erélyes és

jr A st c z®.
A Irg-iijoiiioruHabli.

Rajz Zádor Gyulától.
(Vőge.)

Tudta, hogy Ellát nem könnyelműség, hanem 
szenvedély vezette karjaiba : ismerte véghetlen sze
llmét, melylyel hozzá ragaszkodott. Yaijon reinél- 
l'eti-e, hogy ily érzelmű nő nyugodtan fogja 
elviselni nlliagyatását ? Fogja-e az hűtlenségét 
ililoiBos nyugalommal venni, ki szerelmének min- 
'k’iiét: lelki nyugalmát, férje boldogságát, nevét, 
kötelességeit feláldozta : ki fölött az egész világ 
pálczát tört; kinek csak egy bűne volt, az, hogy 
nagyon szeretett ? S ily áldozatokkal szem
ben csak az a kiváuata volt, hogy kedvese, általa 
érme magát boldognak.

Mindezt tudva, boszaakodott helyzetén, melyet 
Imcslllettel megváltoztatnia nem volt szabadsá
gában.

Szakítani nem lévén alkalma. arra határozta 
'■I magát, hogy egy időre távozik : mert az tudta, 
hogy egy kis idő s távolság ily viszonyok felbontá
sára néha csodákat tesz. Ürügyül jószágainak ren
dezése szolgált.

Ella, ki előtt mindaz fontosnak látszott, ami 
kedvese érdekeit előmozdítható, s ellenkezőjét ro

mánkén annak, amit Dezső hitt, nem volt ellene, 
hogy rövid időre távozzék.

.Mig Ella türelmetlenül száralálgatta a napo
kat s alig várta ama porezet. melyben kedvesét 
karjai között láthatja ; addig Dezső azon törte fe
jét, hogy mily ürügyeket hozhat föl távolléte meg
hosszabbítására, s legkellemetlenebb pillanatai azok 
voltak, melyek viszonyára emlékeztették.

Miután az első lépés egészen az ő előuyére 
ütött ki, jónak találta, hogy ez utón tovább haladt- 
jon, misem tartván őt attól vissza, mert sokkal 
önzőbb volt, hogysem arról tudott volna lemon
dani , ami neki örömet, élvezetet. de másnak 
fájdalmat okozott.

Csak Hiedelemből, mely épen azokat korié-, 
tolja leginkább, kiket a szív miben sem akadályoz, | 
értesítette Ellát, hogy bizonyos elhalasztliatlan ügy 

, elintézése végeit rögtön el kell neki hosszabb időre 
utazni. De hogy hová? avval hallgatott, mert attól 

I tartott, hogy Ella követné.
E sorok szétoszlatták Ella ábrándjait. Sze- 

' relme műn vakította el annyira, hogy Dezső hűt
lenségéről meg ne győződjék. E váratlan csapás 
tönkre teszi, lm egy szentebb kötelesség öntudata 
nem tartja fenn benne a lelket, nem ád neki erőt. 

, férje, ki oly jó, oly elnéző volt irányában s ki 
ellen ő u bűnök legnagyobbikát elkövette — a 
Miségi esküt megszenségtelenítetto — halálos ágyán

feküdt. Most csak e helyen talált vigaszt, merített 
erőt, hogy égbekiáltó bűnéért csak valami jót 
tehessen. Ejjeken át virasztott férje ágyánál, a 
leggondosabban ápolta egészen utolsó leheletéig, 
melyet karjai között adott ki.

Ha hisszilnk a vallás ama vigaszában , hogy 
ha bánatunk Őszinte, megbocsáttatnak bűneink; úgy 
Ella férje halálos ágyánál megnyerte bűneinek bo
csánatát. 8 ámbár a világ máskép Ítélt fölötte, 
azon gondolat, hogy az. aki a szíveket vizsgálja, 
látván őszinte bánatát, megkegyelmezett neki, meg- 
nyugtatólag hatott lelkére : teljes nyugalmát azon
ban sohasem nyerte vissza ....

Az erkölcsi szigor, melylyel a világ olyanok
ról Ítél, kiknek magaviseleté, egy ballépést kivéve, 
másoknak hallgató szemrehányás, szivét mindenkorra 
elkeserítő.

Menekült a körből, mely benne csak bukott 
nőt látott.

Az ország legelhag.vottabb vidékeinek egyikére 
.tette át lakását, hol elzárkozottan a világtól egye
dül - szerelme zálogának— J e n Ő n e k ólt,kiben 
minden öröme és bánata összpontosult.--------- —

Az idő lassankint, ha nem is teljesen, kisi- 
1 mította a nyomokat, melyeket a nehéz csapások 

Ella szivében hagytak. --------



tervszerű nettót moginditani. Én elmondom n 
tisztelt ház engedőimével, hogy miből áll eddig 
az első és egyedüli nagyjelentőségű nettó. (Hull
juk ! Halljuk!)

A miniszter ur gondoskodott arról, hogy a 
régi országos ipnregyi'sflleilion eddig egyesített 
erők megosztásával egy oly nj, mint iparoski)-1 
rőkben elnevezték „ministerialis iparogyesillet'' 
létesüljön, melynek szervezője és szóvivője 
épen azon ministerialis tisztviselő, ki az ipar
ügyi resorttal soha nem foglalkozott, a szak- 
tanácskozmányokban soha részt nem vett, iparos 
körökben soha nem mozgott és ki soha sem 
titkolta a kisebb iparosok és a kézműipar 
emelésére irányzott törekvések iránti nagy ellen
szenvét.

Az érdekelt körökben mindenki tudja, mi 
a ezélja ezen leginkább a németajkú nagyipa
rosok és nagy kereskedők bevonásával kezde
ményezett egyletnek, melynek egyenes kormány 
befolyás alatti alakítása ami viszonyaink közt 
már vsak azért is az iparfejlesztési érdekeknek 
nagy kárára történik, mivel az erők szétfor- 
gársolásának és a ministerialis befolyástól eddig 
független nézetnyilvánításoknak ezélba vett ellen
súlyozásán kivlíl, a mi viszonyaink közt az 
iparügyeknek minden igaz barátja veszélyesnek 
és azért kárlmztandónak fogja találni azt. lia a 
gyáripar és kézműipar közt az együttes ós 
összeinűködő szervezkedés helyett mesterkélt 
társadalmi válaszfalak állíttatnak fel. (ügy van! 
a baloldalon.)

És ha én ezt ez alkalommal felemlíten- 
dönek véltem, kifejezést akartam adni a leg
szélesebb szakkörökben keltett resensusnak a 
felett, hogy épen a miniszter nr, ki még csak 
ujját sem mozdította az egész ország közvéle
ménye által sürgetett iparérdekü rendszabályok 
megindítására, ki a leghiggadtabb, de egy
szersmind a legszélesebb érdekkörökre kiterjedő 
mozgalmakkal szemben a legellenszenvesebb s 
a legridegebben visszautasító magatartást tanú
sított : — hol épen e miniszter nr ressortja 
az, amely a magyar iparosság zömének leg
utóbbi iinposans manifestatiójával szemben — 
nyíltan kimondom — egyenesen a provoeatió 
terére lép.

Az ily provoeatió pedig épen a jelen ne
héz időszakban, midőn az állam mindent köve-

nevében folytak a tanácskozások, anélkül, hogy 
a legkisebb politikai ezélzatok is vegyültek 
volna a manil'estatióba és a nélkül, hogy ezen 
nagyon kevés kivétellel erős ellenzéki elomek- 
bőMIIott. hatalmas gyűlésben bármely megtá
madás intéztetett volna azon kormány ellen. 
(M a d a r ász: elég rossz !) melynek közönye 
és mulasztásai adtak épen okid, az iparosok 
második országos gyűlésének megtartására. Mit 
mondanának már most n miniszter nr és kor
teskedő lisztviselői ahhoz, lm a jogos repres- 
siíliak fegyvereivel élve, a tényleg kezünkben 
összpontosított igen nagy és igen erős szerve
zetet l'ellmsználnánk egy országszerte megindí
tandó erélyes ellenactióra ?

Lesz alkalmunk a közgazdasági tán-za 
tárgyalása alkalmával behatóbban foglalkozni az 
iparügyi kérdésekkel is. de én már ez alka
lommal (Igyelmoztetem a i. kormányt. hogy 
jóval kevésbé lesz ellenzéki szellemtől áthatva 
a mi birálatunk, mint pártjának egyik első 
rangn indabilitásáé, halk Miksa képviselő nré. 
aki nem mondom, hogy maga megírta, de 
legalább nem ellenezte azt, hogy a ,.1’ester 
Lloyd" nem régiben imígy vezérczikkezzen : 
(Halljuk !)

„Es ist cin fást ímerhörtes Schauspiel. 
dass in cinem Konstitufiomdleii Emidé eine so 
eiiihi'llige Yerui'tlieihing einzidner Regierirngs- 
miimier sicli oH'enbare, ölnie, dass die von 
dicsem l'rtlieile betroHemm ilhistren Staats- 
miinner dadurch irgemhvie genirt wnrdim. Eine 
mit jedein Tagé steigende Zalil von JlisseiTol- 
gen hat selieinbar nnr dazu beigetragen. die 
Crheber derselben in doni Besitze dér Maciit 
noeli zu befostigen. Allé Faihmiiimer Iliid 
Ei'oignisse konstantiren die
u n f ii h i g k e i t eiuzelner Miinner mis den 
liöclisten llegirirngskreisen, — vreder die tViililcr. 
noeli die Miinner műdén abgestellt." (Derült
ség a baloldalon.)

Én nem tudom, kikre ezóloz a nagybefo- 
lyásu kormánypárti lap. de azt constatálom, 
hogy ezeket ti kis udvariatlanságokat, nem az

alle
f 1 a g r a n 1 e

ellenzék hangoztatja.
Aztniomltaa I.miniszterelnök nr.liogy sokat

tenni az anyagi téren és egyszersmind a defi
citet leapasztani nem lehet. Könnyes szemek
kel kellett lemondania mindazon rendszabály okról.

tel, de csak igen k ereset nyújt az állampolgá- melyeket különben a közgazdasági erők oinele- 
roknak, nem csakhogy nélkülözi a legprimitívebb.sáré szükségesnek tartott volna. Es beismerem 
kormányzati mélyességet, hanem abban még azt. hogy ezen a téren egy fatális circiiliK vi-
egy nagy adag háladatlanság is rejlik. Mert 
emlékezzék vissza a t. miniszter nr azon gyű
lésre, melyen közel G00 törvényesen szervezőit 
ipartársnlat 800 kiküldött által képviseltette 
magát és a hol 50,000 önálló iparos egyenes

tiósnssal állunk szemközt. Távolabb álmuk 
mint valaha a pénzügyi kibontakozástól, mert, 
kevesebbet teszünk mint valaha n közgazdaság 
emelésére ; viszont keveset fordíthatunk egy 
erélyes és rzéltiidnios közgazdasági politika ér-

megbízásából, do az ország összes iparosai venyesítéséro, mert államháztartásunkban újabb

Egy napon különös eset adta magát elő Ella 
házában.

A szolga bejelentő, hogy halott van a 
házban.

— Házunkban ? ! — kérdé Ella csodálkozva, 
miután nem volt sejtelme, hogy ki legyen az.

— Ne tessék aggódni, nagyságos asszonyom, 
a mieinkből senki sem.

— Nos?
Hát, kérem alásan, tegnap este egy kol

dus vetődött ide, könyörgéseire befogadtuk az 
istállóba éjjeli szállásra s a nyomorult reggelig ki
szenvedett. Mikor költegettük, hogy kotródjék to
vább, már halva volt. Az este gondoltam is, hogy 
elutasítom, de tessék elhinni, megesett rajta szivem, 
olyan nyomorult volt.

Jelentsd be a bírónak, úgy ahogy a do
log történt s ha van valami nála, azt szedd el 
tőle s add át a bírónak.

Mije volna a nyomorultnak!? A ruha, 
rajta van, nem ér egy garast som. Hisz szegény
nek inge, sőt követem alásan. gatyája sincs.

Arról hát majd gondoskodunk; sőt, mi
után házunkban meghalt, mondd meg a bírónak, 
hogy a temetési költségekről szóló számlál küldje 
hozzám. Ha a halottak kamrájába fogjátok vinni, 
megállj átok itt ablakom előtt, szeretném e szegénytj 
látni.

Talán jobb volna, ha nem tenné, nagysá
gos asszonyom.

— Már miért nem ?
— lrgy nézz ki, mint a kisértet. Még én so 

szeretem arczát látni.
Látod, annál is inkább kiváncsivá tettél. 

Mindenesetre úgy tedd, ahogy mondottam. Csak 
Jenőt ne engedjétek oda és más gyerekeket sem. 
Nem kell az egész falut. íöllármázni. Érteti ? Most 
menj!

A szolga, dicsére gondolataiban úrnője jósá
gának újabb jelét, egészen meghagyása szerint 
járt el.

, A holttesttel megálltak az ablak alatt.
Ella kitekintett . . . Maga előtt látva az elso- 

ványodott, a nyomortól eltorzított, kisértiessen I 
halvány arezot, a borzalom különös neme átjárta, 
az egész valóját, te,.te remegett. S még som tudta 
szemeit a hulláról levenni ; merően nézett arra.

Mintha látta volna valamikor ez embert, mint
ha közelebbi ismerőse lelt volna gyanító. De; 
hogy ki legyen, arra sehogysem tudott visszaemlé
kezni. Különös ; a hulla látása oly kellemetlen 
benyomást tett reá, mit kifejezni nem. csak érezni 
lehet. Nem tudott szólni, csak keze intésével meg
értette az emberekkel, lmgy távozzanak.

Elvitték; nem látta, de arcza folyton szemei

decaden.co állott lm. Do o mellett csak annál 
sulyosabbiin érinti u jelen régimét azon, sze
rintem jogos vád. hogv még a közgazdasági 
érdekek azon terén sem fejtett ki rendszeres 
tevékenységet, almi nincs szó az államháztartás 
iijabb mogterhellelésóről.

Én nem tudom, hogy mit tesz és mit, 
mulaszt a t. kormány o tekintetben más téren, 
do annyit tudok, hogy az ipari'igyek még egyet
len előző kormány részéről sem részesültek 
egészben véve mostohább elbánásban. És lm van 
kivétel, ott annál inkább nyer igazolási, lmgy 
csak némi jóakarattal s u társadalmi szerveze
tek lelhasziiáhísával linanczialis áldozatok nél
kül is szép eredményeket lehet elérni. Bizo
nyítók erre a honvédelmi minisztérium, mely — 
és ezt. teljes elismeréssel emelőin ki — az 
összes felszerelési szükségletek beszerzése kö
rül minden irányban legteljesebben megfelelt a 
hazai iparosság .jogos kívánalmainak. (Helyeslés 
baífelől.)

T. ház ! oly annyira prnedominiílókmik 
tartom azon közgazdasági állapotokul, melyek a 
:>0 milliónyi deliritnek ijesztő hátterét képezik, 
hogy a kormánypolitikának az anyagi téren 
való meddősége már magában kijelöli az én 
pártállásomat általában, valamint álláspontomat 
is a Imádóit bizalmatlansági nyilatkozatokkal 
szemben. Es itt, legyen szabad az ezen pa
dokban (szélső halra miitntl ülő képvisolőtársaim- 
nak megjegyezni azt. hogy lm meggyőződésem 
szerint a fennálló közjogi alapon Magyarország 
közgazdaságát kellőleg fojleszthetőnek nem tar
tanám, lia nem tartanám lehetőnek különösen 
az ország vitális érdekeinek megfelelő vám és 

is. azonnal e padok
egy szerény helyet.

De mivel erős meggyőződésem az, hogy 
ezen az alapon is lehet egy erélyes nemzeti 
politikának Magyarország közgazdasági virág
zóvá tenni és az anyagi tényezők megizmoso
dásával államiságunkat és alkotmányos institu- 
tiónkat biztosítani és nemzetünk eiiltur feladatait 
teljesíteni : és mivel lépten-nyomon arról győ
ződtem meg. lmgy a jelen kormány a kellő 
erélylyel. czéltndatossággal és függetlenséggel 
nem felel meg a mindez irányban reá háramló 
feladatoknak: hozzájárulok a gróf Apponyi Al
bert képviselő társain állal beterjesztett hatá
rozati javaslathoz. (Elénk helyeslés halfelől.)

Vidéki és helyi liirek.
Személyi hír. Mernie Bódog orsz. képviselt” a 

„Független Hírlap” szerkesztője, helybeli rokonai 
látogatására f. h. 11-én városunkba érkezeit. A jeles 
térti több ifjúkori barátjával együtt tegnap este dr. 
Kövi József nr vendégszerető házában kedélyesen 
mulatott.

kereskedelmi rendezkodóst 
legszélsőiben kérnék

Az idegen eltemettetése minden feltűnés nél
kül. egészen csöndben, egy-kól embertől kisérve 
megtörtént s miután a költség nem a falu terhére 
esett még ogv kis fakereszttel is megjelölték sír
ját . . .

Már több nap elinalt ez eset után, midőn a 
szolga egy darabkara papirossal belépett Ellához, 
úgymond, felesége mikor rongyokra szét szaggatta 
a koldus után maradt ruhát, abban találta bevárva.

Ella megnézte s mint a villámtól lesújtva, 
összerogyott, röhögvén e szavakat : „ő volt, boldog
talan !’

A darabka papiroson ennyi állt: „Ellám, bo
csáss meg ! Elegei bűnhődtem. Dezső.

Ki Írhatná le Ella érzelmeit, midőn önvádak
tól máris lesújtott szivére a sors ily iszonyú 
vápást mért ?

Földig lealázva látni azt, a kit szivünkben oly 
magasra emelőnk , hogy imádtuk : lehet-e
ennél nagyobb gyötrelem, nndokahb érzés; érheti-e 
a szivet nagyobb kín?!

A sors kegyetlen csapást mért Ellára, lelkét 
örökre megtörte. — ...

Még csak egy érzés dobogtatta szivét 
gyermeke iránti \ éghet len szeretető, mely felett a

előtt lebegett, nem bírta kiűzni emlékezetéből, még sorsnak s időnek nincs hatalma a világon! 
.limaiban is nyugtalanító őt.-----------------------------



A pápa-szentqyörgyi vasút ügyében, 11 hely-1

Löwy .Jakab ‘és W eisz J. E. urak az 
i.b’íleges költségek födözése czéljúhól gyűjtést ren
deznek. Az eredmény inár eddig is megfelel vára- | 
Izzásaiknak, de még tetemesebb összegek aláírása | 
jirlyéztetik kilátásba. Mint értesülünk Keszthelyen 
/ ‘Deveeserben ugyanily mozgalom indult meg.

A györsopron-ebenfurti vasút üzleti főfel- 
öífvelőségét Győrből-Sopronba akarják áttenni. Ezen 1 
hir a gvőri háztulajdonosok, iparosok és kereskedők , 
köreiben nagy izgalmat okoz; mert Győr mint ke- 
rPskedő város és vasúti csomópont ily főfelügyelői, 
székhelynek legalkalmasabb és az előnyt meg is ‘ 
érdemli.

A pápa-keszthelyi vasút ügyében következő' 
sorokat vettük: Tekintetes szerkesztőség! Az általam 
a üO-as években a győ'r-pápa-keszthelyi vasút léte
sítésére szerkesztett és volt consortium választmánya i u VBV1UI„VI 
által az lbi»l-ik évi február hónapban közöltotett topogni pinájának összeállításához igen nagyuecsu 
statistikai adatok, a r Pápai Lapok1, és , Magyar' adutokhoz jutott, a többi részek elkészítése is várható. 
Vidék1,-ben részint Lóskay Miklós és' ......................................... -
nők uraknak személyes polémiáiban.

pápai polgár által, mint már 
lók, kijelentettek: r;"*«*  •
á'.alánosau ismert kívánatosságára és az egész vidék 
áialános hasznai lél ejtésére, lalamint a t. érdekelt 
közönség Ivlvihígositására és megnyugtatására köiet- 
]j7.ő n\il'dkőzatomat kérem becses lapjába felvenni: 
Mind Gaál urnák, mind az egy pápai polgár urnák 
tökéletes igaza volna abban. Imgy ezen adatok már 
nőin használhatók. Imgy ha ezen adatok csak egye
sek, kereskedők és birtokosok felületes véleményein 
\;igv adatain alapulnának; de miután ezen általam 
szerzett adatok égi" a birodalomban elismert és ta
pasztalt aiicforitás tanácsára temérdek i<lő és fárad
sággal hivatalos és statistikai adatokból gyűjtöttek 
ós^záiuitlattak ki. azok nemcsak hogy most is. ha- 
iiriu mindaddig használhatók lesznek. mig vagy pápa
keszthelyi vasat érdekelt 25 négy szögű mért földje 
nagvohh vagy kisebb nem lesz, vagy ezen területen 
felállított gyárak. vagy nevezetes népszaporodás által 
meg nem változtatnak. De, Imgy nocsak Gaál és egy 
pápai polgár urakat, hanem bárkit is megny ugtassik 
adataim használhatóságáról, a jelen körülmény «‘k kö
zött is. például hozom fel a pápai vasút személy
forgalmát. melynél a jelen sanyarú viszonyok között 
is a pápai vasúti állomáson tavaly 33.OIH) jegy ada
tott ki és 3l».0(MI jegy jött be s igy összesen Ö9.HO0 
</.eniély fordult meg. holott én csak 55.000-et szá- 
niifnlhnn, felnit 25"/0-tel meghaladja számításomat. 
Pápán. mártius 10-én. Kiváló tisztelettel ma
radván S te in er A. építész.

T. szerkesztő úr! A .Magyar Vidék" 2o-ik 
számában tisztelt Vécsey úr .A Germanisátióról * 
e. imíi czikkemre reflektál és oly ellenvetéseket és 
érveléseket használ, int Iveknek nagyobb része in
dokolatlan. Az egy indokolt ellenvetés az lett volna, 
miszerint ily czikk nem való a .Magyar Vidék1* ha
sábjaiba. Ezt belátva, nehogy a jó ügy nek ártalmára 
hgyok és oly emberek kezébe adjak fegyvert, kik 
tá j és vallásgy ülőiét üknél fogva azt készségesen meg
ragadnák. inkább tartózkodom a válaszolástól és ki- 
uvihánitom. hogy e lapok hasábjain e thémáról 
többé írni nem fogok. V. S.

Az orsz. izr. Iskolaalap ügyében mint távira
tilag értesülünk, az országgyűlésen Molnár Aladár 
indítványa túlnyomó többséggel elfogadtatott. Azon 
izraelita polgártársaink, kik a szóban lelő alap és 
az izraelita hlekezel egysége mellett buzognak, kik 
továbbá a tiszta vallásosság és józan haladás esz
meiért küzdenek jelen értesítésünket bizonyára öröm- 
mel fogják venni.

Helyreigazítás. A pápa-szentgyörgyi vasútra 
vonatkozó kőelem uiolsó tételét mely ben a ter
vezett vasul hosszát ll‘s mérti'dd-hosszaságbnn 
'"'itittiun ki kövotkozőkép igazítom helyre : Az 
altahim kimutatott távolság az országutakra vonat
kozik s ezek hossza tényleg I I1 s mtlld; a terve- 
zGt vasat azonban, jóiul egypnesehh irányt követve, 
lapolrzát pedig csak távolról érintve, az országúti 
vonalnál rövidehh s csak 12' 2 midet tesz ki, 
vagyis rpen annyit, amennyit Loskay Miklós ur, 
•''•ívesen ki is mutatott. Vécsey István.

Kolossváry Gyula helybeli ügy véd s lapunk, 
x'dt szerkesztíij,. sulvos betegségben szenved. Szi-' 
vunklnil óhajtjuk miójőbbi felépülését. 
_ A kisbirtokosok országos földhitelintézete 
'•Kyvben oly tárgyalások fejeztettek be, mely<dí ered- 

biztos garantiát képes nyújtani ez intézet 
működéséről. A földhitelintézet s az első 

takarékpó-nztár igazgatósága között ugyanis 
•izonvos szorosh viszony tervezete állapíttatott meg. 

icrvezet szerint az első hazai takarékpénztár fogja 
‘17,‘liii a kisbirtokosok földhitelintézetének pénzeit. 

!' ,ll'uványait s igen lényegesen hefoly a földhitel- 
l.1!,'z',’1 'dtal kifejtendő záloglevél üzletre. A taka- 
'' l"‘nzlár igazgatósága továbbá jelentékeny módo- 

i'iván tenni a fölállítandó vidéki előleg- 
' etekre nézve s minthogy az orsz. gazdasági 
'fíyesíilet is ilynemű hitelszövetkezetek felállításán 
•'•'időzik, ez egylettel is óhajtandó volna összeköt- 
' ''she lepni, hogv egymást működését ne bénítsák 
11U. hanem inkább közös működésre egyesüljenek. 

1 1‘H'Myiiláf.ük már ez irányban meg i> kezdődtek.,

í hon véd szintén itt hagyta mankóját,nem lévén többé 
szüksége reá. — Hagyatéka áll : egv . Kossuth ötös
ből*.  Azonkívül találtak nála Kossuth Lajos nyom

itatott levelét Vidacs Jánoshoz a honvédmenház 
I ügyében ; egy tartózkodási jegyet; egy röpiratot: 

_mit akar a krajczár-egylet ?" lakbér nyugtákat és 
holttartozásairól való jegyzéket.

| A kiszolgált altisztek jogairól oly esetekben.
| midőn államszolgálatban már alkalmazottakul vala-
1 mely állásért folyamodnak, a pénzügyminiszter kör- 
• rendeletet adott ki a közös hadügyi és magyar hon- 

i védelmi miniszterekkel történt megállapodások alap
iján. Eszerint ezen pályázóknak, kik tényleg pol- 
•’gári alkalmazásban vannak, még ha ilynemű alkal- 
, j mazásra nem is jogosultak, az ugyanazon flgyága- 
■1 zathoz tartozó jolib fizetésű iroda- és hivatalszolgai, 
.! valamint alsóbbrendű felvigyázói állomások betöltésé- 
i | nél előny nyújtható ; de más ügyágazatnál, pl. posta-

• , • l ■ n--i—,i------  -----................. z igen nagybecsű állomásokra
!! . . ,es - -^Lig.var' adatokhoz jutott, a többi részek elkészítése is várható.
.............................. • Gaál Ödön mér- Iskolai takarékpénztár Deveeserben. Az izr.

részint újonnan hitközségnek minden tekintetben előre törekvő derék 
nem használha- 

azért én a pápa-keszthelyi vasút

A pápa-szentgyörgyi vasút ügyében a hely-l A dunagözhajózási társaság már a napokban' 
i,e|i kereskedők közt szép mozgalom indult meg. megkezdi minden irániban a hajózást Az első 

.... ..... "" U“’'" ' ..... .. irányban a hajózást. Áz első menet. Budapestről 
Gy őrbe- lolyo hó 14-én, Győrből Budapestre az első , 

I hajó folyó hó lG-án fog indulni.
A magyar orvosok és természetvizsgálók. 

Szombathelyen tartandó XXI. gyűlésére, nagyban 
folynak az előkészületek mind ott helyben mind a 

i fővárosban. Szombathelyt eddig csak a város tette 
ineg az előkészületeket, melyek a gyűlés megtartlm- 

i tására okvetlen szükségesek, most azonban mar maga 
a megye is akczióba lépett és elhatározta, hogy a 

.gyűlés tudományos munkálatainak növeléséhez is 
maga erejével hozzá fog járulni. E czélból fölkérte 
a földtani társulatot a XXI. gyűlés alelnöke utján, 
hogy Vasmegye földtani viszonyaira vonatkozó ada
tait, bármily terjedelmes munkát adjanak is azok, 
khi.hls j égéit áteiigodiii szíveskedjék, A lAldtaui,.... iu. pu»iu-

i társulat örömmel engedett e kérésnek s így a megye hivataloknál megüresedett szolgai vagy levélhordói 
ÍAnAnr..<>.1l.i4./,nn Aoc,11.<.....41. .....................1.. '11 - ]|U j]ynenl(| pályÓ-

zatnái jogos igényű altiszt nem jelentkezik: úgy
szintén a kezelés körébe vágó alsóbbrendű tisztvi
selői, még ugyanazon ügyágazatnál megüresedett 
állomásokra is csak azon esetben nevezhetők ki, ha 
ilynemű állomások elnyeréséért az azokra jogosult 
és képesített, vagy pedig tettleg állami, csekélyebb 
fizetésű szolgálatban álló jogos igényű pályázók nem 
jelentkeznek.

Gyilkosság. Egy szanyi csizmadia 13 éves 
inasát bőrök bevásárlása végett 4 írttal az egyedi 
vásárra küldte, l'tközben a gyermeket egy paraszt
emberrel látták menni, ki őt valószínűleg lecsalta a 
rendes útról és meggyilkolta, mert a gyermek 
holttestét egy ösvény melletti pocsolyában találták 
meg. Egy kanász fogatott el. kire nagy a gyanú ; 
ezideig azonban még semmi sem bizonyult reá.

A haltolvajokat elfogták. Mészáros János — 
közajkon Duhaj János — és Svéd Menyhért és Jó
zsef testvérek személyében. A halakat részben 
megették részben eladogatták, úgy hogy elfogatásuk- 
kor a lb2 mázsából már csak 26 font találtatott 
náluk.

Tolvajlás. Singer Jakab bádog edények és konyha 
szerek üzletében múlt év folyamában Lajos nevű se
géde a lopást rendszeresen űzte és tömérdek tár
gyakat u. m. bádog és vasedényeket, gyertyatartókat, 
konyhaszereket stb. tolvajolt el és a lopott jószágot 
R. J. helybeli asztaloshoz hordta, ki azokat nejével 
a múlt héten Czellhe küldte, hol azok mint kiderült, 
elzálogositattak.

Városunkban meghaltak f. évi mártius 4 
10-ig : Biliét Adolf, gyermeke, Mór, izr. 2 hónap, 
sorvadás. Sálezer Salamonná, izr., G8 éves, tüdő
vész. Doszkocsil Antalné. r. k., 52 éves, tüdővész. 
Pusztai József, r. k., 39 éves, tüdővész. Puha 
Ferenez gyermeke, Ferenez, r. k., 7 hónap, tüdő- 

i lob. Lukácsék László, r. k., 75 éves, aggkor. Mol
nár Péter, leánya. Zsófia, ref., 1 ( éves, ránggörcs. 
Horváth Károly, r. k., 42 éves, tüdővész.

• elnöke, Steuer József ur. ki zászlójára a haladást 
irta, ismét újabb jelét adta nemesszil Őségének, 
amennyiben az iskolai takarékpénztárt a devecseri 
izr. népiskolában létesítvén, a szükséges nyomtat
ványokat saját tárczájából fedezni Ígérte. .Jel
lemző azon eljárás, mely szerint a tanulósereg a 
megalakulásnál egész parliamentáris színezetet öl-

’ főtt ; kebeléből tisztviselőket választott, ki az isk. 
takarékpénztárt kezelni fogják. Elnöknek Rosenherg 

i Róza, pénztárnoknak Fischer Mór, jegyzőnek W’e,i- 
i ner Manó, választmányi tagoknak Steuer Irén.Griin- 

hut Herrnin. Schwarcz Róza és Kohn Fáni váhisz-
■ t attak. r. 1.

(Mi az iskolai takarékpénztárak intézményének
• legkisebb jelentőséget sem tulajdonítunk, sőt határo-
■ zottan azok közé tartozunk, kik azt mint káros ha- 
1 tásut ellenzik. Ily értelemben nyilatkozott lapunk 
i szerkesztője a jelenio](ak általános helyeslése nicl- 
I lett a III. egyetemes tanítógyűlésen. Azóta fájda-
■ lom az iskolai takarékpénztárak apostola Weisz B. 
i F. és maga a kormány is jutalmak által kívánják
■ a tanítóságot serkenteni olyasmire, amit 99 százalék
• ellenez.)
1 Figyelmeztetésül helyén látjuk felemlíteni, Imgy

az országos képviselőválasztás a jövő évben lesz, de
1 követet a törvény szerint csak azok választhatnak. 
’ kik limit évi adójukat f. évi április 15-ig befizetik,
• avagy a múltból való adótartozásból az egy évi adó- 
’ nak megfelelő öszszeget törlesztettek. Ki legszebb

polgári jogát gyakorolni óhajtja, ne feledje el a jo- 
: got is megszerezni

Az adóügyekben felmerülő perköltségek nyil-
• lántartása és elszámolása ügyében a pénzügyminisz-
■ tér utasította a kir. adófelügyelőket, hogy a ki- és 
, beiitalványozott, esetleg leíratott perköltségekről téte-
■ lenkinti pontos nyilváiitartást vezessenek, s különös 

l figyelemmel legyenek arra, hogy az egyes peresetekre 
1 vonatkozó kiadások és bevételek együttesen nyilván-

• ságban álljanak. A tiszti ügyészek e tárgyban
• pedig kötelezettek, hogy az ily perköltségekre eszkö- 
I I zölt befizetésekről az adófelügyelőhöz intézendő érle-

| sitéshez hozzácsatolják az adóhivatali pénztári nyug-|
■ lát, Imgy abból az adófelügyelő a befizetés valódi- |
■ ságáról meggyőződést szerezhessen. Végül tartozik a 
i a miniszteri adó és jövedéki számvevőség minden félév
< légéi el az e czimen lénálló hátralékokat sommásan1 
i a kir. adófel ügyelőnek kimutatni: az adófelügyelők
• pedig kötelesek ezen sommásan kimutatott hátralé-
• kokat saját tételenkinti nyilvántartásukkal összeha-|

j sonlitani és a tényleg lénálló hátralékok behajtása 
iránt intézkedni.

Herenden Mnyer János pápai lakos kőedény
gyárat állított, midiét rövid idő mulva majolikagyár

• is fog követni. Így a herendi porozőílángyár újra 
lendületet nyerend.

A mezögazdaságtan az iskolában. A franczia 
törvényhozó testület a mezőgazdaságtant köteles 
tantárgygyá tette a nyilvános tanodákban. -■ úgy 
gondolkodván, hogy .a búza termelés es szőlőte
nyésztés törvényeinek ismerete nem kevésbbé szíiksé- 

I ges a köztársaság polgárainak, mint annak tudása, 
hogy a nap 20.000,(Hio mértföldre ián a földtől, 

lés hogv Nagv Sándor hódításai egész az indusig 
kiterjedt."

Schreier J. hegedűművész hétfőn a szegények 
javára. Mádai kávéházában megtartott hangversenye 
tiszta jövedelmét 10 frt 13 krt rendeltetése he
lyére juttatta.

Narancsbor. A philloxera által megtámadott1 
déli vidékeken igen érdekes és sikeres kísérleteket 
tettek arra nézve, vajon nem lehetne-e a narancsot 
borkészítésre felhasználni? A legelső narancsból’ 
Spanyolországban készült s már első fölléptével hó
dított. Velencziában négyféle nemben került a pinezra. 
s egvik fajtája a pezsgő borok módjára van készítve 
E boroknak tiszta szép színük és kellemes édes 
izük van s alkohol tartalmuk mintegy 15"/.,.

Halálozások. Nyugszi (Horváth) az ismert má
sodik banda boldogtalan prímása, a napokban elhagyta 
ezen árnyéki ilágot. hogy elköltözzön oda. hol nem 
kell neki wazs hedegíjét koptatni a párást ui-fiak ron
gyos hatosaiért1*.  Ilcinde Györgi 48-as csonka

<3ra"box3.a,-áral3z.
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó I I frt., - kr. közép 13 frt. 50, alsó 

13 frt. - kr.
Rozs: jó 10 frt. 80 kr.. közép 10 frt. 60 kr., alsó 

10 frt. ;IO kr.’
Árpa: j. 9 frt. - 8 frt. 60 kr. és a. 7 frt. 80kr.
Znb: j. 8 frt. k. 7 frt. 50 kr. 7 frt.
Tengeri: j. 8 frt. kr.. k. 7 frt 40 kr. és a. 

7 frt. kr.
Burgonya: 2 frt. 50 kr.
Széna: 3 frt. 2 frt 50 kr.
Zsúp: 3 Irt.. 2 frt 60 kr.

I’íípa. 1880. nuirt. 12.
polgiírmester.

I

Szel •késztől lerelézés.
Ébredő szerelem . . még csak ébredő puézis, — s 

mivel mindaz, ami még csak ébred, léiig mámoros, tehát ,. . 
irisebbet. élénkebbet kérünk.

Nincsen Rózsa . . . közölni Fogjuk.
Múlandóság . . . nem üli meg a mértéket.
Virágjóslat . . . jönni fog. mihelyest sort keríthetünk 

neki: többire nézve a múlt számunk Imzta meg a választ. A 
példányokat útnak indítjuk. - - a többit várjuk.

A legnyomorultabb . . . mint látod, nem alkalmaztuk 
azt a félelmes fegyvert. De minek is. mikor nem kell? Aztán 
nem is lehel ezélunk ... A „Szemlé“-vel tisztában vagyunk, 
.lo lesz talán a vállalat érdekében az áprilisi gyűlésen is fel
szólalni. Ha nem használ, úgy nem is árt. üdvözlet!

St. F. S n . . . Tahin az árvíz mosott el titeket a 
föld sziliéről, hogy levelet nem látunk ?

Fakó Pinty. Itt a tavasz . . . hadd szüljék hát a pinty 1

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos : NOBEL ÁRMIN.



Hirdetések
a

„MAGYAR VIDÉK"
részére

Nobel Ármin könyvnyomdájában 

a legjutányosabb 
árakért fogadtatnak el.

Tudósítás!
Van szerencsém a n. é. közönséggel tisztelet

tel tudatni, hogy f. 1880. évi márczius 15-ón a 
Kelcz-féle házban 
w FÖ- és BUCSUTÁNCZPRÓBÁT 

rendezek, melyre a t. ez. közönséget 
tisztelettel meghívom. - A n. é. közönség eddigi 
szives pártfogáséért köszönetét mondva, maradok 

tisztelettel
fíeiner III ős, 

tiíii czmil vész.

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

működni.

MEGHÍVÁS.

A „Tipheret Bachurim" egylet 
tagjai, a mai nap 7 órakor estve az 
izr. ortliodox hitközség tanácstermében 
inegtí irtandó

közgyűlésre
tisztelettel meghivatmik.

Pápán, 1880. márcz. 12.
Az elnökség.

i ta. f 

ROSENBERGER IGNÁCZNÉ
Szél-utcza Pápán

tisztelettel ajánlja njonnan felszerelt 

kalap raktárát Ól 
hol mindennemű divatos kemény és 
puha uri- és gyerinekka- 
lapokbllll nagy választékot tart. 
Azonkívül kaphatók a legjobb minő
ségi! kocsis- és inas-kala
pok, ugyszinte tűzoltó-, honvéd-, 
posztó- és selyenisapkák. darócz-, 
bársony- és selyem-házisapkák a 
lcg|utáiij'osalib árakon.

Elfogad mindennemű téli ruhá
it, kát a nyár tartamára gondozás 

végett.

A.- rák'
Van szerencsém a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni, lmgy a

aiiNiuti iitdóliázniíl S-H'"

I

w

^VENDÉGLŐT
átvettem és a nyári idényre a logizlésnsebbon és legnagyobb tisztasággal 
iparkodtam a helyiséget, valamint a kertet holyroállittatni. Hogy a n. é. 
közönséget kiolégitsoni. bátor vagyok tudatni, miszerint kertemben minden 
szoinbni-. vnsiír- es ihmrpu^pokon CSERESNYÉS 
KÁROLY jóhirbon levő zenekara fogja a 1. közönséget mulattatni.

A n. é. közönség becses pártfogását kérve, maradok
tisztelettel

Spielmann Ferencz,
vendéglős.

’l

I
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Hirdetmény.

<x»x©x®xeex«xex«x>N

xox

tatni, mikép

Pápáu, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.

Van szerencsém a t. ez. közönség tudomására jut

röfös és divatáru raktáram
a legújabb férfi-fehérnemű. és pedig schiffon-. zephir- és 
oxford-ing, gallér, kézelő és nyakravalókkal img.vobbi- 
tottam. A közelgő tavaszi idényre a legdivalosabh íriíí- 
es női (IhiHíirn. vászon és gyapjúszö
veteket bátorkodom figyelembe ajánlani.

Teljes tisztelettel

Steirxer ZBerziát-

Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy nálam, a 
„SZEKSZÁRDI BORHOZ'*  czimzett vendéglőben, Pápán, 
a filteren tiszta baranyai törkő-, valamint igen 

jó ó szí tea -púi in ka.
nos 5c*

ezenkívül még a legfinomabb minőségű

W -sTtalócLi 
szegszardi vörös borr 

i.
HIRDETVÉNY.

A „Pápai kereskedelmi s lparbank“ li<piidatíóban részvénytársaság f. 1.8S0. 
évi márcz. 22-én d. e. í) órakor Pápán a városház tanácskozási termében

RENDES KÖZGYŰLÉST
tart, melyre a részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy a közgyűlést 
megelőzőleg szavazati.jognk gyakoroltatása végett részvényeiket a bizottság einöke, 
BER1IÜLLER .lOZSEFmíl letenni szíveskedjenek.

A í a n á <• s k o z á s I á r y a I:
A felszámoló bizottság mllködésérőli jelentés az intézeti ügyek véglcbonyoli- 
tása iráni.
A felügyelő bizottság megválasztása s tiszleletdijának megállapítása.
Egyéb indítványok

Pápa, 1880. február 12-én.

A felszámoló bizottság.

minden

BOLT

NOBEL ÁRMIN
könyvkereskedő.


