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Emberhez egyedül méltó 
párbaj.*)

X'
értelnwlien vesszüli.

ví ONDANOM sem kell, mennyi gyász. 
\| menynyi átok fűződik e szóhoz: párbaj, 

.l’A |ia ^('közönséges évszázadok óta divatos 
értelmében vesszük.

De azt. igenis kell mondanom. Imgy ezer- 
sz,.r több áldás emléke kapcsolódnék össze az- 
*'i lia mindenki oly értelemben venné, miníí- 
toi azt embernek ’ egyáltaljálmn vennie illik

cs . 1.1
Néinelv i«l<*  vonatkozó rszinckrt szükség 

rsak tisztába hoznom, hogy állításom igazsága 
mintegy magától világosságra emelkedjék, mi
ként emelkedik borntian ég alján a nap. hogy 
léteiéről meggyőzzön minden érző lényt, mely 
látni képes és mely látni akar.

Mimién párbaj a becsület körül forog. En
nek megsértése képezi az okot, mely miatt, 

helyreállítása a őzéit, mely végett vala
mennyi 'kettős viadal történik. Eszközök a czól 
,blésére csupa anyagi fegyverek, testi erő, testi 
ügyesség, rak sors - s ezek önhatalmú al
kalmazása mindkét vagy legalább egyik vivő 
léinek uiegsehesitése, csonkítása vagy epen ha
lála: midőn a megsértett becsület — helyre
áll. Ki a becsületsértőt párbajra nem hívja, 
vagy, ki a hívást el nem fogadja. — .gyáva*'  
izinie.t nyer, mi közmegvettetéssel jár; ellenben 
ngy a kihívó, mint a kihívást elfogadó „bátor*  
névre tesznek szert.

Szóljunk ezekhez.
Kétféle becsületet lehet megkülönböztetni:

*) A „Magyar Paedagogiai Szemle” első fflzetéből vet
tük át <• talpraesett csikket. inért teljesen osztjuk czikkiró 
véleinciivét s magvasabban nem szólhatnánk •• tárgyhoz.

Szerk.
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NINCSEN RÓZSA . . .
Nincsen rózsa tövis nélkül, 

l'gy-o igaz, szép leány?!
Tán azért repül szemedből 

Olyan snk nyíl énreám! 
Arezodon rózsapir mosolyg. 
Szemedben nyíl s tövis bolyong.

Szemed nyilaz, arezod nevet 
És ez lelket önt beiéin;

Mert lm szemed megsebezett. 
Arezodon az irt lelem!

Csak nevess, csak nevess reám. 
Te kedves, szende, szép leány.

< '.-tikász László.

Hansen tanár pőre és előadásainak beszün

tetése Bécsben.*)
A bécsi hírhedt delejezőn riíjln szánni! n .köz- 

"•'l'i Schwindlor***)  elnevezés. A mull hó 
l*"/c|n*ii  tárgyaltntott 11 bécsi behárosi járásbíróság 
,‘lll|l Hansennek becsület sértési keresete l’iscber 
'l'hrik, műegyetemi assistens ellen. A vádiratban 
"l" 'an adva, hogy február 3-ki előadáson l’ischor 
"'"liiininl ajánlkozott és az előadó tanár őt ,alkal-

Szei'k.‘l TúrliUuy miatt olkéaett.
vannal.

igaz és álbecsületet; amaz valódi, ez álerénye
ken. álérdemeken alapul.

Méltán örvendhetne az emberiség nemtője, 
ha mindazok, kik becsületük megsértéséért gyil
kos fegyvert emelni készek, ezt kivétel nélkül
igaz és nem álérdemeken ny ugvó becsületük sé- szökni. Mert 
rolnin miatt tennék. Ámde - sajnos - más
kép van a dolog.

Azonban mindegy: a rzél. legyen szent 
vagy álszent, nem szentesíti az eszközöket. A 
megsértett becsület helyreállítása soha sem szen
tesíti az anyagi fegyveres, testi erő, testi ügyes
ség, vak sors önhatalmú alkalmazásút rendas 
szprkezot.il államban.

Avagy a becsület nem egyik legdrágább 
vagyonimk-o? Xeni érdepios-o. nem kell-e tehát 
annak biztosításáról még inkább gondoskodnunk, 
mint sokkal kevesebb értékű egyéb vagyonunk 
megőrzésére nézve ezt tesszük ? Minden más 
vagyonunk megsértésének van törvényes bírája: 
csak becsületünk sérelme nélkülözné azt?

.. .... Ihatna valaki,, hogy a megsértett, be
csületért egyedül a sértett k-'-pes teljes megfe
lelő eb;gtét.el1 szerezni.

No mondja. Hasonló elégtételt maga a 
sértett már azon okból sem képes szerezni, 
mert indulat ragadja s minden indulat vak. 
mely nem látja, hol az igazság, méltányosság 
határa. Aztán a becsületet, helyreállító eszközök 
dolgában hátrányban is lehet a sértett fél a 
sértővel szemben. S ez esetben ahelyett, hogy
elégtételt nyerne, még bűnhődik, megbünteti 
saját magát.

„Mit sem tesz, mondják, kiknek jelszavuk: 
Halál vagv becsület! Inkább meghalni, mint, 
becstelenül' élni, Éljen a bátorság, vesszen a 
gyávaság!* 1

Szép szavak, de nem is egyéb. Meggon

inasnak- is nyilvánította. Azonban a 
mában kitűnt, hogy a nevezett az állati-delejes folyam 
iránt nem volt fogékony, mert természete határozott 
ellentállást tanúsított. - Néhány sikertelen kísérlet 
után Fisékor a tanárt hangosan és nyilvánosan .köz
napi Schwindler-“nek nevezte. Bár ment vagyok 
minden túlzóit érzékenységtől. így végződött a 
vádirat, mégis indíttatva érzem magamat, vádat 

[ emelni ezen úr ellen azon okból, mert az a tudo- 
mánvos osztályhoz tartozik: de megkívánja a vád
emelést ama messze kiható jelentőség is, melylyel 
tudományom bir. Isieli

A vádlott elismeri, hogy a vádiratban említett 
nyilatkozatot tette: de ezzel nem volt szándéka a 

! vádlót sértegetni, hanem azzal csak Hansen kísérleti 
I módszerét nknrtn jellemezni. IC jellomzés helyes
ségét négyféle irányban fogja megvilágítani: 1. Hogy 
Ilaiisen kísérleteit durva testi erővel eszközlé. 2. Hogy 
Ilaiisen kísérleteit akként, viszi véghez, hogy a mo- 
diiinmkat felszólítja akaratjának feltétlen követésére, 
őket erővel a színpad közepére vonszolja és sikerült 
kísérletnek tünteti fel azt. u mi még nem kísérlet: 

: és ezt teszi II nélkül, hogy az egyének tudnák vagy 
1 nekik idő engedtetnék ilye*  (ietiók ellen ellenveté
sekéi lenni: :I. Hogy médiumainak némelyike liulál- 
merevséget színlel és a tanár tudatában el.... . még
is sikerült kisérlelnek mutatja be n tettetett álla
potot: I. Hogy Hansen egyes médiumokkal egyet ért.

Az eseményt a vádlott következőképen vázolja: 
.Megjelentem n 'színpadon azon czélból, hogy meg
győződjem. mi módon ámítja Hansen a közönséget. 
Nemsokára megvizsgált, váljon alkalmas vugyok-e'rSzerk.

Lapunk mai számához fél ív melléklet van csatolva.

dolták-e ezen urak, hogy a becsületet, habár 
csakugyan elveszett volna az. halál nélkül is 
visszaszerezhetni. mintegy javított kiadásban 
folytatván az életet? Ez persze kissé erőbe, 
még pedig többe kerül, mint az élet elől meg-

ltebus in angustis fatála est contemnére vitám: 
Fortiter ille fáéit, qui misor esse potest*)

„Éljen a bátorság, vesszen a gyávaság!“ 
igen, de csak ott és akkor, ahol és amidőn 
arra szükség van. Különben megfordítva áll a 
dolog, midőn a gyávaság inár okosság: a bá
torság pedig botorság nevet, érdemel.

Egy szó. mint száz: anyagi fegyverek 
(löesövek. kard. tőr. furtósbof. sth.j. melyek 
nem a mi érdemeink. - testi erő. testi ügyes
ség. melyekben az állatok bennünket természe- 
tileg fölülmúlnak, — vak sors, mely épen azért, 
mivel vak. és még hozzá, ostoba, vezérül eszes 
lényeknek szolgálni képtelen, mind alkal
matlan eszközök a megsértett becsület lmlyre- 
állitására. És Így ki azokat nem használja sem 
nevezhető gyávának, liánom nagyon is bölcs 
embernek. S minden bölcs ember becsületes 
ember.

Szellemi, szellemi fegyverekre van szük
ség párliajvivásnál. ha mint a XIX. s későbbi 
századok szülöttei meg akarjuk magunkat kü
lönböztetni. nem mondom, a lenézett művelt
ségű középkor rablólovagjaitól, de magoktól 
az ősi vadságukban megmaradt zniuk Afrika 
sivatagainak egyéb vérengző fáikéitól; s ha 
nem akarunk e 'tekintetvén még tovább is leg
északibb atyánkfiái, az eszkimók mögött mesz- 
sze elmaradni, kik — miként beszélik — az

*) A nvviiiorumigban künnvü megvetni az éltet: 
Hős.' ki szegénységnek tudja viselni súlyát.

kísérlet folya-j Fejemet kezei közé fogva, azt nagy erővel előre
nyomta s azután állcsontomat saját mellcsontja fele 
rángotta, úgy hogy fájdalmat éreztem. Ezután hátul
ról fogott meg, miáltal a vér keringése megakadá
lyoztatott. szemeim elhomályosodtak, és látásom 
bizonytalanná vált. Erre ujjaival szemeimbe nyúlt, 
hogy ezek könyezni kezdtek, majd pedig az orr-falak 
hosszában végig csúsztatva ujjait, orromra is erős 
nyomást gyakorolt. Végre állcsontjaimba mélyeszté 
ujjait oly módon, liogv a nyálmirigyek bőven válasz
ték ki folyadékukat, s enuck következtében olyformáu 
éreztem ínagamat, minim savanyú almába haraptam 
volna. Azon parancsra, hogy hunyjam be szemeimet, 
lecsuktam azokat: ekkor ő felkiáltott: „ébredj !' és 
én ismét felnyitottam szemeimet, mire „alkal
masnak- találtattam. Midőn vissza léptem, egy má
sik médium került sorra. Ez egyszerre felkiáltott: 
„De kérem Hansen. úr, ne nyanyja annyira fejemet, 
hiszen a próbán nem szorította annyira!' s ezen 
szavakkal, láthatólag felháborodva, elhagyta a szín
padot. Több közbeeső kísérlet, után végre rám került 
a sor. (T» helyzetben voltam és a tanár akként 
állott előttem, hogy háttal fordulva a közönségnek, 
arezonmt egészen elfedte. Erre ő végig simogatta 
szemeimet, ujjaival oly közvetlenül hadoiiázván sze
meim előtt, hogy akaratlanéi is kiincsalítanom kel
lett. Ebbéli felszólítására, hogy szemeimet hunyjam 
be, bezártam azokat és iijabbi vezényszavára: „fel!' 
ismét felnyitottam. Ezek után a közönség elé akart 
vezetni: jobbjával megfogta jobb kezemet, balkezé
nek négy ujját jobb vállalóra tette, és a hüvelykujját 
a vállmélyedésbe nyomta. — Ilyen állapotban fel

szprkezot.il


dós a vállalat érdekével megegyezőnek találtatván,élez (már olyan-amilyen élez) n01, mödosittaal. I.o,y a munka-
nak mindannyiszor párbajt, ahány szót Miien z ......i.i,A1. (A1>.
becsületüket egymás között védelmezni kény
telenek.

Szellemi fegyverekre van. mondom, szük
ség, melyek Isten képére teremtett lényhez 
egyedül méltók. Azokkal vívjuk ki Imcsttletün-! 
két, emelvén azt folyvást magasabban a köztisz- j 
telet fokmérőjén, akár bírtunk azzal eddig, akár 
nem, — akár sértette azt meg valaki, akár nem.

Annyifélék pedig e szellemi fegyverek, a 
hányfélék a szép, jó s igaz fajai s ahánytelek 
az utak, melyek a széphez, jóhoz és igazhoz 
vezetnek.

Minél gyakrabban jársz ezen utakon, ked
ves polgártárs, hidd el. annálinkább fog becsü
leted érezszobra emelkedni. S ha ezen utakat, 
gyakoriságban versenyezve, hazánk vagy az em
beriség összes tagjai páronként meg-mogjárják. 
e milliomszoros szellemi, de hatásukban egy
szersmind anyagi párbajok szülik aztán a mil- 
liomszoros áldást, melynek létesítése végett Is
ten az embert tulajdonképen teremtette.

Budapest, január 21-én.
Dr. Márki József.

KÖZLEKEDÉS

i

Jegystíktinyv a pápa-keszthnlyi vasat végr. bizottsá- 
qáiuil; ÍSSO, évi -naircz. 17-én Tapnlczáu tartott 

illéséről.
Elnök: Gróf Esterházy .Móricz. Kiss László h. 

elnök, Antal Gábor, Bogyay István. Beck János, 
Beck Sándor. Csendes József. Dorner Kajetáu, Eit- 
ner Sándor, Hdczky Kálmán, Hanam-r Béla, Iliász 
Lajos, Krausz Samu. Lóskay .Miklós, Marton Gáspár. 
Piíteány Géza báró, Skuplits Gyula. Steiner Antal. 
Szabó Imre, Tersztyánszky Lajos, Gulden György. 
Voyta Adolf és Woita József biz. tagok, jegyző: 
Horváth Lajos. I. Olvastatott a ni. kir. közmunka 
és közlekedései ministeriiimnak 337b. szám alatt 
kelt intézvénye, melyben a tervezett vasútra nézve 
az előmunkálatokra szóló engedély megadatik, és a 
munkálatoknál a hatósági támogatás iránt is intéz
kedés tétetik. Örvendetes tudomásul vétetik. 2. 
Olvastatott Veszprémmegye alispáni hivatalának 
2419/880 k. i. szám alatt kelt értesítése, raelysze- 
rint a pápai ésdevecseri szolgaiméi hivatalok utasítva 
lettek, hogy a vonal tracirozással megbízottakat 
működéseiknél a netán szükséges hatósági támoga
tásban részesítsék. Ezzel kapcsolatban Háczky Kál
mán ur jelenti, hogy Zalamegye alispáni hivatala is 
megtette hason-irányban a szükséges intézkedéseket. 
Tudomásul vétetik. 3. Beterjeszti Kiss László he
lyettes elnök ur a múlt ülésen vett megbízás szerint 
Lóskay .Miklós úrral az előmunkálatok elvállalása 
tárgyában kötött szerződést, kérvén a bizottság részére 
fentartott jóváhagyás megadását. A kötött szerző

akart huzni a székről, de én vonakodtam felkelni, 
mire ő azt mondá: .engedelmeskedjék!" En enge
delmeskedtem neki azon véleményben, hogy a kísér
letet csak most fogja még megkezdeni. - Mialatt 
követtem, ő hol erősen nyomta le balkezével \ álla
mat, hol ismét engedett. Ez által bizonyos tán
torgó menést ért el nálam, úgy, hogy a közönség 
előtt tökéletesen sánta egyénnek kellett feltűnnöm.
E közben folytonosan lintorgatta szemeit és újra fel
szólított, hogy hunyjam he szemeimet. En csak a 
jobbikat zártam be; a balt félig nyitva hagyván, 
figyelemmel kisértem a velem történendŐket. Erre 
szembe állítván engem a közönséggel, vezénylő : 
.Hunyja be szemeit!" és mindjárt rá: .Ébredjen!" 
Hansen meg volt elégedve velem, de én nem ővele.' 
Azt mondám neki: .Azt hiszi ön, hogy szemeimet 
az ön kívánságára nyitottam fel és hunytam lvfr“ 
Hansen erre azon homályos feleletit adta: .Igen, 
igen." De ezen felelet nem elégített ki, a miért meg 
kértem Hansen urat, hogy ismételje rajtam a kísér
letet; mire ő vezénylő: .Hunyja be szemeit,!u Én 
erre viszonzánn : .Azt akarja-e uram, hogy szemeimet 
önakaratból hunyjam he, vagy azon véleményben 
van. hogy azokat azon okból kell behunynom, mert 
ön akarja ?" Hansen ismét csak: .Igen, ignn"-iiel 
felelt s hozzátéve: .Zárja le szemeit; nem fogja 
ismét felnyitni tudni.* En megjegyzem: .Ellenkező
leg, fel fogom tudni nyitni." Erre Hansen úr visz- 
szavezetvén engemot helyemre, egy másik médiumot 
szólított fel, mialatt azon rám vonatkozó megjegy
zést tette: .Hja, ha bizonyos urak csak tettetik az 
állapotot melyben vannak, úgy a kísérletek neiu ve- j

díj utolsó negyedrésze csak akkor fog kifizettetni a 
vállalkozó mérnök urnák, ha a munkálat befejezése 
után a közlekedési minisztériumhoz felterjesztetvén, 
az a munkálatot műszakilag felülvizsgálván, kifogás
talannak jelenti ki; — továbbá, hogy a mértföl-, 
denkint kötelezett 500 1‘tnyi miiukadijban a traciro-! 

[zással járható bárminemű költségek is benfoglal- 
: tatnak: — végre, hogy az előlegek utalványozásaJ 
alatt az értetik, hogy az utalványozás a szerződés-1 
ben és jeleli módosításban foglalt korlátokon belül 
az elnökségnek áll jogában. 4. Olvastatott Vóesey j 

i István biz. tag urnák ezen megbizatásáról lett lemon- ! 
dó nyilatkozata. ♦) A lemondás tudomásul vetetvén. | 
a bizottság uj tagjaiul Bogyai Máté ur Sármellékről. 
Szűcs István ur Dergecsről megválasztattak. 
Inditványoztatott, hogy az előmunkálatokra ajánlott! 
összegek teljes befizetése iráni intézkedés tétessék, i 
Az előmunkálati költség- kből be néni folyt összegek 
befizetésére határidőül május hó 15-ik nápja tűzetik 
ki. s a beszedésru a gyűjtéssel megbízott biz. tagok

| kéretnek fel. 6. Inditványoztatott. hogy Boros Béninek 
'az . A rád-Kőrös völgyi vasút ismertetése" czimü kitű
nő munkája miután a pápa-keszthelyi vonal is' 
(•zen vasat mintájára van tervez. a közönség i 
körében kiosztás czéljából több példányban hozassák 

, meg. A nevezett mű 1 <)() példányban megrendeltetik.
7. Kiss László ur indítványozza, hogy a vasat kié
pítéséhez teendő pénz, anyag vagy munkabeli aján- 
latok gyűjtése czéljából aláírási ivek bocsáttassanak 
ki. Az indítvány elfogadtatván, a gyűjtésnek minél 
szélesb körben és sikeresben eszközölhetésére a vég-

■ rehajtó bizottság tagjaiból és a vidékbeli más érdek
lődőknek is belevonásóval Keszthelyen, Tapolczán. 
Sümeg-Rendekeu, Devecserhen és Pápán albizottsá
gok alakitattak.es a gyűjtőnek következőkép osztat
tak ki. Keszthelyre 100 db. Tapolczára 125 db. 

■Sümeg és Kendekre 100 drb. Devecsorbe ...» drb. 
Pápára 100 db. és az elnökség részére 100 db. 8. 
Hanauer Béla pénztárnok ur jelenti, hogy az eddig 
beérkezett aláírási Beken az előmunkálatokra 7393 ft. 

|áO kr. foglaltatik, de a gy űjtés folyamatban léte mi
att Keszthelyről, honnan mintegy 1000 forint remél
hető, az aláírási ív nem érkezett be. Tudomásul 
vétetik, s minthogy az ajánlott összegek közt ■"»<> 

•írton aluliak is vannak, kimondatik, miszerint az ily 
ajánlatok csupán adománynak tekintetvén. részxé- 

! nyekkel csak akkor cseréltetnek be, ha az ily kisebb 
ajánlatok közösen tétettek és együttvéve fél vagy I 
egész részvény értékig terjednek. 9. Jelen jegyző
könyv hitelesítésért*  Antal Gábor és \ óvta Adolf 
urak neveztettek ki. Horváth Lajos biz. jegyző.

Kis-Czell, 1880. mártins lő-én.
Az ünnepélyek és ovatiók egész lánczohitát 

kellend ecsetelnem. melylyel Kis-Czell városa egyik 
köztisztelet- é*  szeretetlen részesülő polgárát egyi
két .jobbjainak és érdemeseinek kitüntette.

Becses lapjának múlt számában sajnálattal 
említettük töl. lmgy l’reimd Benedek orvos nr

Izethetnok eredményre." Én kénytelen voltam ezen 
szavakra felkelni. Hansen úr elé lépni és őt felvi
lágosítani arról, hogy kettőnk közölt félreértés léte- 

’ zik. De ezen pillanatban kitört a falrcngetŐ tapsvihar 
és szavaim érthetettonekké lettek a zajban. Hansen 
szokott módján gestikulált. Erre feléje fordulva han
gosan moudám: .Uram, ön köznapi schwindler!" és 
kimért lépésekkel elhagytam a színpadot.

A tárgyalás folyamában a vádló kinyilatkoztatja. 
Imgv mutatványait egy benne rejlő, de különben az 
egész emberiséggel is közös erő folytán idézi elő, 
mely erő azonban nem a delejesség; hirdetéseiben a 
.d'dejesség" elnevezést csak azért használta, mert 
másképen az emberek nem tudnák, miről van szó; 
de tagadja, hogy ezen erő alkalmazásánál testi (pliy- 
sikaii erőszakot gyakorol egyéneire; az ő befolyása 
csak lelki (physikai). A biró azon kérdésére, hogy, 
mily jogon használja a .tanár" czimet, tagadja, hogy 1 
ezt valaha használta, vagy ezen czirnen hirdetné 
magát; Imncztani vagy élettani tanulmányokat som 
folytatott.

Ez után következett a tanuk kihallgatása. A 
legtöbben azt vallották, hogy Hansen erős nyomás
ai hat nz egyénekre. A bírónak azon kérdésére, 

hogy letelne*,  testi behatás folytán beállhat-o némely 
egyéneknél helyszerü görcs és elmekáprúzat (hallu- 
cinatio), mind a két szakértő (Dr. l’erroni és Dr. 
Kulién) azon nézetet fejezik ki, hogy beteges egyé
neknél a mondott befolyás alatt a vérkeringis aka- 
dályoztafhatik, a vérnek az agyra való tódulása kö
vetkeztében az egyén félálomba merül bet. melyben, 
mintán az érzékek eltompulása csak részleges is

közülünk eltávozik, s hogy barátai és tisztelői fp
11-ére bucsu-estélyfi. rendeznek tiszteletére. 1 

A liatal csemetét könnyű azon helyről, lllp|V( 
még gyökerei és rostjai tért alig foglaIának 
idegen térre áthelyezni .... de ha az erőteljes tök
messze ágazó gyökét lefelé s terebélyes, ’ diszoR 
lombkoronáját a magasba hosszu-hosszu éveken •( 

I szétágaztat.ta az nehezen válik meg azon lielvtía 
| mely erősödni és nőni látta őt, azon helytől, melni 
I örömet és táblaimat. szerencsét és balsorsot látón 
I maga fölött elzajlani évek hosszú során át ■ - |l(li 
az élet-orkánok dühöngése meg-megrenditék nélj 

Inéba, de megtörni őt képesek nem valónak — sJ;t 
I ellenkezőleg, minden kiállóit, szélvész után cs«t 
; rendületlenebből — szilárdabban állott.

Nehezen vált meg tőlünk az érdemes 
láttuk őt távozni, nem hisszük 
anyagi előnyök képesek lettek

mi nehéz szívvel
i hogy kecsegtető . A
! volna őt reábirni, hogy távozzék, de a sors kórlel. 
botién keze megfosztó őt egy évvel ezelőtt szén, 

I tett nejétől — s e csapás okozta, hogy a még j; 
erőnek és életkedvnek örvendő férfin, elhatárol 
magát, szeretett egyetlen leányához vonulva, lelépi 
a tettek mezejéről.

Eltávozása előtt már napokkal kénybe láhbat 
szemekkel láttuk őt. kezet szorítani vele találko- 

' barátaival és az erős büszke férfialak elérzékenvC lp 
látszott emlékébe vésni kies városunk és vidél ■ 
hogy azt el ne felejtse. ■

De viszont nekünk is felejthetleu marad N 
derék, jószívű és közkedvességü férfin, és hogy s | 
retjük őt. becsüljük és érdemeit hálával és eli< i 
réssel méltányoljuk azt bebizonyította most tát »: 
sakor városunk : szegény és boldog vallás 1 
társadalmi állás különbsége nélkül versenyzett gy-l 
mással, irántai tiszteletét és nagyrabecsülését 
sítani. ?

Vasárnap mártius 14-én a délelőtti órákba! 
az izraelita felekezetű iskolát tisztelte meg Fr .1.0 
Benedek orvos ur búcsú látogatásával — még jóval 
megérkezte előtt distinguált közönség gyűlt ott 
egybe, megjelentek testületileg az iskolaszék össze 
tagjai, az izraelita hitközség képviselő-testületi*  a 
„Testvériség Szt.-Egyleté”-nek elnökei sat.

Beléptekor harsán „éljen“ fogadta az ünne
peltet és Rosenberg Henrik a tágasabb körben i> 
ismert, érdemes hitközségünk elnöke meghatottad 
üdvözlő őt. meleg szavakban köszönetét fejezve ti 
neki az iskola és községi ügyekheni buzgólkodás^r 
a községi intézmények körül szerzett érdemeién 
Utána Szakonyi Miklós ügyvéd és Gömbös Boldi
zsár urak vettek búcsút tőle képes szónoklatokkal, 
végre egy kis hét éves fehérbe öltözött leányka - 
Altstiidter Giza —- lépett elő a tanonezok sorából; 
gyönyörű angyali alak hosszú nemzeti szalaggal 
díszített babérkoszorút tartva kezében és érzésteljes 
hangon mondá el : mint fájlalja ő és tanuló-társai, 
hogy szeretve tisztelt igazgatójuk távozik . mint 
fognak hiányzani bölcs intései, kérte hogy fogadja 
kegyesen e koszorút, melyet tanítója és iskolatársai 
nevében neki átnyújt és tartsa meg jó emlékezeté
ben továbbra is az iskolát.

A szerény férfiú könytelt szemekkel vette át 
az elismerés, tisztelet és szeretet jelét, megcsókoló 

lehet. — az illető egyén hallhat is. és így besnt- 
togás mellett az elmében ábrándképzetok is állhat
nak elő. Hansen ügyére vonatkozólag, igen terheli 
lamnállomásokat tettek már a multhori köGlenié- 
nyomben említett Kiéin Dávid. Írnok, laz előadás 
alkalmával csak tréfából mondta magát .clacqiieur- 
főnüknek* ’, a inegnierovülésuok ügyes tettetóje, k 
a tárgyalásnál ismét produkálta a bíróság és a nagy- 
szánni közönség szemeláttára azon állapotot, melyet 
már kétszer, 11. in. a színpadon az előadás alkal
mával először, és Dr. Kroisler szobájában másod- 
ízben - oly mesterileg színlelt: — továbbá Dr, 
Soliitf. ki a >iigólyukból nézte az (dőadást és jól 
hallotta, a mint egyik egyén azt mondá a tanárnak 
.Ne szorítsa oly nagyon a fejemet, a próbán nem 
szorította annyira!" Ugyanő azt is állította, hogy 
egy másik médium, mely már merevedton feküdt 
két széken, azt susogta a közelében álló inasnak: 
.Tolja hátrább a széket!" A két szakértő megkér- 
deztetvén nz iránt, váljon tettetésnek \ élik-e az em
lített esetet, egymástól eltérő véleményben van; 
az egyik (Dr. Ferroni) tettelésnek véli, de azt most 
megállapítani képtelen: a másik (Dr. Kubeu) az elő
adott jelenségek után nem következtet színlelésre.

A vádló képviselője (Dr. Neudn) azon nézetét 
fejti ki, hogy a járásbíróság nincs hivatva ilyen tu
dományos kérdést eldönteni. Helyesnek tartaná, h« 
ama bizonyos egyénnel, kire Dr. Schilf vallomása 
nehezedik, kísérlet tétetnék. A biró osztja ezen né
zetet,. de nem ny ilvános tárgyalásnál, hanem tisztán 
szakértők jelenlétében, a z orvosi facultás tanán 
kara előtt óhajtja megtétetni a kísérletet. A védjj 

tor Folytatás a mellékleten.

alakitattak.es


„íuzlw keríti, s így méltán várilatjuk n t. megren- évében sorvadás következtében történt eviíszos halé-1 
leiektől, hogy kérelmünket, teljesítem fogják. I,u ' n?!d: ;- u- 1 '•••'” ' ■ ■■•■'................
" ' Múlt számunk tárczájában megjelent költenie- tán 4 órakor" 
nyék mellől kimaradt azon értesítés, hogy i.................
^érzőnek íip>'il hó folytán megjelenendő költemény

!

KÜLÖNFÉLÉK.

H*-  A boldogultunk földi porrész. i f. Iió’in-án déln- 

azolr eltakaritalni. Az engesztelő szent mise áldozat ugvan 

ivíljtoniényéből vannak véve. A mit ezennel helvre- 
uótoliink.
I Annyi kérdés es ügy dintózomlo lapunk körül, 
l10(rv mai nyílt postánk ismét a szokottnál nagyobb. 
\Pm akarunk senkinek a felelettel adósok maradni.

Tolvajlások czime alatt mult számunkban 
említettük, hogy Krrbs Lázártól 80 frt ára toll I 
Lpatott el. Ezen tollak a napokban az Obermayer-Í 
féle nuuornál levő kertben knkoriczn-szárak alatt 
elrejtve találtattak meg. A tettesnek azonban még 
nyoma sincs.

Pecséthamisitas. Jozsa Bálint hozzánk beván
dorolt kntásó. bizonyos előzményeknél fogva, már 
rég.-i) rendőri őrszemmel tartatott, annélkül azon
ban. hogy őt komolyan kérdőre lehetett vonni. A 
mult héten megrendelt Érsek késesnél egy pecsétet 
.Oorgelyi község pecsétje*  felirattal. Midőn azonban 
fizetésre került a sor .1. kijelentette, hogy pénzét 
elvesztette és a pecséttel E.-től eltávozott. Érsek 
bepanaszolta a kapitányságnál .lózsa Bálindot. A 
kapitány úr gyanúsnak találván a dolgot, házkuta
tást rendelt cl J.-nél minek eredménye a földben 
plásvn találtatott pecsét Ion. Megkérdeztetvén .1. 
Imgy minek csinállátta a pecsétet, azt adta elő. 
Imgv '» szerencsétlen ember, kinek 300 írtja el vé
széit és ezen pecséttel akart magának bizonyítványt 
kiállítani, hogy a megyénél segítséget találjon. Mint 
nála találtatott több hamis bizonyítványból kitűnik. 
,1 az aláírások utánzásában is nagy jártasság
gal bír.

Az országos vásár napja a naptárban tévesen 
van e hó 23-ára feljegyezve, mert nem 23-án. ha
nem 30-31-én fog megtartatni. Egyébiránt ez nagyon 
licites, mert ellen esetben a pápai vásár a győrivel 
etjv napra esnék, mi vásárunknak és a helybeli 
kereskedők es iparosoknak, csak hátrányára volna. 
Ez alkalommal megjegyezzük, hogy a jövő héten a 
hetivásár szerdán Ibg megtartatni.

Betörés. ELkamondon Neuman József boltja, 
éjjel ismeretlen tettesek által feltöretett és igen sok. 
a holtban levő árm-zikk. ellop.itott.

A mészárosok figyelmébe. Miután a ható
ságnak tudomására jött, hogy több mészárszékben 
a Imsniéréssel a közönség rovására visszaélések 
történnek, ennek ineggátlása ezéljábó! a legszigo
rúbb ellenőrzés rendeltetett el. — Egyszersmind 
Imtároztafott, miszerint e mészárosoknak tudtul 
adassák, Imgy a hasiborjukat segédeiknek, de egy
általában senkinek oda ajándékozni nem szabad.

Gyilkosság-e ? Patonáról következőkről tu
dósítják lapunkat : Opitz József patrouai lakos. A 
napokban kiment Andor Eerenczczel a szőlőbe. Ott- 
kílim elkezdett kiizködni a másikkal ki etlölött mé
regbe jött, és Andort úgy meglökte, hogy az eldült, 
neki esett egy fatörzsnek oly szerencsétlenül, hogy 
arezát rögtön elfutotta a vér és nem birt mozdulni. I 
Opitz megijedt, beszaladt a faluba segélyért, de 
mire az kijött, a szorencsétlen már halva volt. A 
tettes rögtön följelentette magát. Igy beszélik ezt a 
tahiban.

Alakítsuk meg a dalárdát. A B Pápai Lapok*-bán  
olvassuk: Jelenleg oly kedvező helyzetben vagyunk, 
hogy kötelességemnek tartom fölszólalni és egy
szersmind indítványozni, egv .polgári dalárda*  meg
alakítását. Tudva van, hogy a collegium és a polgári 
Lányiskola növendékeit egy igen jeles énektanár 
tsekíi ur oktatja, kinek ügybuzgóságát is szakavatott
magát e téren ismerve bizonyára meghozná az áldo- 
z;do|, hogy a városi dalárda tagjait is az énekben 
vezesse. Tisztelettel fölhívom tehát a régi dalárda 
t. tagjait, szíveskedjenek az egylet újból megalaki- 
lasa czéljából egy mielőbbi gyűlést tartani. Egy 
volt dalárda tag. Ez indítványhoz mi is csatlakozunk.

Nem veszett eb volt az. melyet a. múlt hé
ten agyonlőttek, mert Spitzer állatorvos fu*  bonezo- 

■‘'a hdyfáii kitűnt.hogv a meglőtt eben a veszettség 
'•'^kisebb jele sem volt észlelhetí>. Ez lliegliyugta- 

tasára azoknak , kiknek kutyái ezen eb által 
ni,‘gmanittak é> kik ebeiket ennek folytán .vesz- 

ilJi|tl tartják. Mint halljuk néhányan már 
Hízott elovigy ázatból kút iáikat agvon is Jötték. 

Kar volt értük.
A zárórái szabályrendelet, a városi képvi- 

'iosfület utolsó gyűlésének egy határozatával oda 
"i''losítlatott: hogy ha a vendégek a nyilvános
II •'!* “‘g Lmökétól felsz.ólíttatva nem hagynák el a

''eget. i|oy tartoznak a rendőrök őket távozásra 
1 'ívni, niely felhivásnak. ha az illetők nem tenné- 
" ' eleget, azok nevei u rendőrök által felirandók 

ountetes végett bejelent. ndők.
Következő gyászjelentést vettük: 3laver Nép.
maga es gyermekei Irma és József, valamint 

L-derer Eei-em-zné. (ligler Mária. Loderer Anna 
•' ■' - ír. lobisch Ferenczné. fájdalmas szívvel 

! ‘"'•'•'•n szeretett nejének, leányuknak, anv-
•I ] '• k. nnokaocse illetve testvére Ledorer Teréziá- 

'■••ggcli I órakor, a haldoklók' 
’ keinek ajtatos felvétele után éleiének 30-ik

t'ogiiíik a kálvária melletti sirkortben 

1. hu U-eii d. e. 9 urakor a plébánia templomban 
íog a mindenhatónak bomutattatni. Pápa, 1880. 
márcz. 17. Áldás és béke poraira! A temetés 
tegnapelőtt folv le nagy részvét mellett.

Városunkban meghaltak f. hó 11 17-ig:
Raindl György, r. k.. 52 éves, tüdőlob. Kis Jolánt 
h. h.. 21 éves, vérfeloszlás. Bállá János, leánya, 

I Erancziska, á. h.. halva, nehéz szülés. Pomher 
Györgyné. r. k.. 71 éves, tíidoloh. Horvát János, 
leánya, Mária, h. h., 3 hetes, gyengeség. Víkar 
Julianna, r. k., 18 éves, görvelykor. Német Ist- 
vánné, r. k.. 37 éves, vízkor. Mayer Jánoftné. r. k.. 
30 éves, tfldőgümőkor.

A közönség köréből
Tekintetes szerkesztő ur!

T. Vécsey Tstván urnák a ,Magyar Vidék*  
2o-ik számában „A germanisatióról*  irt czikkének 
felvilágosításául szabad legyen a „Magyar mérnök- 
és épitész-egylet közlönyéinek 1880. január és 
február XlV-ik köretének I. füzet 119- és 120-ik 
lapjain a nagyinéltóságu miniszter úrhoz felterjesz
tett folyamodvány elolvasását melegen ajánlanom. 
— Tökéletesen meg lévén győződve, hogy ezen 

több tekintélyes egyén aláírásával felterjesztett fo
lyamodvány. sokkal nagyobb és tisztább felvilágosí
tást fog adni, mint t. Vécsey István urnák a .Ma
gyar Vidék*  21. számába V. S. ur adhatott volna.

Tisztelettel maradok kész szolgája
«//// városi polgár

SxcrL csxtííi Le eele?;és.
Arany Jánosnak imír régéin nem jeleni

■ meg arczképe s a régi nem nagyon hasonlít a 
megszűrkíllt fejű agg költőhöz. Szilágyi Sándor

■ rábeszélésére közelebb lefényképeztette magát 
az akadémia albuma számára. -Ii kóp april s-án

ltul töbhszörösitve pénzért kaplmtil lesz: a jö
vedelem a magyar Írói segélyegylet javára fer- 
dittatik.

Seregélyesről veszi a „Sz. és V.~ a ki>- 
I vetkező sorokat : Szükségesnek tartom a mivolt 
keresztény olvasókat felvilágosítani, milyen ál- 

| lás az orthodox zsidóknál n tanitói és sncli- 
j tori! A zsidóknál a sachter lm mellette 
i kántor vagy vorheter, jegyző és tanitó is - 
lukkor hivatalának álfehinns czime — Mesülmd! 
! németül dér vorkímclitote oder vorsklavte: ma
gyarul pedig — mindenes vagy közszolga vairv 

I közcseléd. Es ezen ragály 
mindennapiig, hogy már 
Mesülmd-tanitó kerestetik!! 
tanitó l’riiperiindiát. hogy t

I hatftlmaskodhassék rajta 
jön már sachtolniü" 
szolgálatot is tegyen. — 
pokoli — a mitzveszt 
ered ezen Schnuitz-Wirtschaft? isiik a raldiik- 

Itól. így például itten Seregélyesen mindig kil- 
I lön tanító — és külön schimhter —• vorbetér 
I volt. De a lovasberényi rabbi indítványára, mert 
agy mondta ö október 22-én: kapnak önök egy 

vor-

oly líltaMnos. oly 
rsiikiiein iiiiiuleiiiitt

Azórt végezzen a 
inimfeii szolgálóleány 

„Fenő egye meg. jöj- 
Az.onkivfll teiiiplom- 

Szombat és ünnepe,u- 
árvm'i’ztetni! Horniét

4

végzett 4 osztályú tanítót, ki sncliter és 
betör is — egy szóval inesübed a tanitó.

A szegedi gyásznap évfordulóját ke
gyelettel ülte meg a nagy csapás által sújtott 
város lakossága! A gyászflnnep éjfél után egy 
órakor kezdődött a hanmgozással. A délelőtti 
órákban az összes hitfelekezotek alkalmi isteni
tiszteleteket tártottak és Szeged összes imalmza 
zsúfolva volt az ájtatoskodók seregétől.

A trónörökös kézfogója. Á főrendiház 
üdvözlő killdöltségo már szintén megalakult; 
tagjai az elnökön kivid a következők: Siinor 
János Magyarország Imrczogprimása, Pojarse- 
vieli László gróf. Honit-. Szlavon-Dalmátor- 
szágok bánja, f'zinlky János gróf m. kir. f'ő- 
lovászmeste.r. Festetieh György gr. koronaőr. 
Samussii József egri érsek. Komán Mimii me- 
tmpolita érsek. F.szlerliázy Pál lig. Sopronniegye 
főispánja. Andrássy Gyula gróf, Bánft'y Miklós 
gróf. Károlyi Gyula gr.. Prónay Dezső br.. 
Vérsev József br.. Woimklieim Hudolf gr. Az 
országgyűlés küldöttségeit a két. ház elnökei ve
zetik. Az üdvözlőbeszédet Simor prímás fogja 
mondani.

Öngyilkos városbiró. Tata város egykori 
városbiriíja, Kreinlirska \enrzel felakasztotta 
magát. Mesterségére 
nagy vagyont szerzett;

Merengés... nagym gyenge, úgy hogy némi igazitá- 
.-"k is - inplyek megtételén*  k ivét .■lesen szívesen vállal
koztunk volna - sem hu.>zn:ilnáiiak neki. Aztán pedig az u 
passus :

Csak visszajönne még egyszer 
Az ártatlanság szép kora.

könnyen félreértésekre is adhatna okot, mert hát ra 
világ gonosz nyelve marii.“ Különben legyen szabad 
t-oábbi becses közrciiiiiköib'sére számítanunk, mint általában 
szeretnék, ha a ..szép-*  nem-gyakrabban keresne fel bennün
ket bár ..zsengék"-ko| is. I’ogadjn szives üdvözletünket!

A szerelmes . . . nem közöllietíí. Az utolsó ’verssza- 
kol ítélje meg ön maga, vájjon van-e benne csak egy csepp 
logika is:

Legédesebb boldogságom
Érted van leányka.
.Mint a völgynek, rétnek te vagy 
Lelkem szé]> virága.

I'gy latszik, hogy .'>n imádója a... vad sóskának, 
mert ez virul nemsokára hölgyben és réten, s párolog az 
asztalon. Bocsánat a megjegyzésért, de mi körülbelül ezt 
olvassuk ki az idézett veis-zakból, ön pedig bizonyosan mást 
akart mondani

A „Veszprém" t. szerk....... Köszönet!
Magy. ált. iparetylet. Más alapon állunk.
St. F. S n. A kérdéses czikket nem sodorta el az 

árviz. de igenis tárgyát majdnem, hogy elnyelte az idők fo
lyama. Azóta az a bizonyos úri ember má- helyen feltűnést 
"kozott, s azt mondják, hogy nem „seb windlcr." A 
humoré.'?!., t kéjein, s ha mellékelve lo.«z egy kis tudósítás 
is arról a ti paradicsomi életetekről, kettős üdvözlet!

..Uj Budapest" ... a számok kimaradozuak; e héten 
egyet .'cm kaptunk. Kérünk szives intézkedést.

K. M. urnák Budapest. .Mult száiniinkbiiu jelentek meg 
a ..fojeileleiiinő" dalai, A többit is várjuk.

NŐI hiúság... lelfet. hog\ sorra kerül, de most még 
nem. \ idoki tudósításokat szívesen veszünk.

N. N. urnák helyben. .Most miír semmi közünk az 
ügyhöz. Ha tetszik, tessék tovább is bolygatni de más
hol. Igazság, béke és tisztesség!

Egy másik városi polgár ... lm ön. mint állítja, 
figyelemmel olvasgatja lapunkat, úgy tudnia kellene, hogy mi 
az ön áltál criuictt Qg.tbcn h a t á r o zott és t á n t o- 
r í t h a t a t I a n állast loglalunk el. Más véleinénveket, 
melyeket különbén magunkévá nem teszünk, az ..au dia túr 

t alléra pn r.<" elvénél fogva közöltünk és ezentúl is kö
zölni fogunk. Ennélfogva a szemrehányást, mint indokolat
lant, visszautasítjuk.

M. R. urnák T. öli Csalódik. Mi nem azt akarjuk, hogv 
a zsidóság a többi fö lé kerekedjék. — hanem a „liberté, 
eiralité és fniternite**  magasztos tanait magunkévá téve, 
társadalmi p á r i á k a t nem ismerhetünk el. Ez meggyn- 
ződé'ünk, ' ettől nem is tértinkéi száz Istrtczy kedvéért sem, 

Győr. Elvárjuk n többit.
Borosa. Köszönet. Mihelyest időnk engedi, magánleve

let menesztünk útnak. Üdvözlet!
Hozzá ... búcsú ... nagyon is kezdetlegesek, s íg\ nem 

is közölhetők.
Tapolcza. Köszönöm. Takarékosság szempontjából más 

alakot kellett neki adnom. Az „udvari poéta**  nem tar
totta meg szavát, s ez nem szép mártius 15-iki embertől! 
Mondd meg neki.

G-aToozia-árals:.
Venrzel felakasztotta 

nézve pusztiinyiró volt s 
idegen létére annyira 

inegkodvoltetto magát, hogy vtírosbirónak vá
lasztották. Négy évig viselte e tisztet ; az utóbbi 
idölien azonban szerencsétlen viíllnlntoklni bo
csátkozott. koldussá lett, s a csapás annyira 
hatott rá. Imgy elméje is megzavarodott. Az
után hinyámíl visszavminltan élt. lelki baja visz- 
sza-visszatért s valószínűleg ez állapntáhan ké
rette el az öngyilkosságot is.

PÁPA:
100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza*,  jó 14 frt.. -- kr. közép 13 frt. 50, alsó 

18 frt. kr.’
Rozs: jó lű frt. 80 kr.. közép JO Irt. 70 kr., alsó 

1«» frt. 50 kr.
Árpii: j. !• írt. 20. 8 irt. 70 kr. és a. 8 frt. 20 kr.
Zab: j. 8 Irt. k. 7 frt. 80 kr. 7 fit GO kr.
Tengeri: j. 8 frt. 50 kr.. k. 8 frt - kr. és u. 

7 fit. 80 kr.
Burgonya: 2 fit. 50 kr.
Széna: ■> frt. 2 frt 50 kr.
Zsúp: 8 frt.. 2 frt 80 kr.

I’ápn. 1880. márt. 12.
Polgármester.

i íelelös szerkesztő: Báiij'i János.



Helyiség-változta tá s.
Vau szerencséin a t. ez. közönséggel tu

datni, miszerint

ügyvédi irodámat
s lakásomat, az uj-utázában lévő liezenka-l'ele 
142 szánni házba helyeztem át.

Krausz Adolf*,  ügyvéd.

Hirdetések
a részére

Nobel Ármin könyvnyomdájában

a legjutányosabb árért fogadtatnak el.

FI • kJ

.. ajánlják:
Valódi kwlilinfélét, mely
bárhol is 45 kr, miinek csak 27 kr
Oxfordot 17 krért
Valódi angol oxfordot 27 krért

• •••••••••••••• n
A DIVATÁRV-CXÉG

FISCHER TESTVÉREK •
GYŐRÖTT •

(az általános i p a r b a n k h á z á bán) £
a tavaszi idényre raktárukat a legdivatosabb és legizletesehb divat' .ikk- '.ko! felsze

relték és különösön ajánlják : *
Valódi gyapjú rnliaszöi (‘telket.

S
 különféle legújabb mintákban 27 krért

Kitűnő minőségű cretonokat és 
pedig: Valódi cosmanosit 17 krért

• Valódi mühlhausenit 23 krért.
Ti íviíbbá ajánlják dúsan felszerelt raktárukat líSOULÖl* 1 JE14 és

* Hői FKLÖl/rŐKKŐL bámulatos olcsó árakon, -afg

• NAPERNYŐKBŐL 90 krtól egész 4 írtig, SELYEM ESEK-
NYÖKBŐL 3 frt 50 krtól egész 5 írtig mindig nagy választékot, tartunk.

44 Üzletünk oly kiterjedt ismerotességnek örvend. hogy naponta az ország minden részére rendelé
seket küld, melyek mindenütt csakis a legnagyobb tetszés és elismeréssel fogadtatnak és amely körülmény 
elég bizonyítékul szolgál arra, miszerint hirdetményeinket nem közönséges fölkiáltásuknak tartják! *1*JX

Mintákat kívánatra bárhova is bérmentve küldünk!kJ •••••••••••••••• kJ

Árverési hirdetés.
Alulirt kir. bírósági végrehajtó a polg. tk. rótt. 

4il3. Jj. értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a pápai 
kir. járásbíróságnak .* “■ . azíínill

zése által, Beck Francziska ellen Posznánszky, Stre 
litz és több felperes részére 5878 frt 32 kr köve 
teles végett elrendelt biztosítási végrehajtás folytál; 
biróilag lefoglalt s 2518 frt 35 krra becsült nóriu- 
bergi kereskedelmi czikkekböl álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladandók, minek a helyszínén, 
vagyis Pápán. alperes bolthelyiségében leendő esz
közlésére határidőül 1880-ik’évi márcziiis hó 22- 

és 23-ik napjának d. u. 2, ugyanazon hó 24-. 3(i- 
és 31-ik napjának d. e. 9. végre april hó 2.. 5. é> 
kővetkező napjainak d. u. 2 órája kitüzetett, mely
hez a venni szándékozók ezennel ol\ megjegyzéssel 
hivatnak meg. hogy az érdeklett ingóságok ezen ár
verésen, a polg. tk. rdtt. 406. §-a szerint, szükség 
esetében, becsáron alul is eladatni fognak.

Kelt Pápán, 1880., márcz. 15-én.

Mészáros Károly.
kir. bir. végrehajtó.

1

ROSENBERGER 1GNACZNE
Szél-utcza Pápán 

tisztelettel ajánlja njonnan felszerelt 

kalapraktárát 
hol mindennemű divatos kemény és 
puha úri- és gyerinekka- 
lapokban nagy választékot, tart. 
Azonkívül kaphatók a legjobb minő
ségi! kocsis- és inas-ka la
pok. ugyszinte tűzoltó-, honvéd-, 
posztó- és selyemsapkák, darócz-. 
bársony- és selyem-házisapkák a 
legjutányosabb árakon.

Elfogad mindennemű téli ruhá
kat a nyár tartamára gondozás 
végett.

C;

Van szerencsém a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni, hogy a

vasúti indóliáznál

V E N II É G L 0 T
átvettem és a nyári idényre a legizlésesebben és legnagyobb tisztasággal 
iparkodtam a helyiséget. valamint a K'crtet helyreállittatni. Hogy a n. é. 
közönséget kielégítsem, bátor vagyok tudatni, miszerint kertemben minden 
szombat-, vásár- cs iiiinepiiapo on CSERESNYÉS 
KÁROLY jóhirben levő zenekara fogja a t, közönséget mulattatni.

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

Spielmann Ferertcz,

Hirdetmény.

Laptulajdonos és kiadó: Nobel Ármin. Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.

rőFos és divatáru raktáram
a legújabb férfi-fehérnemű, és pedig schiffon-. zepltir- és 
oxford-ing, gallér, kézelő és nyakravalókkal nngyobbi- 
tottam. A közelgő tavaszi idényre a legdivatosabb férfi- 
es női divatáru, «ászon és gyapjúszö
veteket bátorkodom figyelembe ajánlani.

Teljes tisztelettel

Steirxex Eexxxát.

Tisztelettel tudatom é. közönséggel, hogy naJam, a
„SZEGSZÁ1WI Bi.iHJlOZ*  ezimzett vendéglőben. Pápán, 
a főtéren lisztn baranyai tlniAi-, valamint igen 

jó ó sxilra-pálinlra.

ezenkívül még a legfinomabb minőségű

W*  -valód.! -W® 
szekszárdi vörös bor

»■



Melléklet a ,.M. Vidék” 23. számához.
TTecívcs kis szónokid,, kinek szinte könyök pergé
nek szemeiből és meghatottan válaszolt szokott 
higgadtságával és szeretetreméltóságáviil könye- 
zett ott minden gyermek, de még a férfiak szemei 
is mind könyben úsztak. A babérkoszorú szallag- 
ián o felirat díszelgett aranybetükkel : „A kis-czolli 
izr. felek, iskola szeretve tisztelt igazgatójának." 
Élénk éljenzéssel fogadtatott az iskolanövendékek 
részéről igazgató innak azon Ígérete, hogy az isko
lát továbbra is lehetőleg pártolni és haladását 
érdekkel fogja kísérni, sőt a jövő évi zárvizsgára 
eljövend. Hozza Isten körünkbe !

Este hét órakor városunk intelligencziája s 
több jeles vendég közel- és távolból gyűlt össze a 
vasúti étkezde 1J. osztályú termében rendezett, disz-' 
lakomára. Ott láttuk dr. Bőke Gyula tanár urat és 
dr. Hosenberg Gyula urat Budapestről. Pick Gyula 
urat Szombi it helyről, több urat Pápáról és egyéb 
vidéki városból.

Briiuner Alajos, a vasúti vendéglős ez alka
lommal sem ejtett csorbát régi jó hírnevén, sőt 
még emelte azt; a pompásan terített asztalok, gyö
nyörű virágcsokrokkal díszítve, a választékos s ki
tünően ízletes étkek és a jó bor csakhamar fölvilla
nyozták a kedélyeket, és egyszerre csak halljuk : 
,1'ram. uram Berzsenyi Dezső uram szólok az 
urnák" ....

Vidos Kálmán ur emelte poharát az ünnepély 
hősére.

Eléggé ismert e népszerű és közkedvességü 
urnák szónoki tehetsége, mely ünnepélyes komoly
sága mellett az élez és humor szikráital van fű
szerezve. Elősorolta dr. Freund Benedek érdemeit 
mint orvos, mint városi- és honpolgár és kifeje
zést adott édes mindnyájunk sajnálatának alfölött, 
hogy körünkből távozik.

I tália dr. Hosenberg Gyula Kis-Czell városa 
és polgáraira emelte poharát, kiemelé, hogy Kis- 
Czell városa mintaképül áll polgárainak egyetérté
sében és összetartásában minden rang- és vallásfe
lekezeti különbség nélkül ez oka, hogy halad, 
fejlődik és művelődik.

Pick Gyula fényesen sikerült hosszabb szónok
latban Vidos Kálmán orra köszöntötte poharát 
kiemelve, hogy a barátság Freund B. ur és a 
Vidos család közt még a mozgalmas negyvennyol- , 

czas évekből való, a midőn ez Vidos .Józsefuek. a | 
dicső szabadsághősnek személyes barátságát és 
becsületét kiérdemelte és a válság végperezéig ki
tartott mellette. Eltette Vidos Kálmánt mint a 
keinenesaljai nemes Vidos család jelenlevő köztisz- 
teletíi tagját.

Dr. Böke Gyula tanár ur Missori Ferencz 
városbiró urra emelte poharát — elmondta, hogy ő 
1851-ben hallotta először Kis-C’zell városát emlí
teni, és akkor Fényes Elek statistikájúban utánla- 
pozva egyebet nem talált, minthogy ez : mezőváros 
hat száz lakossal, bucsujáróhely . . . és most rövid 
évek óta Kis-Czell felküzdötte magát Kemenesalja 
középpontjává, van virágzó ipara és kereskedése, 
vasúti állomása a vidékbeli közlekedés csomópont
jává teszi, intelligencziája oly tekintélyes, hogy 
az ország bármely nagyobb városának is becsü
letére válnék s ezt összetar fásának, egyetértésé
nek és elöljárói ügybuzgóságának köszönheti — 
éltette tehát Missori Ferencz városbiró urat, mint 
aki itt Kis-Czell városát képviseli.

De ki tudná mind elősorolni a sűrűn egymás- !

i

I

ügyvéde közli az illetőnek nevét és lakását (Oppel 
Ferencz.) A tárgyalás az intézkedések megtétele vé
gett néhány napra lelfüggesztetett.

Ezen idő alatt helytartósági rendelet folytán 
a rendőri hivatal azon kerettel fordult az orvosi 
facidhis elnökségéhez, hogy adjon véleményt követ
kező II pontról: 1. Váljon az idegekre és a nyak 
edényeire gyakorolt nyomás, 2. Váljon az önkívület 
és inmerevség előidézése és 3-szor Váljon egy ine- 
redtségbe ejtett emberi testre való ráállás vagy rá- 
l’dés, miként ezen műveletek Ihinsen mutatványainál 
i'lőfordnlnak, lehetnek-e az illető egyének egészségi 
állapotára káros befolyással? A 12 tagból álló 
tanári kar véleményezése ez: Az 1. kérdésre vonat
kozólag kimondja, hogy a nyak- és idegedéinek 
szorítása, nyomása az egészségre aggályos, síit bizo
nyos körülmények közölt veszélyes befolyással lehel. 
A 2-dik kérdést illetőleg: lla 'ugyan áll az. bogi 
0Z inmerevség állapota előidézheti; és ez nem alap
szik csalódáson, úgy ezen esetben káros utóhntások 
mindenesetre állhatnak elő és pedig nem esek érzé
keny vagy gyengéknek látszó természeteknél, mert 
sokszor a legerősebb és legegészségesebb eg> énekben 
'* nagy érzékenység lakik, ilvnemli behatásokkal 
szemben. A :1-dik kérdésre határozottan igenlőién 
hangzik a felelet és az ilyen eljárás llansen úr ré
szerei durva erőszakoskodásnak nevezhető. A bizott
ság az előadásoknak azonnali beszüntetését hozza i

alán következő szebbnél szebb szónoklatokat! 
szóllott Berzsenyi Dezső ur, dr. Berzsenyi .lenő. 
Szakonyi Miklós és Steril Ignárz urak, ez utóbbi a 
diszlakoma rendezőire: Vidos Kálmán, l’ick Zsig- 
mond, Missori Ferencz és lliedt Károly urakra kö
szöntő poharát.

Ni csak ! most jut eszembe, hogy oly udva
riatlanságot követek el, mely a legkeményebb 
büntetést érdemelné! hisz delnőinkről is megemlé-l 
keztek többen is — és azt kellett volna első helyen 
említenem.

Missori Ferencz városbiró nr felelve dr. Bőke 
tanár szavaira, köszönetét mond neki, hogy rólunk 

, és városunkról ily szépen véle kelik, örömmel veszi 
tudomásul, hogy az igen tisztelt tanár ur kedves 
neje után (Freund B. leánya) kis-czellinek s ke- 
menesaljainak vallja magát és élteti n; igyságos Bőke 
Gyulámé, született Freund Ftel urhölgyet', ki szépsége 
és műveltsége által nekünk egy il\ kitűnő és jeles 

I polgártársát birt a szerelem rózsaiánczaival lebilin
cselni !

Majd ismét Bőke tanár emel poharat és ér
dekes fejtegetéssel mutatja, ki. hogy bár mi magya
rok keleti nép vagyunk, hol a nő csak igen 
alurondnlt szerepet játszik. mégis a magyar, a vele. ,. ...... ... ...
született lovagin.. . .....lolkozása folytán mindig “ köznép apperczeptióját. s tud hozzá alkalmazkodni;
kiválóan tisztelte és becsülte a Iliiket; élteté Vidos va" >rodalral "iíw, a többnyire helyes tapintata. líz 
Kálmánná születőit Göndöez Frauezisku úrnő j néhány helyen hagyja cserben, mint pl. a Síi 
nuo'vsápát. lapon, midőn a gonosztevők barlangjában történtekre
' ‘ Vidiis Kálmán ur Pick Henrik urat élteté, •»« ezélzástköczkáztatja : Bizony nőm valami épü- 

kiemelé érdemeit mint kiváló nagi iparos, ki a! ‘•«>«?k lehettek azok, melyeket ott látott, mert
kis-czolli kereskedelemnek tekintélyt és beeslllést i1™0!™' í™1.111. 1 ■ jnterlK-z stb.‘ Az ifjú olvasóé 
szerez a hol- és külföld számos juáczain. [ klT Keretet kls'z,"cz!> ara: epeiiséggel nőin kívánatos;

\ ebfr Ipu-ícz óIIoíh 'kí lőiir.k niclop- <rivikb in Vil£v l,e(*1S a l51*-  lapon, ahol a hitfelekezeti irány- említi föl dr. "freund 11. urnák ér.l.‘m'^dnl vasúti i hangsúlyozva van.

orvosnak a hivatalnoki kar. a személyzet és főkép ■ Szerző irálya itt-ott zamatos, emelkedett, de 
a vasúti betegsogéiyző-egylet. nevében neki köszö- . általában nem egészen népies; mindazonáltal elég 
m.tel és elismerést nyilvánít. magyaros és könnyű. Helyenkint áradozó és nem

Hosenberg Henrik ur a vasúti tiszti karra iment frázisoktól, de legtöbbnyire élvezhető, egyszerű 
emelte poharát és Benkíi ilgvvód ur Steril Iguáez ,és tartalmas. Uermanismtisok is fordulnak elő, de 
arra: továbbá: sem oly mennyiségben, sem pedig oly kirívók, hogy

Dr. Bőké Gyula liosenberg Henrik arra mint az ú'ál.v érdemé általuk lényegesen csökkentetnék, 
a kis-ezelli takarékpénztár vezérigazgatójára emeli Midőn tellát a tehetséges szerző sikerűit míí- 

.............................................    ■í -----  -;ánlani kedves kötelességünknek tárt
sok s még jobb hasonneraü könyvet 

: , nem tehetjük, hogy nz ügy
_ ’ ’ w < megjegyzésünket fel ne

hozzuk, mely t. szerző részéről talán behatóbb meg-

i béig Henrik ....... ........
<i his-c/.riii luharfhpenz.iar vezérigazgatójára emeli 1,j 
poharát, elmondja miként ezen virágzó pénzintézet I vét melegen 
az, mely a \............................   ' ' ' ' ’ ''
lemnek lendületet ad ____  —............ r ............
urat, kinek ez intézet fölvirágzását első sorban kö- érdekében, egy érdemleges 
szönheti. p--....i- .... i.. <•

Ig.v folyt ez tovább és tovább, órák hosszat, fontolást érdemel.

....................................... t................... dogon ajái 
város és 'vidékbeli ipa?- és Vreskede-'jult, s tűje még s ’ 
delet ad - élteti Hosenberg Henrik I kívánunk s elvámnk.

és csak egy maradt köztünk komoly ós hallgatag I
az ünnepély hőse dr. Freund B. látszott | Rozik. Sakkhuzás akar lenni 
rajta, mily nehezére esik neki ily sok jó-akan ít. ily i Jstóczismus*  ellen? 1’ 
számos barátot itt hagyni. I attól tartunk, hogy ily

Hiúban iparkodott Vidos Kálmán nr, mint I meg nem valósítható.

E megjegyzésünk müve tendentiájára vonat-
'..... i ezen elbeszélés az

Helyeseljük a szándékot, de 
y kirívó alakba öltöztetve 

................i.......................— ................... ’ .........|......« ...............-........... -• Vájjon nem lehetett volna-e 
mellette ülő szomszédja őt csattanód és találó löl- a zsidó gyerek helyett keresztény fiút a történet 
köszöntései által iölviditani.

Éjfél után két órakor szétoszlott a társaság, 
együ II. és egyenkint szivélyesen elhilcsnzva és kezűt 
szorítva a távozóval.

Vezérelje Isten a derék férfiút további élct- 
utaiu és éltesse soká! hozza vissza körünkbe néha- 
néha. hogy megmutathassuk neki mint szeretjük - 
tiszteljük. Borosa.

néni — hz euenieievei eiuiueziK, s Köln szájából
A rongyszedö fia. Elbeszélés, illa Bálifi Jáuos. ■ még csak a .Bnrsszemjankóhcli" Seifensteiner Snla- 

— Miután lapunk még nem hozott ismertetést e

(javaslatba. A helytartóság erre Haiiscn előadásait 
határozottan betiltotta, és a Kingszinház igazgató- 

■ nőjét ezen tilalom áthágásáért, a mennyiben ő még 
folyvást hirdette az c nemű előadásokat, -- meg- 

| büntette.

Talán a lenti véleményezésben feltüntetett egész- 
1 ség ellenes behatások szempontjából, látta jónak a 
[járásbíróság a tervezett dvlejezési kísérletről lenion- 

idani, Elégnek tartotta, az illető egyént, Oppel Fe- 
reiiczet, tanuképen kihallgatni. Ez azt vallja, hogy 

i azon percztől, melyben a tanár őt megdelejezte, 
semmire sem emlékszik, eszméleten kívül volt, tehát 
ama megjegyzést a szék fólretolásáról. sem tehette;, 
és ha csalást vagy ámítást követett volna el a szili- i 
padmi. nem ajánlkozott volna újra a bíróságnak újabb 1 
kísérlet megtételéhez. Ez tehát llansen embere;' 
csakhogy a bíróság nem bocsátotta őt esküre, mivel 
egy eszméletlen állapotban létező ember, ezen idő 
alatt lefol\t. eseményekről érvényes vallomást nem 
tehet, t.'tólagosan még kihallgattatott Szombatin nevű 
tanú, ki azt vallja, hogy tisztán látta, a mint az 
rgyik deli'jezett egyén túnezközhi'n folytonosan neve
lett s nrezút n vele tánezoló válla mögé igyekezett 
elrejteni; n tánez végeztével zsebkendőjével legyezte 
magát és csak ez után mondta még a tanár: ,í)h-| 
redjl*  ■ Klemnél pedig azt vette észre. Imgy ez, j 
midőn halálmeredtségben feküdt, egyizben, midőn a j

Imiiről, s most, hogy szerző e lapok szerkesztője 
l lett, munkatárstól nem is közölhet olyant. — nem 
i tartjuk fölöslegesnek vagy tán hibáztathatónak, ha a 
hivatott sajtó egy-két idevonatkozó véleményét ide 
igtaiiik. - A közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
által kiadott -Néptanítók lapja*  5 számában Mayer 

I Miksa nr miniszteri fogalmazó és ismert nevű ifjú
sági iró a következő ismertetést hozza :

Ifjúsági és népkönyvtár. Szerkeszti Bánfi .1.1. fűz. 
-A, rongyszedő fia.*  Kiadja Nobel Ármin 

j Pápán. Ara 40 kr.
Egyesen szőtt és sikerültén kidolgozott, kez- 

, déftŐI végig érdekleszitő elbeszélés, mely szerzője 
kétségtelen hivatottsága mellett tanúskodik. Szerző 

i előttünk e téren homo novus. Irt ugyan, ha jól 
emlékszünk -A szántó család története*  czim alatt 

I már egy nagyobb elbeszélést, de ez sajnálatunkra 
nem került kezeink közé.

Mindazonáltal üdvözöljük szerzőt, mint nép 
| és ifjúsági irodalmunk szépreménytt munkását. Mert 
előttünk fekvő müve is a tehetség és komoly törek- 

I vés félreismerhetetlen jellegével bir.
Szerző érdekes mesét tudott kigondolni s kelle

mesen tudta is azt elbeszélni. Ismeri az ifjúság és 

hősévé tenni, s pl. Nickleby jótevőjét zsidóvá avatni? 
I tóvégre Kóbival semmi lényeges' nem történt, ami 
keresztény finn is mog nem eshetett volna. Tartunk 
tőle, hogy az annyira kidomborított ezélzatosság a 
kívánt eredmény ellenkezőjét fogja szülni. A köznép 
legfölehb azt mondja a végén: 'No lám, a zsidónak 
még ebben is milyen szerencséje volt!" Bánfi nem 
ezt akarta elérni, de akkor nem lett volna szabad 

| neki a hitfelekezeti kérdést oly igen élére állítani, 
I mint pl. a 191—92. lapon, ahol a magasztos csak
nem — az ellentétével érintkezik, s K’óbi szájából 

mon-íele kitétel hiányzik: „Zsidó vagyok, s böszko 

tanár tőle elfordult, száját nyitotta fel. de a tanár 
mozdulatára, ismét hirtelen becsukta.

Végre a mindkét részről tartott védbeszédek 
után, a bíróság kimondta az Ítéletet, mel.vlyel Fisoher 
Henrik vádlottat a becsületsértés vádja alól fölmenti. 
Az indokok közül felemlíteni még ezeket; A .schwind- 
ler‘ szóval a vádlott csak a vádló eljárását akarta 

I jellemezni és az nem tekinthető sértésnek. Épen 
loly kevéssé sértő van ezen szóban: .köznapi' (ge- 
| mein'l, mert ezen szó gyakran liasználtatik ezen él- 
Itelemben: .közönséges.' A latinban is vulgáris és 
i eomnmnis egyértelműek. A biróság a vádlott részére 
1 kedvezőbb értelmezést fogadja el. Tekintetbe veendő, 

hogy habár vádlottunk magaviseleté a színpadon 
semmiféle irányban sem menthető, mégis ő ezen 
viseletéért már a rendőri közegtől a legmagasabb 
pénzbírsággal liüntetletett meg. — Hanem azt állí
totta, hogy a benne rejlő, ismeretlen és a tudomány 
által még lel nem derített erő által éri el n csodás 
eredményeket. A szakértők abban egyeztek meg, 
hogy ugyanazon eredmények physikai behatás által 
is elérhetők: n tanuk többsége odavall, hogy náluk 
ilyen hatás alkalmaztatott. A tanár ntou-iitfélen 
.delcjezési >nntatványok‘-at hirdetett, — és Ígérke

zett, személyeket akaratjának szolgáivá tenni: de 
később kimondta, hogy mégsem dolejezós az, a mivel 
ő experimentál, hanem egy más erő; — és kísér
letei nagy számban nem is sikerültek; tehát ö a



rá, mert ha nem is volnék böszke. mégis zsidó vol
nék !"

Tehát ne éles kitételekben s kifejezésekben 
keresse máskor szerző a hatást, mert oly tehetség, 
mint ő nem is szorul 
kapó mesét szőni; erre bízza ő a 
fog csalódni.

A könyv kiállítása csinos, 
terjedelméhez képest igen jutányos.

reá. Tud érdekes, sőt meg- 
hatást, s nem

ára 202 lapnyi

rutty és Brekiké. Sakkjáték. Talányok. Szerkesztői I Lapunk múlt számából kiszorult a t. közön- 
üzenetek. - 2il. Lant ós kard vagy Petőt! élete és m,h érdMMekMk ssM
halala. Irta Aldor Imre. Kertemben .... Mezey1

Mayer Miksa.
Ugyanezen lap ugyanazon számában a Győ

rött megjelenő ..Magyar ifj us á gi és n épk nyv- 
tár*  is van ismertetve. Ezen ismertetés vége pedig 
igy hangzik: .Mindezeket összevéve, sajnálattal keíl 
ismételve kijelentenünk, hogy e férczelmény nem 
érdemelte meg a nyomdafestéket: folytatását nem 
kívánjuk." S ezt is Mayer úr Írja. — Mi is annak 
idejében azt mondtuk, hogy „győzzön a jobb." 
A „ Magyar paed. szemle" részéről is jeleztek szerző
nek ismertetést, hozni fogjuk azt is.

Szives tudomásul! A „Népdal*  és „Csárda 
előtt*  czimíí olajszinnvomatii jutalomképek Ígért, pár
jai .NÉPMONDA-és .PULYKA TOLVAJ- me
lyek Jankó János eredeti festményei után a külföld 
egyik legjelesebb mííintézetében sokszorositattak. — 
már elkészültek s mától kezdve, cgyenkint 4 frt 
utánfizetési ked\ezmén\ ár mellett kaphatók. Mint- iiiilmányát: 
hogy ezen képekre csupán csak t

József költeménye. Egy estély hősei. Elbeszélés, irta 
Benedek Aladár, Paulay Edéné. Egy rejtélyes házas
ság története. Elbeszélés Házias mulatságok Pom- 
pejiben. Gondolatok. A suszter-inasok. Képek az 
állatvilágból. A gólya. A bankár úr titkai. Braddon 
E. regénye. Mozaik. Humor. Furcsa szórakozottság. 
Még azt sem tarthatom meg. Bálint gazda és az ő 
szamarai. Talányok. Sakkjáték. Szerkesztői üzenetek. 
— 24. szám. Lant és kard, vagy Petőfi élete és
halála. Irta Aldor Imre. Visszaemlékezés. Mészáros J pok volt szerkesztője, 
István költeménye. Egy estély hősei. Elbeszélés, irta 
Benedek Aladár. Egy rejtélyes házasság. Elbeszélés. 
Menyegzői szokások Japánban. A kis makranezos. 
Az árvíz allegóriája. A nép házi gyógzszertára. Vál
ságos helyzet. A bankár úr titkai. Braddon E. regé
nye. Mozaik. Humor. Csípős köszönet. Minek a fog
kefe! Adomák. Talányok. Sakkjáték. Szerkesztői 
züenetek.

Az ,,Ország-Világ“ hetedik száma ineg-

kérelem, hogy bávminemil küldeményeket — az elő
fizetési pénzeket kivéve — egyenesen hozzám, (fíánfi 
János, Pápa, polgáriskolai épillet) czimezni. szíves
kedjenek. — Egyszersmind, kijelentem, hogy velem 
s z e r k észt ö i m i n o s é g e m b e n mindennap 
12—1-ig értekezhetni lakásomon (Korvin-utcza 284. 
szám.) Bánji János.

Több oldalról arról értesülvén, hogy e la- 
. • Csobánczy T. lapunk múlt
számának nyiltterében küzdöttek folytán lépett volna 
vissza a szerkesztőségtől, indíttatva érezzük ma
gunkat az igazság érdekében kijelenteni, hogy a 
visszalépés még a múlt szombaton, az ügynek el
intézése pedig hétfőn történt, s a kettő között, 
semminemű összefüggés nem létezik.

A helybeli polgári leányiskola növendékei 
f. évi mártius hó 29-én, azaz husvét-hétfőn d. u. 
3 órakor a városi rajzteremben (kisdedóvó-intézetj

jelent, liozva számos kép nmllett egv ttvílnvőrü; wiK-ének-szuvabiti előadást rendeznek a polgári is- 
i ,t1 . • i i • , . ■* kóla ifjúsági könyvtára avara, mely előadásra azintllapot is. ..A szegelljek Mgasza fZn,IP,h i intézet és a tanügy barátait ezennel ligyelmeztet- 
Közlemenyei közül kiemeljük Beöthy Zsolt ta- jíik. Budapesten és az ország más vidékein a pol- 

t .wpm.vn. ■ ííöl;;;;;öyúti ..XVI. századbeli epikusok eszme- gári iskolák által rendezett ilynemű előadások a
a „Képes Családi • nypj és müuevei.4* Vizvúrv Gyula jóizíl karczo-1 legszebb sikert és eredményt mutatják fel, s mivel 

Lapok- rém les járatói tarthatnak igényt megrende-, ]at_it szilli{iposztóról, dr‘. lúsenberg Lajos cr- [ hl(|j,lk*
I.ismL- lcoí^Pk'/.Tiil.hcn ntt. (></ki.7i»lliHni.- linnnnn ni .. . . . . ?. . onnan elmaradni, ahol nemes czel mozdíttatik elő:

Börtöneinkről es rabjainkról- s vegre ' ó]iilk is- 110srv „z a|klli, s,.„. . „z,..lesek legczélszerübben ott eszközölhet ők. honnan a 
.Képes Családi Lapok" füzetei kézbesítettéinek. Azon 
t. megrendelők, kik közvetlen kiadóhivatalunktól

tudjuk, hogy városunk t. közönsége sem szokott 
4 . ... t).. ... . | . .. . , ,. . [onnan elmaradni, ahol nemes czél mozdíttatik elő:
fékezését „Börtöneinkről es rabjainkról- s regremiló]iiik is. ]10gv n altolonmmi sem fogjs a plír. 
ilr. Grossmann Lipót a szem ápolásáról szóló tolást megtagadni. - Ez előadásra 'vonatkozó 

nevei [egyéb és részletesebb dolgokat a ..Magyar Vidék4* 
vá|. és a .Pápai Lapok4* úgyszintén a szétküldendőraíí- 

[ sorozatok hozzák. ezúttal csak a helyárakat és 
a műsorozat pontjait közöljük. Helyárak: 1. szá
mozott ülőhely előre váltva. 50 kr: a pénztárnál 60 

: II. számozott ülőhely előre váltva 30 kr ;
állóhely 20 kr: nőnövendékjegy 

re 20 kr. Családjegyek I—5 tagszámára
1. hely I frt 60 kr: II. hely 1 frt. — Jegyek 
kaphatók a polgári iskolai igazgató irodájában 

[ (Szt.-llonay-épület) és az előadás napján a pénz- 
.......E. Csalódjegyek csak előre válthatók és pedig 

. - Míísorozat: 1) „Les trois
* Ábránd ..A hugenották44 czimíí dalszinmíí- 

ből Alberti-tői. Hat kézre zongorán. 2) „Fiamhoz,4* 
költemény Arany Jánostól. 3) „Pusztai találkozás*  
költemény Petőfi Sándortól. 4) „Szomorú fűz . . .“ 
népdal. 5) „Zigeunerleben,* 4 költemény Geibel-tŐl.
6) „Valse styrienne44 Wollenhaupt H.-tól, zongorán.
7) „A holló4) Poc Edgár költeménye, ford. Szász 
Károly. 8) „Érzékeny búcsú.44 költemény Arany Já
nostól. 9) Ária „Ángot44 czimíí operettéből, lo. 
.Adieu de Maria Stuart,44 költemény Bérangertől. 
11) „Hej babám...4* népdal. 12) „Levél egy el
utazott barátomhoz44 költemény Tompa Mihálj'tól. 
13) ,.A fülemüle4* költemény Arany Jánostól. 14) 
Koronázási induló a „próféta44 czimíí dalszinműből. 
Két zongorán nyolez kézre.

A mi kedves márcziusunk ugyancsak meg
mutatja. hogy ingatag, változékony mint az - — 
no találják ki, hogy kicsoda? Holmi téli kabáto
kat. prémes mentéket már oda vándoroltatott, ahol 
fizetni kell azért, hogy azokat a szú és a moly 
látogassák. Ezt rövid mosolyával, csalfa kacsintá
sával tette. Tegnapelőtt meg kimutatta a foga 
fehéréi, s minden színben mutatta be azokat a sze
gény téli kabátlanokat: mindamellett gondoskodott 

! is rólok. adván rájok - hópelyhekből szőtt lepedőt.

•■hajtják e képeket, szíveskedjenek az esedékes ősz-i czikkét, Szász Károly és Fejes István 
.............. -i képviselik a költészetét. E füzei is élénk.

Tekintetes Szerkesztőség! Nem mulaszt
hatom el egy közérdekű s páratlanul botrányos j kr; 
tényre fölhívni a tekintetes Szerkesztőség figyel-ja pénztárnál 4» ki
mét. kérve, hogy e tényt becses lapjában fel- G- helyű 
emlitse. Az eset a közetkező: ] L Mv

A napokban egy született magyar ügynö
kömet felkilldöttem Becsbe, hogy kiadványaimra. \ tárnál, 
különösen az „Ország-Viliig"-ra az ottan 
magyar családok körében előfizetéseket 
fel. Emberemnek Bécsbe 
volt, 
tyért 
minő

szeget póstautalványnyal előre beküldeni. — mert| 
utánvételre szóló megrendeléseket | 
kímélés czéljából. — nem teljesítünk. Vidéki meg-1 
rendelők minden egyes kép után, csomagolási költ-; 
>ég fejében 50 kral többet fizetnek. Ez alkalom
mal ismételve ajánljuk a „Képes Családi Lapok*  
1—26 füzetéhez (1. évfolyamához) való igen díszes 
és tartós kötési táblákat finom angolvászonból, külön 
e czélra rajzolt aranyozott czimnyomá.ssal. Egy da
rab ára csak 1 frt 20 kr. Ily rendkívül olcsó kötet
tábla megszerzése által a .Képes Családi Lapok- I. 
évfolyamát bármely könyvkötő csekély díjért beköt
heti s a t. előfizetők oly diszkötetet szerezhetnek 
maguknak, minőt egyátalán semmiféle árért se le
het megkapni, mert a hozzávaló mintarajz metszete 
kizárólag e táblák számára készült. Megrendelhető 
ugyanott honnan a „Képes Családi Lapok- füzetei 
járatnak vagy az öszszeg előleges beküldése mellett 
alulirt kiadóhivataltól. Mehner Vilmos könyv- és 
mfíkiadó. Budapest, IV, kalap-utcza 6. sz.

A „képes családi' lapok 21— 24 füzeteinek 
tartalma: 21. szám. Csikv Gergely. Lant és kard, 
vagy Petőfi élete és halála. Irta Aldor Imre. Szép, jó, 
nemes vagy lányka . . . Bagyik Ferencz költeménye. 
Az elvesztett otthon. Dubois L. beszélje. Egy rej
télyes házasság. Elbeszélés. Az első dobbanás. Szabó 
Géza költeménye. A szentpétervári Sándor-hid. Grófi 
Sándor temetése. A bankár úr titkai. Braddon E. 
regénye. Japáni képek. Némely szokások a régi kor
ban. Mozaik. Humor. A ravasz Náthán. Derék szolga. 
Adomák. Sakkjáték. — Talányok. — Szerkesztői 
üzenetek. — 22. szám. Lant és kard, vagy Petőfi 
élete és halála. Irta Aldor Imre. Népdalok 1. II. 
Pósa Lajostól. Egy estély hősei. Benedek A.elbeszé
lése. Egy rejtélyes házasság története. Gondolatok. 

’A merengő. Szentpétervári képek. A nép házi gyógy
szertára. Dr. Seb. után. A bankár úr titkai. Braddon 
E. regénye. A malomban. Mozaik. Humor. Kutyku- I

Családjegyek l—5

élő! husvétvasárnap délig. - 
vegyen i amies.44 

l.f'l VII,

reclamo ingadozó talajára lépett, melyek üzleti őzéi
ből — sokat ígérnek, amit megtartani nem szoktak, 
vagy nem lehet. Ez állal kihívta a kritikát, és ez 
okból nem ellenezheti, ha az emberek vizsgálat alá 
veszik, a mit cselekszik, — és sajnálkozással for
dulnak el tőle, ha kísérletei nem sikerülnek. Hansen 
nem tartotta meg mindazt, amit ígért, sőt Ígéreté
nek be nem váltását a közönség előtt még clpalás
tolni is törekedett, ennélfogva az előadásai által fel
idézett Ítélet önmagára esik vissza. Nem szándékos 
csalás, előre elkészített ámításnak tekintendő az, de 
a „schwindel*  kifejezés azt jelzi, hogy a mutatvá
nyok nem reellek, és ezen meggyőződésből a bíróság 
a vádlottat felmentette.

Midőn Hansen látta, hogy csehül állanak dol
gai Becsben, szerződésre lépett a budapesti német 
színház igazgatóságával. Azonban ez egyszer - a 
bécsiek kárán tamilt a magyar, mert a fővárosi. 
rendőrség, tekintettel a Becsben lefolyt zavargásokra, 
— a tervezett előadásokra nem adott engedélyt. 
Hansen ur pedig, kitől most már hosszúra nyúlt 
soraimban hucsut veszek, rövid idő múlva valószí
nűleg szinte búcsút veend a jó bécsiektől, kiknek 
zsebéből, minden zavargások és scepticismnsok da
czára is, körülbelül 50,ooo Irtot „magnetizált*  ki a 
maga számára. títeiger Ferencz. j

érkezve, első dolga 
mint ezt a törvény megkívánja, engedé- 
folyamodni a rendőri hatósághoz. l)e 
hátirattal kapta vissza folyamodványát. 

A hátirat igy hangzott: „Az engedély 
meg nem adható, 1) mert magyar kiadványok
ról van szó; 2) mert van elég osztrák kiadó, 
kiket az osztrák hatóságoknak támogatatok kell 
s igy külföldieknek hasonló engedély semmi kö
rülmény közt nem adható." 

j így állunk hát ebben a dicsőséges Ge- 
sammtmonarchiában, ez az a boldog dualismns?

Köztudomású dolog, mennyire elárasztják 
hazánkat, évtizedek óta az osztrák kiadók és 
könyvárusok mindenféle külföldi nyomtatványok
kal, leginkább erkölcsrontó rablóregényekkel 
anélkül, hogy ügynökeik valami nehézségre ta
lálnának a magyar helyhatóságok részéről, 
avagy csak egy fillér kereseti stb. adó fizetésére 
lennének kényszerítve. , .....

Rajtunk tehát a sor. hogy ez állapotnak Szóval márcziusunk mosolyog is, dnrezáskodik is, 
véget véssünk s ez okból appellálok az összes ?!<"" “ aSZtaI h‘' CS”k
illetékes rendőri hatosatokra, fogassak be os Sajnálattal értesültünk, hogy Vécsey István 
tidoiiczoztassák el a hazánkban nyilván törvény- ur. távirófőnök, lapunk bclmunkatúrsa, a „Pápai 
telonül szcrti'barangoló osztrák kolportőr-badat. [ Lapok*  több évig volt szerkesztője, városi képviselő 

Rautmann Frigyes, könyvkiadó. kö'-?l‘,;dekp! szi\ón ,,or'u’ 8 min<len alkalommal
A vallás- c!s közoktntásíigyi magy. kir. niiniszteiiuin a előmozdító férfiú városunkat legközelebb el lógja 

kővetkező körlevelet küldötte szét a hazai összes egyházi és i hagyni. Lapunk, városunk és vidékünk oly egyént 
világi tanhutóhágnkhoz. t veszít Vécsey urban. kit egyhamar nem lehet pó-

Mmthngy l'pstalozzi Ih-nnk jeles nevelő- és ritka lfi: Snknn'félreértették de akik mcffértették r/ok emberbarát elveinek t-rjesztése hazai nevelés-ügyünkre nézve I ^>‘61 ‘UHlltetUk, Ul UKIh Illegi Ítéld h, ÜZOK
csuk hasznos lehet, indíttatva érzem magamat a ,.l*estaJ<>zzi ; nefiez szívvel valliak el tőle .

1 válogatott paedagogiui munkái* 1 ezimíi Zsengeri Samu Holnap, virágvasárnapján a helybeli kath. 
tóvárosi tanító által lefordított es magyarázatokkal kisért' főtemplomban a szokásos passiók fognak ónekel- 
ajXi.n ta"í,ó'k:i,cz,k,i tnnító kö,6'tmk használatára. tetuij s ,nint halljuk ez |{íi|önös szorgalommal 

Miről van szerencsém czimedet további szíves intéz- kczzülti’k erre,ineljre ugj Iliteket \alamint az egy- 
kedés végeit tisztelettel értesíteni. házi ének máshitű barútjait is figyelmeztetjük.

(Közöljük a Ilin, niiniszteriiini körlevelét úgy, almgy 1 Tegnap, JÓZSefnapján a helybeli polgári le- 
A '■ r..nlfló űrhramk tnn(íri tcstOloto a városi iskolaszék ÜRV-

SZerk.) • | buzgó elnökénél Szilágyi Jozsel tanár urnái testületileg
I tisztelgett.

Győrből arról tudósítanak bennünket, hogy az 
ügyvédi kamara dr. P. . . győri ügyvéd ellen a fe- 

...... .. ., . , . , , ... „ gvelmi vizsgálatot elrendelte. — Á győri orth. rabbi
Tisztelt Olvasóinkkal tudatjuk, hogy a jovo ,|*  SZdkségelt húsvéti ezukrot csak a surányi ezukor- 

s-ámok valamelyikéhen ,.A szerkesztő nyílt postája” gyárból engedte megrendelni, a többi gyárak 
czim alatt új rovatot ni/ifiink lapunkban, melyben 
mindazon közérdekű kérdésekre fogunk felelni, melyek 
a I. közönség köréből hozzánk érkezni fognak, lle- 
méljiik, hogy ezen rovatunkat számosán fogják igénybe 
venni. A kérdések, mint minden egyéb killdemény, 
egyenesen a szerkesztő nevére czimzendok.i

tehát ki vannak zárva. Tudósitónk hozzáteszi, hogy 
ez az eljárás aligha nem valami ", ,,-ekkel áll ösz- 
szefüggésben, miért persze őt, illeti a felelőség

Lapunk t. megrendelőit tiszlelettel kérjük, 
miszerint az elő- s most már utánfizetési díjakat is 
mielőbb kiadóhivatalunkba küldeni szíveskedjenek. 
Lapunk lentartása s kiállítása pénzbe, és pedig sok


