II. évfolyam.

Papa, 1880. április 3.

szám.

Előfizetési feltételek:

Hirdetések

G frt.
Egy (ívre . .
3 frt.
Fdk'yre . •
I frt. 50 kr.
Negyedév re .
0 kr.
Egy Bziím ára
A lap kiadóhivatala Nobel Ármin
kílnvvkeieskodds<(ben van. hová az elöfl■zetósek küldendők, minden egyel* külde
mény a szerkesztő nevűre (polgiíriskolai
épület) czimezendő.

1 négyzet eentimeternyi tér szerint szihnittatnak.
Egyszeri beiktatás ára minden
I négyzet centiméterért 1 krajezár. — Bélyeg
i| külön 30 krajezár. — Előfizetőink ked: vozményben részesülnek.
| l
Nyílt tér petitsoronként 10 krral
H számittatik.

SZÉPIRODALMI,

ISMERETTERJESZTŐ

és TÁRSADALMI

KÖZLÖNY.

MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.
hangja mindenkor komoly, férfias, igazságos s ’ áldozva és lelkesedve buzognak hasonló terve
minden személyeskedéstől ment legyen.
zetek mellett, mi előre ártani igyekezünk meddő
Lapunkat pedig ezentúl is ily irányban vitatkozásokkal ügynek és embereknek. —
csak az jó. hogy most még nem lehet elmon
Lapunk a most megkezdett évnegyed vé-, szándékozunk szerkeszteni.
Azonkívül gondoskodni fogunk mulattató: dani. hogy ez magyar nemzeti — hanem csak
gével egy éves lesz. Nem nagy idő ugyan egy!
*
év az idők folyamában, de tekintélyes időszak és oktató hasznos olvasmányokról. Munkatár-| ..M a gy a r V i d é k“-i különlegesség/
Es itt Kiss László úr téved, és tévedésé
az egy olyan vállalat életében, melynek nehéz saink névsorát nem közöljük: sokan nem va
harezokot kellett vívni a létért, melyet külön gyunk. de a kik vagyunk, lelkiismeretesen aka ben igazságtalan e lapok, s illetve annak szer
böző veszélyek fenyegettek, s mely még most runk munkálkodni. Fővárosban élő nevezetest) kesztője iránt ; mert határozottan tiltakoznom
sem áll ott, hogy róla elmondhatnék: jövője irók nincsenek köztünk, és nem is lesznek, 'kell azon insinnatio ellen, mintha a „Magyar
mert a „Magyar Vidék“ első sorban azért V i d é k‘* az é n szerkesztésem alatt előre
biztosítva van.
S itt önkénytelenül azon kérdés merül fel, | alapíttatott, hogy a vidéken élő kezdő és nem ártani igyekeznék ügynek és embereknek.
A „Magyar Vidék- közölt és közölni
vájjon hát szüksége van-e Pápa városának és kezdő íróknak munkatért nyújtson.
Azért a „Magyar Vidék- szépirodalmi ; fog ezentúl is ellenkező véleményeket is,
vidékének a „Magyar Vidék“-re?
Betölt-e a „ M a gyár V i d é k “ városunk és' része is meg fog felelni az igényeknek, s ezt pedig két okból teszi :
1) Az ellenkező vélemény helyesebb
vidéke társadalmi életében olyan hézagot, hogy! reméljük, hogy a fővárosra nem fogunk szo
! lehetvén, annak közlésével szolgálatot teszünk
megérdemli, miszerint további fenállásáról is1 rulni soha.
Ha
ezen
programúi
mellett
a
„M
a
g
y
a
r
i az ügynek :
gondoskodjunk ?
2) Vagy ha az ellenvélemény nem helyeA feleletet a t. közönség ne tőlünk várja, Vidék" hézagot pótol, úgy szíveskedjék a t.
közönség
az
előfizetést
mielőbb
megújítani,
ille

|
sebb, sőt határozottan helytelen, nyilvánosságra
hanem keresse azt a jelenleg fennálló viszo
tőleg
az
előfizetők
sorába
lépni.
i
hozatalával
alkalmat nyújtunk annak ellenkező
nyokban. lapunk irányában és az ezen körül
jének bebizonyítására, az eljárás igazolására
ményekből mentett saját meggyőződésükben.
|
Előfizetési feltételek :
stb. stb.
Ha mi magunk felelnénk a felvetett kér
Egy évre . . 6 frt. — kr.
Igaz, hogy idegen véleményt törni fölötte
désre, talán akadnának . kik szerényteleneknek '
Félévre . .
. 3 „ — .,
nehéz, de közérdekű ügyekben a szerkesztőnek,
neveznének el, mert magunkat , illetőleg lapun
Negyedévre. .
1 „ 50 „
a sajtónak oly dolgokat is fel kell karolni,
kat szükségesnek nyilvánítjuk.
melyek saját meggyőződésével is ellenkeznek. 8
Mi pedig szerénytelenek nem vagyunk.
Az
eszmék
tisztázásához.
ebben áll a sajtó részrehajlatlansága, ebben áll
De tolakodók sem akarunk lenni.
A „Pápai Lapok “ 19. számában Kiss azon feladata, hogy a közönségben üdvös eszA ki azt hiszi, hogy a „Magyar Vidékfelesleges, annak meggyőződését megingatni László úr, mint a pápa-keszthelyi vasút bizott I mecserét támasztván, a helyes vélemény diadalra
ságának helyettes elnöke lapunk „A közönség jutását elősegíti. Mert hát kérem. azt senki
sohasem fogjuk feladatunkká kitűzni.
De a ki a „Magyar Vidék- létjogát el köréből- rovatában s „Egy jelenvolt- aláírással sem akadályozhatja meg, hogy akár tévedésből,
ismeri, attól elvárjuk, hogy lapunkat minden' megjelent közleményre hosszabb czikk ben re 1 akár pedig malicziából származva ellenvélemény
[ne legyen ; azt sem akadályozhatja meg senki,
flektál.
tőle kitelhető módon támogassa.
Ezen czikkre nézve már csak azon egyszerű hogy az illetők saját véleményüket terjeszteni,
Viszont mi lapunk pártolóinak megígérjük,
hogy mindenkor a közönség érdekeit fogjuk > oknál fogva sem volna megjegyzésem, mivel e érvényre juttatni iparkodnak. Már most ha az
lap Kiss úrral egy alapon áll, amennyiben ilyen ellenvélemények a közönség előtt megezászemmel tartani.
Hogy ezen Ígéretünket beválthassuk, szük elejétől fogva azon vonalért tört lándzsát, mely foltatnak, vajmi nehéz lesz az illetőknek véle
séges, miszerint lapunk hasábjait mindazon vé nek kiépítése végre el is határoztatott, és a ményüknek proselytákat szerezni.
Az ügyet én ily értelemben fogtam fel, s
leményadás-,
felszólalás-.
és panaszoknak bizottságban teljesen meghízik s annak intéz
‘hogy felfogásom helyes, amellett azon körül
megnyissuk, melyek hozzánk a közönség köré kedéseit helyesli.
Azonban egy passus csúszott be Kiss László ur mény is szól, hogy nemcsak a „Magyar
ből intéztetni fognak.
reflexiói közé, s erre a passusra nekem, mint e Vidék,- hanem tekintélyes, régi lapok is
Ez a független sajtó feladata, hivatása.
A hol közérdekről van szó, ott megszűnik lapok ez időszerinti felelős szerkesztőjének egy követik azt az usiist, hogy „A közönség köré
minden személyes tekintet, sógorság, barátság, szerény észrevételem van. melylyel egyúttal el ből- rovatában oly közleményeket hoznak, me
lyek tartalmával a szerkesztő vagy nem ért
atyatiság és rokonság; ott csak a puszta té-, járásomat is igazolhatom.
legyet, vagy melyeknek alapja előtte ismeA passus ez :
nyéknek szabad szólamok.
,,Az egészben az szomorító, hogy míg sok 1 rétién.
De hogy a sajtó szava nyomós, hogy a
A mi pedig végül a czikkek névtelensésajtónak tekintélye legyen, szükséges, hogy helyen az országban a legszebb egyetértésben.

Pro domo.

A TÁVOLBÓL.
Ne hidd azt, hogy igaz szerelemnek
A nagy távolban kialszik tüze
Ha a lélekbe csapott a szív lángja,
Azt ki nem oltja többé semmi se.

Hisz ha elhagyja forrását a patak
, Lassankint vize mindig medret ás
Arja egyre nő s a távolban végre
Nagy folyóvá lesz és mélyed folyvást. . . .
gyöngyöző tiszta patak híí szerelmein,
Melyet a távol mindinkább növel:
Mindegyre mélyed, talán a bánattól
Hogy forrásához
hozzád
nincs közel.
Ifj. Be rk o vi ts (I á b or.

Egy névnap története.
Künn düdörögve tombol a dúló vihar, jéghi
deg szele a természet gyilkoló hatalmát ragadta
magához, dühében mérgesen csapkodja a keményre
fagyott, csillogó havat zománezos ablakunkra. Mily
kellemes most az otthon! Kandallónk tüzének hívo
gató hatalma alól nem emanczipálhatjuk • magunkat
és ledőlünk korevetünkre, hogy elmerengjünk a kö
zel múlt eseményein! A kellemetlen tapasztalatok
oly erőteljes lánczolatbun újulnak fel emlékezetüu-

ben, hogy akaratlanul is a költői világban keresünk rül forgott és Gyulainé beszéd közben erősen hang*
meg van óva a
szórakozást. Gyulai költeményeiben kezdünk lapoz jsúlyozta, hogy .itt a szabadban
! vésztől, majd ellenkezőleg enyelegve emlegette,
gatni. Ki no ismerné Erdély dalnokát ?
hogy bizony ez a rút kolera még Őt is elviszi ma
Vadregényes fenyvesek homálya,
gával, oly hirtelen, oly sebesen, hogy észre sem
Sziklabérczek felhők közelében!
fogja venni, mikor már csak a másik világból fog
Üdvözöllek mint anyát a gyermek,
letekinteni. A járvány ekkor szörnyen pusztított és
Híí szerelmem forró érzetében ....
Gyulai, a költő és bíráló jóhangzásu neve én mindent elkövettem, hogy a társalgást más útra
i terelhessem, de sikertelenül. Mert mennél inkább
késztet arra, hogy elmondjam a következőket.
Ma-holnap tiz éve annak, hogy mint kezdő i meglátszott rajtunk a félelem, annál inkább enyelI iró szárnypróbálgatásaimat megtevém. Ezen korban ; gett Gyulainé jókedvében a halállal és bizton várd,
az ifjú arra törekszik, hogy nagy férfiak társaságá- ! hogy a kaszás ember őt már talán holnap el is vi
, bán megfordulhasson. Kimondhatatlan örömmel szi. Persze mi erősen czáfoltuk és ennek lehetet
ragadtam meg az alkalmat, midőn a Rózsahegyen lenségét bizonyítgattuk.
l)e ha én ma mégis meghalnék, eljönnél temenyaraló Gyulai családjához kaptam meghívót, annál
| lésemre? kérdé Gyulainé enyelegve Szigligetinél.
is inkább, mert Petőfinek özvegye, édes nővére volt
Bizony édesem ne tréfálj ezzel a veszedel
l Gy. nemesszivü, fiatal nejének, és így ő is künn
időzött. A korán elhunyt Zilahyval és több, azóta mes kholerával! Én családanya vagyok, hét élő
velem együtt .az irodalom teréről letűnt fiatal gyermeknek anyja, nem igen szeretem hallgatni a
| óriással- itt ismerkedtem meg. Többször itt töltöt halál emlegetését. K hol éra ! Ragály — ragály. Bi
tük el a vasárnapok délutánját. 180G. szeptember zony nagyon meggondolnám, hogy idejöjjek, hát
8-án vidám társaság jelent meg Gyulaiéknál a Ró ha rám ragadna és igy az egész családra ? - - Ilyes
volt a válasz.
zsahegyen. A család által imádott, ismerősei által mivel nem kell tréfálni,
— llgv? pedig én szeretem ám, ha a teme
szeretett és tisztelt Gyulainé névnapja volt.
tésen sokan, sokan sírnak. Lássa, mondá relém for
Boldog Máriát jöttünk köszönteni.
A társaság részben a kertnek Pest leié nyíló dulva, mily szívtelen, önző a nénikéje, ön csak,
részén foglalt helyet, részben a folyosó pamlagain reményiem, ott lesz temetésemen? Ha meghalok,
telepedett le. A beszélgetés a dühöngő ragály kü- hát csak szépen énekeljenek koporsóm mellett, ifjak,
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úgy erre nézve sem érthetek egyetI fokonkinti haladásét, melyet illő, hogy olvasóink sze-| 15.886 tanítói lakás van kimutatva; faiskola volt
,1

1

t

váloniénvmn szerint n><>

tárjunk a következő adatokban és felosztás- 7966, iskolakert 4945, tornahelyisóg 4930. A 15675

Kiss László i nai, jelenj ve emenjeiu szé nit|
iskola 21.226 tanteremmel birt. Ezekben található
ehet kózügyek mellett vagy ellen névtelent! ts
f Áltálé nos adatok. A községek száma Jla- 34.046 iskolai irótábla, 15.530 olvasótábla-gyiijteküzdeni, anélkül, hogy az ember görbe utakon |
rorfiZíígbun (ido neni értve Horvát-Tot-Dalmátor- mény, 30.691 különféle falitérkép, 11.452 földgömb,
járna. Igaz, hogy igen sokszor az is nyom a szúgot) 12857 volt, A haza lakosai számának fő- 10-411 terményrajzi, 5.185 természettani, 2.007 test
latban, hogy ki mondja ezt vagy amazt, de löszszege 13,576,480.
A községek száma a fŐis-!
'hU05 iskolai vagy tanitói könyvtár.
elvégre mégis csak azt kell számba vennünk,1 pánok jelentései alapján van kimutatva.
V. Az i s k o 1 á k v ag y o n a és jövödelme kész
i
11. Az országgyűlés által népnév ölési]
hogy ni 1 t mond. Erre nézve
pedig
ben 6,942.886 Irt. terményekben 1,930,292
„
t
- ,nem, kell
. - czélokra megszavazott öszszeg következő czimek alatt I
név. f
...................................................................
Sót
néha a név az ügynek csak
jött kiadásba: Népnevelési tanlélügvelőségnek 178.0291 ti't- öszszesen: 8,873.178 frt. mely származik
10,676.417
Irt. ingatlannak 667.434 l'rtnyi jömára v:
volna,
1.:.::, mert az emberek többsége még,frt. 87kr.; vizsgáló bizottságok 3371 frt. 79 kr. 1
annyira elfogult, hogy az ügy és személy fo- gépészeti ipartanoda Kassán 13.299 frt. 76 kr. Ele-j vödelméből 3,176893 jfrt. tőkepénznek 228,047
férfitanitóképezdék és a polgári iskolai tanitókó- frtnyi kamatjából, 1.199.230 frt. tandijjból, 606,005
galmát együvé forrasztja, s csak’ e különös mi
állami. 3,217.8 11 községi, 2.443.402 frt. egypezde 314.629 frt. 12 kr.: tanitónőképezdék ideértve ifrt.
j
amalgamirozás után Ítél.
a polgárit is 204.371 frt. 531 2 kr., tanitóképezdék 1 házi járulókból és 511,219 frt. egyéb forrásokból.
A mondottak után hiszem és reményiem is, közös költségei 7952 frt. 59 kr. tornapóttanfolyamok A megyék öszszes állami adója 74.081.349 frt. volt
hogy Kiss László úrnak ezentúl jobb véleménye 6930 frt. ellemi iskolák 454,798 frt. 27'1 , kr.. fel- tehát az iskolák évi jövödelme az állami egyenes
lesz a „M agyar V i d é k“-ről, azon véle so nép- és polgári iskolák 216.809 frt. 57 kr., a adónak 12" (l-át tette ki kamatait csak akkor vetik ki, ha
fennállott iskolajövödelem a költMun|.v»M| il ,törvény alkotásakor
.
ménye, mely véleményem nekem Kisp László „Néptanítók lapja “ 9.964 frt. 69 kr. s a Lbudapesti
felső leányiskola 26.404 frt. 33 kr. A niinister ren-' megéget nem fedezi,
úrról van, hogy t. i. in e 1 1 é k t e k i n t e t e k delkezésére bocsátott pénzből az öszszes kiadási
VI. A tanítók öszszes száma 21.190.
nélkül egyedül a közjót k i v ám j a 1,436.561 frt. 531 kr., azaz 8356 frt. 53' krral I Ezek közül tanképesitett 16.451, nem tanképesitett
előmozdítani.
több, mint a menynyit az országgyűlés megszavazott, i 4739.
Rendes tanító: 19.011, segéd vagy heIII. IskolákOtolesotú'íg és tanodáid- '
I. •'>. év óta 6130, 5 - lo óv óta
S hogy a közjó ezen előmozdítása mennél
jobban sikerüljön, azt neki is, magamnak is togatlís. — 2,120.863 tanköteles gyermek közül ; 3779, Jo -h. ev óta 2993, l;>- 20 óv óta 25411,
iskolába
járt
1,627,919,
és
pedig:
elemi
tanodaifoI
’
~
’
1
''
v
1693,
2:> —30 ev óta 1387, 30 éven
kívánom.

lyonira: 1,252,288, továbbképző folyamra (vagyis |
működik. A mííkmles evei 98 taniúgynevezett ismétlő iskolába): 321.632, felső nép : tónul ismeretlen. A rendes tanítók tizetesere az is
vagy polgári iskolába: 12,313, magán tanintézetbe: H'°lai jövödeleinből esik 6,953.751. a segedtauitóké22.785, középiskolába: 18,901. — Iskolába nemiárt 1111 b’2.131. fűtésre, tisztogatásra, világításra javításra
234.497 fiú és 264.447 leány, öszszesen 498.943 I st)>- «WUWt>, tans-zere'rre 101,344, szegény tanulók segvermek. Az oktatás áldásában tellát majdnem lel-1 gélyezésre
gelyezesre 76.108 Irt. egyebekre 629.261 forint,
millió gyermek részesült.-Télen-nvdron' 1.317.663
’-W
tanítóra esettévenkintátlag331.05frt.
.05 frt.
csupán télen 310.256 gyermek látogatta az iskolákat: I
segédtanítóra 212.05
VII. Tanító- és tanitónőképezdéje Magyar
Magyarország tanügyi állapota 1878-ban.
e .szerént nyáron 709200 gyermek nem éhezte az
(A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter jelentőse azz ; oktatás elmeibe való vezetést. Ide nem értve ezen országnak 1878-ban öszszesen 68 volt. Ezek közül
országgyűléshez.)
I gyermekeket, félnapos mulasztás 6.687.915 van re- (22 férfi- 6 nő-képezde) állami, 26 (18 férli-• és 8
_
O1Z_ előző
____ j___________
_ ___
Egyik
jelentésében ___
a közoktatásügyi
mi- gistrálva. Ezek közül ki van mentve 5,665.000, meg nőképezde) róm.-kath. 3 (2 férfi- és 1 nőképezde)
niszter úr megígérte, hogy ezentúl a hazai tanügyi lett, büntetve 1,022.915 Felekezet szelént a tano- görög keleti, 4 h. h. ref., 9 ág. n.
h. w.,
ev., 1i izraema
izraelita
állapotokat mindig oly időben fogja kimutatni, mely | dát látogató gyermekek következőképen oszoltak meg. , felekezeti és 2 magán tanító képezde. Az osztályok
a kimutandó időhöz közel áll. Tavai is, az idén is Volt köztük 854.477 róni, katholikus, 134,181 gör. I és tanfolyamok száma 294. Működött bennük 613
az év még nem volt befejezve, s a minisztérium az kath., 163.909 gör. keleti, 235.749 helv. hitvallása, tanár. A tanító növendékek öszszes száma 4322.
előző év jelentésével máris elkészült volt.
157.043 ág. hitv.. 6,704 unitarirs és 75.856 mozes (Növekedés 1877 óta 292) Tanképesitő vizsgálatot
Ez így helyén van. — Különös örömünkre j hitvallású gyermek. Nemzetiségi tekintetben a tano- tett £1295 tanítójelölt. A felsoroltakon kívül van
szolgál az, hogy konstatálhatjuk, miszerint a nyol- ! dát látogató gyermekekre nézve következő adatokat még 1 gyermekkertésznő-. 1 óvónevelő- és egy iparczadik jelentés a néptanítóról már nem beszél mint I találjuk: 785..‘112 magyar. 277.984 német, 200.434 tanitónőképezde, melyekről a „jelentés11 nem szól,
„az intéző iskolaszékek határozatainak végrehajtó- román, 254,222 tót. 35,024 szerb, 26.904 horvát és Az óvóképezde 52 növendék (28 férfi és 27 no) Iá
járól,“ hanem közelebb áll azon felfogáshoz, hogy 48.039 rutlién anyanyelvű tanodát látogató gyermek, fogatta, kik közül 28 nyert képesítést. Ezen intézet
„a tanító az iskola/4 — A statistikai adatok is (A polgárok, sokácok, bunyevácok, csehek, krajnaiak, költségei 12.000 frtot te. z ek. —Tornapóttanfolyamind-mind inkább megbízhatókká váltak és el- stb. vagy
a ............
horvátók
vagy a magyarok számaiban mot tanítók számára «a i-/,...,..'.,...
.......... o
..................
kormány 5r. helyen állított
foglaltatnak.
A tanodából kilépéskor jól tudott ol- volt fel, és pedig Budapesten 31, Kolozsvárt 39,
mondhatjuk, hogy a miniszteri jelentés az adott vi- f-~'
-,x x
és írni 210.747,, csupán
olvasni 42,982 gyér-' Nagyvárad 8, Nyitrán 33, és Rimaszombaton 43,
szonyok között meglehetősen hű képét nyújtja ha- vasni
'
x
öszszesen 154 tanító számára.
zai tanügyünk fejlődésének. — Mellőzve van a meg.
mostani kimutatásban is, minta múlt éviben, a
IV. Az iskolák főszáma 15.6’ 5. — A
VIII. Az országos tanító nyugdíj- és
mindennapi- és továbbképző elemi tanfolyam is-, 12857 .község közül lo.872-nek helyben, 1718-nak j gyámalap számadásának pénztári eredménye ez : Bekolaköteles gyermekeinek egybeállítása azon czélból, ; a szomszéd községben volt iskolája 267
. ...... községnek vétel: 837.161 frt, 27 kr., kiadás: 848.787 frt,
hogy ki legyen mutatva, hogy hány száz meg száz semmiféle
............................
-Jellegükre
.............
nézve .....
Ma- 49', kr., kiadási töbjet: 1925 frt, 96 kr. — A
iskolája sincsen.
. ...o................
tanítóra van még szüksége az országnak. Nélkü gyarország öszszes iskolái — mert mindegyikében fe- vagyoni
mérleg summái: cselekvő tőkék 434.410frt.
v ...
lözzük azonban a tanítók és tanítónők létszámának lekezeti vallástant tanifanak
.... 1 ’ vő hátralékok (a tanítóknál és a községeknél)
felekezetiek ugyan, cselekvi
különleges és együttes kimutatását. Nem barátkoz de fentartóik szerént felószthatók 172 állami, 15"" 1,067.243 frt. 77' , kr., m a fennebbi pénzmaradhattunk meg a kimutatás azon rovatával, mely a községi, 158 magán és 13790 felekezeti iskolára. — I vány 1925 frt 96 kr. A tiszta vagyon összege:
nyáron iskolamulasztókat nem véteti fel a mulasz Fokozat szerént van 1" 38 elemi,
62
felső nép’
....................
a és'1,493.381 frt 831, kr. Terhelő hátralékok: 10.197
tások összes számába , de e mellett kimutatja az 75 polgári iskola. A fentartók szerént a felekezeti frt 90 kr. - (Bővebb
(Bővebb kimutatást s az egész nyugigazolt mulasztások összegét is. holott tudva van, iskolákhoz számított (körülbelül 10.000) katbolikns' dijjalapot illető megjegyzéseket máskor közlünk.)
hogy az igazolt mulasztások nem képezik a taní iskolák a népoktatásügyi törvény 25.
értelmében
IX. Az állam tulajdonát képező tan
tók részéről jelentés tárgyát. Nélkülözzük végre a mert azokat a község tartja fenn, községi iskolák könyvek-és tanszerekből az ezeket kezelő egyetemi
nem igazolt mulasztások megbüntettetése után be nak tekintendők. A tanítás nyelve magyar: 7.171. nyomda eladott AB(.'és-, Olvasó, Vezérkönyveket stb.
folyt összegek kimutatását s azon czélok megneve német: 1.017, román 2.952, tót 1869, vend 5, szerb magyar könyvet380.835, németet, 81.484 tóiot 11.412
zését , melyekre a befolyt összegek fel lettek 262. borvát 75, ruthéii 514, polgár: 5 vegyes két] sáros-sepesmegyri tótot : 1158, ruthént: 10.352.
nyelvű 1.703, vegyes háromnyelvű: 102 iskolában ' szerbet: 9889, románt: 8530. vendet 814 darabot,
használva.
E megjegyzésekkel szemben, határozattan ki volt. Az iskolák közül saját házban 14.280, bérhúz- El lett adva továbbá 242 glóbus, 16 tellnrinm, 10 pláné
kell emelnünk tanügyeinknek a jelentésből kivilágló J ban 1395 iskola volt elhelyezve. — Természetben tarium 15 atlasz, 43 Hartinger-féle falikép 98 Boppter-

Bánfi János,
a„MAGYAR VIDÉK
*
felelős szerkesztője.

Oktatásügy.

karddal fölfegyverkezett ifjak kisérjenek ki a teme a borzasztón sújtott atya iránt viselkedém, látva
tőbe. És sokat, sokat sírjanak. Na ígérje meg, hogy árva gyermekeit, hallva azok kérdezősködéseit, hogy
eljön temetésemre. Vagy azt hiszi, hogy talán nem mikor, mikor jo haza a jó mama.
)
*
fogok meghalni?
Három árva sir magában,
— Nagysád sem nenekszik meg a kaszás em
Elhagyott sötét szobában;
ber elől és én igazán meg fogom siratni, sőt karZivataros, hideg éj vau,
dott is fogok kötni, csakhogy akkor már ifjú nem
Édes anyjok kün a sírban.
leszek, — felelém enyelegve.
Petöfiné még gúnyosan bizonyitgatá, hogy
„Édes anyám, édes anyám!
igazam van, mert „a halál vén kaszásember, kit a
Altass el már, úgy alhatnám.”
pokol napszámba fogadott. Bérért kaszál
azért
Mond az egyik s el nem alszik,
nem válogat, vág egyaránt, virágot és gyomot.'’
Sóhajtása föl-fölhallszik.
Ez enyelgő, de baljóslatú párbeszéd után egy éj
folyt le s Gyulainé az uralkodó kholera áldo
„Beteg vagyok, édes anyám!
zata lett.
Hol maradtál? Nem gondolsz rám!”
Egy nap előtt, vidám csevegés közepette,
Mond a másik s jajjal végzi,
gúnyolódtunk a halállal és az most boszút állott.
A fájdalmat kétszer érzi.
Ott voltam a gyászravatalnál, mint megigérém,
„Édes anyám, gyújts világot!
de mily lesújtó bánatot éreztem, azt kiem mond
Nem tudom én, jaj, mit látok.”
hatom.
Harmadik mond, mindenik sir...........
Hisz Ő a szelíd, igénytelen anya — férje egye
Temetőben mozdul egy sir.
düli boldogsága volt, s kimondhatatlan szeretettel
csüggött három gyermekén. Szegény, szegény árvák!
Megnyílnak
a nehéz hantok,
És még egyszer végig olvasom a költő tiszta
Kilép sírból édes anyjok,
szerelnie ömlengéseit
),
*
hogy együtt érezhessen vele
S tova lebben a vak éjben.
fájdalmát. Felújul előttem a mosolygó jóságtól
Hazafelé az ösvényen.
sugárzó arcz, a kedves anya, ki gyermekei boldog
örömében oly ifjú maradt, mig a kérlelhetlen balál
Arcza halvány, hangja régi,
a néma, korai suba temette. Eszembe jut a pajzán
Fia, lyánya megösméri:
gúnyolódás, eszembe jut azon igaz részvét, melylyel
Immár tőle hogyan félne?
_
Megcsókolják mintha élne.
** QvuUi költ. lGR-fM 1.

Az egyiket betakarja;
Másikat felfogja karja,
Elringatja elaltatja;
Harmadikat ápolgatja.

Es ott viraszt a kis ágyon,
Mig elalszik mind a három.
Majd megindul, széttekintget,
Keresi a régi rendet.
Rendbe hozza a szobácskát,
Helyre teszi a ruhácskát;
Az alvókat hosszan nézi,
Csókját százszor megtetézi.
Kakas szólal üt az óra
El kell válni virradóra!
Visszanéz a véghatárrúl . . .
Sir megnyílik, sír bezárul.

Oh a sir sok mindent elfed:
Bút. örömöt, lényt, szerelmet;
Be ki gyermekét szerette,
Gondját sír el nem temette.
Az élet eseményeiben és következményeiben
oly változatos, hogy a gondolkodó akaratlanul is
kételkedni kezd az igaz, jó és méltányos uralom
hatalmán.
De még is bele kell nyugodnunk az élet és
halál közötti tusába. A sors hatalma megdönthe
tetlen. Szegény férj! szegény árvák! Minő fájdul-

^ettani ábra. 110 Baseli terményrajzi fali tábla,
73 számológép, 16 metermértek gyűjtemény. 3108
földrajzi térkép és 362 szállítmány a szemléleti ké
pekből^
ftllam 159 községben 172 állami is

már megindított „ Hégi magyar költők tára“ mel janak a siketnémák, mintsem , hogy Váczott vagy
lett megindít egy újabb folyamot, melybe régibb Pesten képeztessenek. —• A „Pester Lloyd
*
megÍróink kiadatlan, vagy csak egy pár példányban fen- czáfolván ez állítás valóságát, s ez által kimutatván
maradt munkái vétetnek föl', vagy a legkitűnőbb Trehitsch tudatlanságát, a szervezet s vele együtt
irók teljes és kritikai kiadásai bocsáttatnak közre. E az orthodoxok is purifikába lettek, s így a szerve
kolát. tartott fenn 1878-ban. melyekben 316 tanító munkák nem történeti sorrendben adatnak ki, ha zet említésével nem tudjuk, hogy hogyan lehessen
146.122 frt fizetéssel 15,175 gyermeket oktatott nem a körülmények szerint s nem tesznek egymás valakit megsérteni ? — Különben is bármely feleke
321 tanterembem. Egy tanító középszámitás szerén- sal kapcsolatos gyűjteményt.“ „Könyvészeti és iro zet megsértése lapunk programmján kívül esik.
tf fizetése 464 frt. 42 kr. E fizetést véve alapul, dalomtörténeti munkák Íratása,felhívás és megbízások
Beküldetett. Azon izraelita t. szülőket, kik
i:::1'
----- 1l kisdedeiket a városi kisdedóvó-intézetbe beadni óhajtminden gyermek tanultatása az államnak 9 frt. 67 utján s kiadásuk eszközlése.1’ /A ’
bizottság
ezennel
krba került. Miután még van 267 oly község, hol hozzá kezd főfeladata teljesítéséhez.
..... Midőn az ják, tisztelettel fölkérem; szíveskedjenek azt még
semmi iskola nincsen, és van 1718 oly község, me Akadémia és Kisfaludy-társaság nemzeti nyelv és I ünnepeik tartama alatt megtenni, mivel ekkor az
lyek gyermekeink szomszédbeli községek iskoláiba irodalom érdekében nagyobbszeríi vállalatba
............. fogott,*1 igen tisztelt szülők személyesen is megjelenhetnek,
kell járni: az államnak első kötelessége a lehető mindig a nemzetet hívta fel a dolgozó társnak? A 'melynek megtörténte mindenkor kívánatos. Maglegrövidebb idő alatt 1.995 iskolát felállitani. mire felhívás sohasem hangzott cl; a siker mindig teljes Ivassy Pál nevelő.
avT országgyűlésnek legkevesebb I millió forintot volt. A Régi Magyar Nyelvemlékek kötetei, a Táj
Lapunk zártakor vesszük a megdöbbentő
kellene megszavazni. Az állam Magyarország egész szótár, majd a Nagy Szótár. valamint a Népdalok hirt, hogy Zichy-Ferraris Viktor gróf magát birterületén 555 község iskoláját részesítő támogatás és Mondák s a Népköltési Gyűjtemény kötetei ennek tokán agyonlőtte. Közelebbi adatok még hiány
ban. Ez iskolák föntartása 504.718 frt. 84 krba ke oz együttinunkálkodásnak a gyümölcsei '. Az iroda- , zanak.
rült, mihez az állam 199.108 frt. 59 krral járult: | lomtörténeti bizottság is híven ragaszkodik ehhez a
A kiváncsi adóvégrehajtó. G. A. pápai lakos
98 krt. ugyan
köteles ’lett volna ez is- múltban annyi.............................
jó termett hagyományhoz s meg megfizette az adóját 208 frt s néhány krajezárt és
17.21" frt.
...................
...
kóláknak szintén kifizetni, de nem felt. (?)
van győződve, hogy feladatának csak úgy felelhet mint ilyenkor lenni szokott, azon öntudatban, hogy
XI. A százalékos eredmény kimutatás: meg s igyekezetének csak úgy lesz teljes sikere, ha , nagy nehéz terhet rázott le magáról és nagy veEgy községre 1*2 iskola. 1’7 tanterem. 1*7
tanító: I nyelvűnk és irodalmunk történetének ügyét most is ) szélyt került el. a legnagyobb lelki nyugalomban
egv tanteremre 98’5 tanköteles, 5*3
iskolábajáró jutott. az a lelkesedés karolja fel. mely mindig a régibb- , távozott hazulról. De alig tette ki lábát a házból,
|>y tanulóra 3*6 lélnapi
, mulasztás esik. Egy
... tanítói ál kori nemzeti miveltség szerte heverő romjaiból oda robog egy kocsi s belép a kir. adóvégrehajtó s
lomás 422
—Tí
................
z— oktatására
........................
n- emelhet az ősöknek legszebb emléket ! Ezért fordul előadja abbeli „ szerény " kívánságát, miszerint en
22 frtba" >került.
Egy
gyermek
esik
Irt. Összehasonlítása az 1877-iki kimutatásnak az mindenkihez s mindenkit kér a kinek csak módjá- gedné meg a jelenlevő házi asszony, hogy a „hát
187rs-ikival: A tankötidcsek száma 1987 gyermek- bán > van, lmgy adatok közlésévid, ilyenekre való ralékos" adó fejében arra a künn álló kocsira
kel csökkent. Az iskolába járók száma 68.283 gyér- 1 figyelmeztetéssel járuljon e nemzeti ügynek gyánm- cgyet-mást' felrakhasson, sőt nem venné rossz né
189 iskolával van több az lításához. A legcsekélyebbnek látszó adat: egy pár ven, ha még egy liintót is a kocsi mögé köthetne.
niekkel szaporodott,
utóbbi évben az előzőnél, 473-mal gyarapodott a sorból álló régi jegyzet : egv elrongyollott könyv Az asszony nem tudta mire vélni a dolgot és meg
tanítók száma Tanítói fizetésekre 71.708
Írttal tábla. melyen hajdani tulajdonosának neve áll, ki mutatta adókönyvecskéjét. A tisztelt ur azonban
több esik 187>S-ban. Az iskolák jftvödelme is 412.460 egykor irodalmunknak lehetett munkása ; hányt aflölötti méltatlankodásában, hogy ilyen hiúban pa
vetett régi versek : levelek stb. mind nagybecsűvé zarolta „becses" idejét, azon — szerinte — indo
írttal gyarapodott.
(M. I*. Hz.)
válhatnak majd a tömegben, kellő sorban s magok kolt kérdést intézte az asszonyhoz, hogy : Hát
helyén. A gyűjtés nem szorítkozik csupán azon 70 m i b ő 1 fizették in e g in aguk az a d óévi időközre, melyből az Adattár első folyama fog j u k a t ?‘* (sic !) A dolgok ilyeténi állásánál na
közrebocsáttatni. Kiterjed az irodalmunk történeté- gyon kívánatos, hogy az adózó polgár az adóra
Felhívás. A Magyar Irodalomtörténete Érde , nek minden korszakára. — ez csak a szerkesztés fizetendő pénzről rendszeres könyvet vezessen, hogy
kében. A M. T. Akadémia irodalomtörténeti bizott kezdetét jelöli. Azért minden közlést, minden adatot esetleg kimutathassa, hogy azt a pénzt — nem
sága. megalakulásakor kitűzött czéljához képest.'( bármely időből köszönettel fogad a bizottság, s kéri, lopta. —
1879. deez. 3-án tartott ülésében megállapította a l hogy a küldemények az Irodalomtörténeti bizottság
Következő meghívást kaptunk : A devecser s
Magvar Irodalomtörténeti Adattár tervét s követ nak ezímezve az Akadémia épületbe utasíttassanak. közel vidékbeli hölgyek által f. é. april hó 4-én a
kezőleg irta körül : A Magyar Irodalomtörténeti I Budapest. 1880. mártius; 15-én. Szász Károly, bi helybeli lövölde Helyiségében tartandó zártkörű bá
Adattár első folyama a magyar tudományosság, iro zottsági elnök. Szilády Áron, bizottsági előadó.
ty us-tánczv igalomra tisztelettel meghívja a rendezők
dalom és könyvnyomtatás történetére vonatkozó;
A most megjelent: „Koszorú
*
IV. füzete ér nevében Győrfiy Gézádé. Kezdete esti 8 órakor. —
adatokat foglalja magába 1471-tői, mint a hazai dekes tartalma a következő : Jókai Mór Egy est Kivárniuk jó mulatságot, s kérjük a t. hölgyeket
könyvnyomtatás kezdetétől. 1541-ig. Időrendi sor Arany Jánosnál. Arany János Emlények (költemény). gondoljanak az Ínséges pápaikra is !
ban czímlap szerint, vagy hiteles adatok szószerint1 Kazár Emil A pitypalatty-esárda (elbeszélés). Erődi
Időjárásunk kedvezése folytán, czélszeriinek
való közlésével soroltatik fel minden olyan irodalmi i! Béla Török elem a ZrinyiászbaiL Tóth Endre látom a városi torna iskolában a nyári torna-tanmunka, mely ezen időköz alatt a) Magyarországon Régi dalaimból (költemény). Kíséri Elet-és örökké folyamot mielőbb— még a napokban — megnyitni. Az
íratott, b) bárhol, magyarországi szerző által ira valóság (vázlat). Benedek Aladár Esengés (költe óra-rend megállapítása végett, tisztelettel kérem az
tolt. c) bárhol, magyarországi megrendelésre iratolt. mény). Déryné Színi élet Kolozsvárott a század igen tisztelt elemi tanító urakat, legyenek szívesek
Elveszett nyomtatványokról és kéziratokról tanús elején. Irodalmi szemle : A keresztény egyház Ősi ma (szombaton) f. hó 3-án d. u. 5 órakor nálam
kodó adatok szintén felvétetnek. Magyar nyelven i zenéje. Bogisich Mihálytól. Dalok a tengerről ! Kom- az ovoda helyiségében megjelenni. Magvasy Pál torna-,
szerkesztett okiratok dátuma, a hely megnevezésé j poltíiy versfüzéro). Shakspere-mesék. írták : Lamb tanító.
vel hol ma őriztetnek. írók, könyvkiadók és nyom-Ij K. és M. Pefőfi's poetische Werke. Petőü Sándor
Gabnatolvaj. Először éjjel próbálgatta a lopást
tatók életére vonatkozó bármily csekély részletek s I' emlékezete Kolmártól. Válasz Vadnai Károlytól. és lopott kantárokat, de rajta kapták és , elzárták ;
tudósítások. Levelezések. Könyvajánlások és élőbe Melléklet : Arany János legújabb arczképe, Ellinger most nappal kísérletté meg a tolvajlást Árki István
szédek töredékesen vagy egész terjedelmökben. I Ede és testvére m. k. udv. fényképészek eredeti ugodi lakos és sikerül is néki, ha a rendőrség nem
Könyvnyomtató műhelyek, könyvkereskedés, könyv fölvétele után Divalil Károlytól.
oly indiscret és bele nem avatkozik belső ügyeibe,
tárak. kül- és belföldi iskolázás történetét érdeklő |
minek folytán a BÖhm Simon pápai lakosnál d. u.
adatok. Ide tartozik a hazai és külföldi iskolákon '
2 órakor elkövetett gabna tolvajlásának is nyomára
tanító magyarok névsora is; ellenben a tanulók'
jöttek és a tolvajt a járásbíróságnak átszolgáltat' ták. Kiváncsiak vagyunk, ha onnét megint kikerül,
névsorát lexicon-alakban szedve, röviden szerkesztett i
Az Ínség által sújtott megyéknek tavaszi ve I hány óra tájban fogja „mesterségét•“ folytatni. Ha
életrajzokkal külön szükséges kiadni. Ezt az anya-1
got 25 - 30 íves kötetekben fogja a bizottság közzé tőmag beszerzésére a belügym:niszter által újabban ! lehet, majd annak idejében „meg-interwievoljuk".
következő segélyek adattak : l'ngmegye részére:
tenni. Szerkesztő a bizottság előadója. A M 'I'.
Nagyon örült a szabadságának Kramer józsef
61.000 frt tétetett folyóvá. mely összeg az alispán
Akadémia irodalomtörténeti bizottsága 1879. ápril
' promontori illetőségű volt fegyencz, ki csak nem
által burgonya, árpa és zalmemüek bevásárlására ! rég bo csájtatott ki a. helybeli fogházból. És ezen
26-án alakult meg s föladata : .A magyar iroda
fordittatott, Szathmár megye területe részére, ugyan
lomtörténeti kútfők keresése, gyűjtése, kiadása :
oly nehezen várt és végtére elérkezett — szabadcsak vetőmag beszerzése czéljából 25.000 frt enge
különös ügyeimet fordít az irók levelek, naplói, fel
(lábra helyezése fölötti mértéknélküli örömének
délyeztetett. Szabolcsmegye részére 15,000 frt szin olyaténképen gondolt nyomatékos kifejezést adni,
jegyzései kiadására, bármely nyelven Írattak s azo
tén vetőmagra; Sopronmegye részére 10.000 f.1
. 1 lmgy azóta, a Tapolcza vizétől és a szűk fegyenczkat „Irodalomtörténeti Adattár" czim alatt lehető
részben az ínséges lakósok élelmezésére, részben a koszttól, összezsugorodott gyomrát — nem halgatva
teljességben igyekszik közrebocsátani." Régibb irók
Kába kiáradúsai áltól sújtottak segélyezésére; Vesz-! a mértékletesség intő szavaira — pálinkával akarta
kritikai kiadása, életrajzzal és jegyzetekkel. - ■ A
| prémmegye számára IQOO frt tavaszi vetőmag be-,
j’l j ismét fogházelőtti állapotába vissza hozni, s igy
I szerzésére.
A vetőmag beszerzésére kölcsönt
1 i nem csodálható, hogy az ily „isteni élvezettől"
Szél rengeti lágyan a kerti fa lombját,
I nyert megyék utasítva lettek, szigorúan arra ügyelni, I már elszokott gyomor elkezdett rakonczátlankodni,
’ hogy a beszerzett magok valóban vetésre is hasz- ! és tulajdonosát oly garázdálkodásokra ragadta, hogy
Az alkony elége alatt a Dunán;
! náltassanak.
Pest ködbe merü[t, zaja messzi morajját,
most megint csak a Tapolcza vize és a fogházBeküldetett. Többen, kik magukat a nevelői ;
.,
Már félbe szakítsa tücsök s csalogány.
pályára hivatva érzik, — azon kérdéssel fordultak! ' ‘ A. " ’ . u
. .. . r
> <.•
or
S iin ott ülök újra, hol anynyiszor ültem,
hozzám, hogy hajlandó rolnék-e őket a kisdedóvó. Varosunkban meghaltak f. évi miírtins
Hol hitvesem anynyiszor (ile velem,
nevelői eljárásban oktatni ; és kiképeztetésüket ér-|
:. L‘\rnlosz Lipot, r. k.. 65 éves, tüdővész.
vényéé okmánvnval bizonyítani? — hogy a bár| Gyenesi lói leanya, r. k.., halva, gyengeség. Kis
Hol enyhe kedélylyel örömbe merültem,
mint házi nevelő vagy kisebb helységekben mint ; Lajos, leánya, Mária, h. h.i., 2 napos, éretlen. Vados
Megálda ezerszer a hű szerelem.
magán-nevelő (óvó) működhessenek. Az oly egyének | .vumi, leánya,
° nvn Mária, ’r. k.. 2 hetes, gyengeség.
kik kellő képességgel (17 évestől) és éptesttel bir- ! Német
*
Nem
1 Mihály,
. á. h.. 67 éves, agylob. Kis Gábor,
’ h.,
’ 8 napos, gyengeség. Fischer
Még minden a régi . . .
nak, a nevelői-pálya előttük mindenkor nyitva áll : leánya, Ilona, h.
Oh hitvesem árnya a csillagos égben,
a városi kisdedóvó-intézetbo pedig bármely időben | Ajina, leánya,
leánya, Teréz,
l erez, r.
r. k„
k„ 2'/? éves, agylob.
*
i
Ármin,
fölvétetnek és ott kellő képeztetésben részesülhet- | I'leisclmer .......... izr.. 18 éves, szívkor. Szily Igoh gyermekim anyja tekints le reálul
á. h„ 6 éves, szívkor. Antal
nek.
Azonban
mielőtt
az
intézetből
távoznának
a
"
at
'Z,
leanya,
Maria
Emelj lel a búba ne hagyj el az éjben,
városi tok. iskolaszék előtt vizsgát tenni köteleztet- | Gábor,gyermeke, h. Ji, halva, éretlen.
Es áldj meg, erősíts a földi tusán.
A váczi úti rablógyilkosság elkövetője kézrenek. Az ily vizsgált egyének kellően ellátott biIlii tiszta szerelmed örök sugarából
......... fognak nyerni
..........................
zonyitvúnyt
és az a n. rn. valló..- és kernit. Szcnhín dólutlín egy Kohn máskép Wolf
Ejtsd vissza szivembe a mennyei lényt;
közoktatásügyi minisztérium előtt is érvénynyel fog nevű fegyenczet fogtak el, ki a Kokuskorház fegyencz
bírni Értesítem azon egyéneket — mindkét nemből | osztályából megszökött. \ állomását e szavakkal
Vezess ki sötét közönyöm vadonából,
kik a városi kisdedóvó-intézetbe magukat föl-, kezdi: „A múlt 1879. évi június vagy július hóban
S add vissza hitemnek a régi reményt!
*
talált
Neumann
vétetni óhajtják,
óhajtják, miszerint
miszerint f.f. é.
é. april hó elején a váczi-uti temetőnél meggyilkolva talált^Neumann
I vétetni
<dólir«d Imii 'jelentkezzenek, lmgy a legközelebb meg- Sándor marhahajcsár gyilkosa én yagyok/AgyilA halál nem kiméi meg senkit, s a nemes
......
.......... .
:i i i r í ...£1.............
........ 1.0..;>■<> ,...<li(» k'nlm n IrAvnr.lfnvhkor ni tn
tartandó iskolaszéki ülésre neveiket bejelenthessem. kosság részleteire pedig Kőim a következőket adta
sMvü nő, a szerető anya, kit tisztelői, barátai, övéi
Pápa, 188<>. évi mártius 31-én. Magvassy Pál elő: Á gyilkosság előtti napon az Orczy-házban lévő
Nemes lelkületű miatt anynvira szerettek és becsül városi kisdedóvó-intézet nevelő'.
Wassennann-féle vendéglőbe ment étkezni s Neuik: ott nyugszik a rideg sirhant alatt. A szerető
Panaszt emeltek nálunk, hogy múlt számunk mannal közös asztalnál étkezvén, Neumann marha
föj, az árvák naponkinti imája most is iélemelke- dr. Kicin főrabbi urra vonatkozó közleményében a kereskedőnek. ő pedig egy berlini borkereskedő
•lik hozzá és ott az égiek között, tekint le reánk 'helybeli orthodox hitközség megsértetett volna. Mi ügynökének mutatta be magát; ugyan az nap este
s másnap délben és este is ott étkeztek mindketten:
,lz '‘lköltözött. . . Boldog Máriát jöttünk köszönte- ezt a sértést nem tudtuk onnan kibet fizni, mert utóbbi alkalommal Neumann egy kávéházija hívta
érintett közleményben sem az orthodoxokrél álta
111 ''s ■ • • óhajunk teljesült! Legyen, az oly hamar lában. s<mi a pápai hitközségről különösen szó sincs, Kolmt, mire a szegedi kávéházba kísérte Neumann!
''költözött túlvilági léte oly boldog, milyenné tévé
hanem csak az a szervezet említtelett. melyre Tre- s azzal az Ígérettel, lmgy később visszamegy érte.
e földön szeretteit . . . öveit!
y.
bitsch utalt, s mely szerint inkább némák marad- Kőim a Wassermauu vendéglője melletti Orczy kúvé-

Irodalom

Vidéki és helyi hírek.

.

----------- limiilM,

—ma—

házba ment; innen fél 10-kor csakugyan elment a
szegedi kávéházba Neumann után, kivel ott mintegy
fél óráig időzvén, a szerecseny-utezába mentek s ott
két borbélyházat látogattak meg. Innen éjfél utáni
2—3 órakor elindultak és Neumann Vácz felé
kisérte Kolmt. Midőn a vácziuti temető mellé értek,
eszébe jutott Kohn-nak, hogy marhakereskedővel
vau dolga s pénzt sejtvén nála, elhatározta, hogy
meggyilkolja Neumant és azután kirabolja. Kivette <
tehát zsebkését s miután azt kinyitotta. Neumant
mellén ragadta s több szúrás és vágás után annak
nyakát elvágta. Ezután Neumant tárczájától meg
fosztván, az általa megyujtott viaszgyufa fényénél
340—350 frtnyi tartalmát magához vette s a tárczát eldobta. Kőim azután sétálni ment, mig reggel
6—7 órakor egy paraszt kocsin 1 frt 40 krért
Adonyba utazott, innen pedig Székesfehérvárra.
Néhány nap múlva visszajött a fővárosba. Miskolcira.
Temesvárra, Nagyváradra, Békés-Csabára utazott s
e helyekről időnkint visszatért a fővárosba: a rablott pénzt pedig teljesen elköltötte s igy folytatta
ezután csavargását.

Szei 'késztől le relézés.
M. A. kisasszony helyben. A jeles amerikai költőt, l’oe
Edgárt illető kérdésére legközelebb lapunk tárczájábau fogunk
felelni, addig is
- türelmet kérünk!
K. M. Budapest. Az ígértet várva várjuk.
Z. Gy.
jaj beli mélyen aluszol!
B. E. urnák. A ciklus kiegészítő részeit eddig nem
kaptuk meg.
- várjuk!
R. urnák Nagy-szombat. Ne kímélje tolla szárát!
Üdvözlet.
- y. Mai számunk hozza. Köszönet érte. Noha már
„letűnt csillag,“ mégis csak csillog. Ebből a géniéből szabad
jon többet is kérnünk. .Szives üdvözlet!

Dr. G. urnák. T. A Graham utódot vár. Üdvözlőt.
Sch. A. urnák helyben. A kérdésben az a véleményünk,
hogy még az a tan is. melyet a „I‘. Ll.“ coneossiókep említ
Tr. ellenében, a mostani korban uralkodó eszme k körébe nem
illő, sőt veszedelmes, amennyiben ama felekezetet a nagy nem
zettesttől külön választván, híveit úgy tünteti fel. mint akiket
nemzetünkhöz csak anyagi érdek és egyéb semmi sem köt.
Ez pedig jó víz Istóczy malmára. Különben szent a bt ke.
St. F. S n. Az a lap nem jár nekem. Leköteleznél,
ha azt a közleim'nyt akár in nutura, akár másképen megkül
denek. .Szükségem lesz rá.
Hát a humoresk? Üdvözlet!
Devecser. Köszönjük n megemlékezést!
E. Devecser. 1-ón este a lövöldét szemmel kérjük
tartani '.
.......
Aszód. Vettük s közöljük. Kérjük azonban, szíveskedjek
ezentúl különösen személy-neveket olvashatóan kiírni. nehogy
iítMiwk.
oly neveket hozzunk, melyek tahin nem is
M. P. urnák helyben. Tévedésből n két bir inni szíinunkra maradt. Szives elnézést!

G-aToorLa-áralz-

ujabbi határidejéül

Búza: jó 13 fit. 80 kr.. közdp 13 frt. 10. alsó
kr.'
Ilozs: jó 10 frt. GO kr.. közép 10 Irt. luki-., alsó
in fit. 20 kr.
Árpa: j.8 frt.GOkr.k. 8frt. 10 kr. és a. 8 fit. 20 kr.
Zab: j.' 7 fit. 80 kr. k. 7 frt. GO kr. 7 frt 20 kr.
Tengeri: j. 8 frt. 50 kr.. k. 8 fit 20 kr. és a.
7 frt. 70 kr.
Burgonya: 3 frt. 20 kr.
Széna: 2 frt. 80 kr. 2 frt 20 kr.
Zsúp: 2 frt., 2 80 kr. frt 20 kr.
Pápa, 1880. április 2.
Polgármester.

Felelős szerkesztő:

rendes közgyűlés
a részvényeseknek kellő számban történt inog nem
jelenése miatt megtartható nem térén, annak

PÁPA:
100 klgr. vagyis métermázsánként.
13 frt.

kereskedelmi s iparbank
liqiiidatióban részvénytársaság felszámoló bizottsll8'il órtositi az összes részvényeseket, miszerilit a imírrzius 22-ik napjára kitűzött

1880. évi április ll-ik napjának d. e. 9 órája

tűzetett ki (Pápán a városház tanácskozási ter
mébe). mely közgyűlés, az alapszabályok értel
mében, tekintet nélkül a megjelenők számára,
a már közzétett tárgyakban érvényesen fog ha
tározni.
Pápán, 1880. márczius 22.

A felszámoló bizottság.

liánfi- János.

NOBEL ÁRMIN

Kötiy vkötészet.

ajánlja

a

g’a.zcS.e-g'oxx felszerelt

KÉNYVNYOMDÁJÁT
hol

minden néven nevezendő nyomdai munkák a legnagyobb gond
dal, csínnal és hiba nélkül jeggyorsabban és legmérsékeltebb arakon
állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet.

Könyvkereskedés.

Brochurák, röpiratok. | lapok, gyászlapok, elközjegyzői és ügyvédi jegyzési kártyák, fal
nyomtatványok, szám- ragaszok, árjegyzékek.
Iák. levélfejek, bori- báli meghívók. körtékok, névjegyek, ét- levelek, rovatolt tábBármiféle Itt meg nem nevezett nyomtatvány

Papír- és íróeszközök.

minta szerint, azonnal elkészíttetik.

FISCHER TESTVEREK
GYŐRÖTT

-soron levő

(az általános iparbank ház á b a n)
a tavaszi idényre raktárukat a legdivatosabb és logizletosebb divatrzikkokkid felsze
relték és különösen ajánlják:
Valódi küchlinfélét, mely
Valódi gyapjú rullHNZŰvetelkel,
bárhol is 45 kr. nálunk csak 27 kr
különféle legújabb mintákban 27 krért
kulönfé
Oxfordot
17 krért
Kitűnő minöségo rreloiiokal és
Valódi angol oxfordot
27 krért
17 krért
pedig: Valódi cosmanosit
Valódi milhlliausenit 23 krért.

:

EK és

Továbbá ajánlják dúsan felszerelt raktárukat
HŰI EEI.ÖI.TŐKKÖI. bámulatos olcsó árakon.

_
®

eladni.

NAPERNYŐKBŐL 1)0 krtól egész 4 írtig, SELYEM ESER
NYŐKBŐL 3 frt 5(1 krtól egész 5 frtig mindig nagy választékot tartunk.
Ültetünk oly kiterjedt Ismeretességnek örvend, hogy naponta az ország minden

mely 4 szoba-, 3 konyha-, I bolt- és I nagy
fakamrából áll. az udvar szélessége 184 □-öl
és a ház hátulján levő 784 □-ölből álló kert
minden órában, a kegyetlen adó által kényszerítve vagyok szabad kézből hindui vagy

részére

rendelő-

Bővebb tudósítást nyerhetni ugyanazon ház
nál a tulajdonosúénál,

Pápán. 1880. tipr. 2-án.

eeket küld, melyek mindenütt csakis a legnagyobb tetszés és elismeréssel fogadtatnak és amely körülmény
elég bizonyítékul szolgál arra, miszerint hirdetményeinket nem közönséges fölkiáltásoknak tartják!

(Mlnbaiun Kosálltt-

Mintáikat kívánatra bárhova is bérmentve küldünk!
Lttptulajdonos és kiadó: Nobel Ármin.
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Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.

