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MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

Ez alkalommal a mívelődés szelleme ju hadat izentek a szerzeteknek és kolostorok
bileumát ültük.
nak.
Crwse et (írutro. I
A népvándorlás viharos napjai után, mikor
Hogy a Sz. Benedek-rend hazánkban is
Sz. Benedictus.
általános volt a zavar és az embereknek csak (dévülhetlen érdemeket szerzett magának a tu
Kedden volt főnapja a Sz. Benedek-rend
kevés kedvük volt az elpusztított falvak és vá domány és különösen a közép- és felső tanügy
alapítójának 1400-ik évfordulója alkalmából apr.
rosok helyébe újakat állítani, akkor alapította terén, azt úgy hiszszük nemcsak hogy mindenki
4-én kezdett jubiláris ünnepeknek.
Sz. Benedek a monte-casinói szerzetes egyesü tudja, hanem hálás elismeréssel is van érte ;
Ha e rend — Fessler számítása szerint —
letet, s ezen egylet szabályainak élére nem irta mert Bordér szavaival élve, ők úgy a talajt,
nem is adott volna a világnak 24 pápát. 200
oda az édes tétlenséget és folytonos imádko valamint az emberi lelkeket is átszántották.
bibornokot.| 1000 érseket, 4000 püspököt, 15G0
zást, hanem „Otiositas inimica aniinao.“
canonisált szentet és 15.700 írót, — és lia e
azaz: a tétlenség a lélek ellensége. A szerze
rendnek nem is volna minket pápaiakat köze-!
tesek munkálkodtak, szorgalmasan dolgoztak,
lebbről érdeklő pápai háza, úgy már azon kul
inért alapítójuk azt is mondta, hogy „(’ruce
turális missió, melyet a rend a keresztyénség
Szabadságharczunk történetéhez.
let aratro'
*
(A kereszttel és az ekével.“)
különböző országaiban betölteni hivatva van. s'
Igen derék könyvkiadója van hazánknak RautIgaz, hogy azóta kereszten és ekén kívül
melyet mindeddig lelkiismeretesen be is töltött. —
más eszközöket is használtak, de be kell val mann Frigyes úr személyében. Vállalatai egytől-egyig
arra indíthatna bennünket, lmgy a rendről, jnbiéletrevalók, s képesek a külfölddel e téren való ko
lanunk. mindég az emberiség javára.
ltmma alkalmából mi is megemlékezzünk.
moly versenyre. Aztán megszoktuk tőle, hogy minden
És e rend ott is ütötte fel tanyáit, a hol időleges reklám helyit egyszerre csak meglep ben
Igen is a Sz. Benedek-rendhez nagy knltuküzdeni, nehezen küzdeni kellett a létért. <>k nünket valami kedves újdonsággal. Most is ilyent vet
laris jelentőség fűződik: s pedig nem csak
i voltak a legjobb földmívelők. a legkitűnőbb ker tünk tőle : Jakab Elek történészünk „Szabadságharczunk
azért, mivel alapítója, nursiai Sz. Benedek, a
tészek és építészek is. Németországban a 7-1ől történetéhezL czimíi művének I. füzetét. K miire nézve
nyugati szerzetes életnek alakot adott, hanem
egészen a 13-ik századig csaknem kizárólag a a kiadó megjegyzi, hogy most, midőn Kossuth Lajos
különösen azért, mivel e rend a szerzetek között
legközelebb megjelenendő emlékiratai ismét élénken
Sz. Benedek-rendiekre volt bízva a tanítás. A előtérbe fogják helyezni ama nagy napok emlékeit,
talán legtöbbet tett a tudomány és a tanítás
latin klassikusok halhatatlan művei e rend há kétségtelenül nagy feltűnést fog kelteni.
nevelés mezején, s mivel a rend ott. a lúd házait
zaiban lelték otthonukat.
Saját élmények a források alapos tanulmányo
megalapító. hatalmas előmozdítója volt úgy az
A 13-ik és a következő századokban a zásával párosulva nélkülözhetlenné teszik e müvet
anyagi valamint a szellemi s erkölcsi jólétnek
mindazokra nézve, kik Magyarország története iránt
is. Tíz évszázadon át e rend kezeibe volt letéve ' rend hanyatlásnak indult. A reformatio folytán érdeklődéssel viseltetnek.
az iskolák, a könyv- és levéltárak ügye, s ezen sok háza eltöröltetett, számos jószága elveszett,
író és kiadó a következőkkel fordulnak az el
hosszú idő alatt nagy kultúrái munkát végzett, s az ellenreformatió állal létre jött uj szerzetek olvasó közönséghez.
között
különösen
a
Jezsuita-rend
foglalt
tért
„A mint távolodik tőlünk az idő folyamában:
mely munkája nem kerül feledésbe, noha az
utóbbi három században már más mívelődési ott, a hol addig egyedül a Sz. Benedek-rend úgy tűnik fel költőibb fénybon 1848—49-ki szabad
ságharczunk képe: mogzománezozza emlékezetünk,
i működött volt.
tényezők léptek a rend helyébe.
A Sz. Benedek-rendiek jubileuma.

Irodalom.

dicsőségét növelik a jelen aggodalmai.

De azért, némileg megfogyva bár, e rend
Tgy hát a Sz. Benedek-rend ünnepe egy
A magyar nemzet ezeréves életének egy szép
szersmind az összes keresztyénség s bátran te még ma is azon szerzetes rendek egyike, me 1 epopoeiája volt az: nagy idők, nagy emberekkel, halyeket szívesen látnak ott is, a hol különben , túlozott czélért együtt küzdő nemzet s ismeretlen
hetjük hozzá : az emberiség ünnepe is.
I tam (átvéve a „Zalai Közlöny “-bői), hogy a belga izzadva: egyszer csak szemben találtuk magunkat,
■királyné ezelőtt mintegy 10— 12 évvel József fő her- egy igen egyszerűen öltözött urinővel. ki a fárad
czeggel, udvari kísérettel s Fesíetich Mária grófnő ságtól lihegve, kipirulva, kezében szalmakalapot
vel váratlanul megjelent Sümegen, s innen elrándult himbált. Utániul egy másik nrinő, egy öreg katona
ül gyónleuél.
Badacsonyra is, s itt is hosszabb ideig tartózkodtak. | tiszttel és egy inas — szótlanul, fáradva.
IIofFinaim von Fallersleben. —
Eltávozásuk után az a Ilii
* terjedt el a városban,
A tanitósereg üdvözölte a kis karavánt, de
Készül a lány gyónni menni.
hogy a belga királyné Badacsony egyik szép pontján, nem ismerte meg.
Hőn imázni, énekelni;
hárfakisérettel
magyar
dalokat
énekelt,
többek
közt
,
Elhaladtak vagy 20 lépésnyire, mikor a már
A halálos \ étkeket
Kisfaludy Károly gyönyörű költeményét is, „Szülő- szintén halott — Engelbrecht tanár megszólal:
Mind fölirtn. a hetet.
l’rak, ez a belga királyné!
földem szép határa, meglátlak-e valahára.“
És midőn letérdel a lány,
Erre a badacsonyi látogatásra nézve akarok:
Bámulat, öröm, meglepetés gyorsan váltako
Végig foly a könny az iirczún:
égyet-mást elmondani — mert én ennek szemta zott, s a 40 tanító szájából lelkesedéssel, erŐtolje„Megjavítom éltemet,
Most feloldva hadd legyek!"
Isen zendült meg: Isten áldd meg a magyart.
núja voltam.
A dolog 1871-ik év augusztusában történt.
A belga királyné (mert csakugyan ő volt) kis
„Mielőtt feloldanálak.
Nevezetesen én
mint tanító - kormány költségen' ded kíséretével rögtön megállt, visszafordult, s lát
Mondd: a vétkek miben állnak!"
A levélke elveszett,
a keszthelyi gazdasági iskolában voltam póttanfolya szólag örömteljes meglepetéssel hallgatta végig. A
Nem tudá a vétkeket.
mon. Az elméleti tanítás kirándulásokkal volt össze dörgő éljeneket is szívesen fogadta. Azzal ők lefelé
kötve, hol a buzgó tanárok az elmélet gyakorlati 1 - mi pedig fölfelé indultunk. De nem ment könnyen,
Én valék, ki megtalálta;
Benne mily halál-bűn álla ?
eredményét mutogatták meg így rándultunk ki a, - szikláról sziklára, éles kövekről éles kövekre
Meg nem mondom senkinek,
Ijelzett év augusztusában Badacsonra, hol a híres, ugrálva négyen értük el a hegy tetejét, remegő inak
A bűnök hisz
*
<■ nyílnék.
sümegi ILimazetter (Magyarország egyik kitűnő bo-| kal, szerfelett kifáradva, s mentünk egyenesen a
„Szeret engem!“
volt az első;
rásza. de ki már meghalt) vendégei valónk. ■ 'főbb kőemlékhez.
És a másik: „Mint kegyeli ö!"
A kőemlék előtt József főherczeg fenséges
pinezét, szőlőiskolát megnéztünk,
de mivel még
Egytül hétig így megyen,
az ebéd ideje messze volt, elhatároztuk, lmgy a nejével karján állt, a tihanyi apáttal élénken beszél
Szerelem meg szerelem.
Badaesonyhogy oldalairól felmászunk tetejére is, getve. Távolabbról volt (mint később megtudtuk; a
Németből Weiss Lipót.
hol egy magas fehér kőemlék a Balatonra néz. tördemiczi jegyző, hiró és biróné, egy tenveres-talÚtba ejtettük Kisfaludy, illetve Szegedi Róza hajlé pás menyecske, ki egy szalmavékában (hófehér abroszA belga királynőről.
A „Székesfehérvár és Vidéke“ 28-ik számában kát is, melynek oldalától mintegy 10 méternyire szal leteritve) valamit takargatott.
kristály
tisztasága forrás csörgedez. Balás Árpád
Mikor odaértünk, én a főherczeget, mint
érdekes tározót hoz Huszár Károly tollából a belga
királynéra vonatkozólag; s mivel az ott elmondot tanár
ki most a keszthelyi gazdasági iskola igaz fehérmegyei ember s m. kir. honvéd azonnal meg
ismerve,
tiszteletteljesen köszöntöttem, ki azt kér
takról nekem is van tudomásom s némi fehilágosi- gatója
figyelmeztetett bennünket, hogy ebből
tással és kiegészítéssel is szolgálhatok, először is mindenkinek egy pár rigmus elmondása után inni dezte csendes vontatott hangon, hogy nem láttimk-e
H- K. ur adatait, aután pedig megjegyzéseimet kell. Több sikerült és sületlen, csinos kiürítitek jöttűnkbon egy uriasszonyságot?
ide iktatom.
Mi feleltünk, hogy igen, láttunk, de a felséges
elmondása után megindultunk a Badacsony tetejének,
asszony bizonyosan a leijárást keresi, mert ezen az
Huszár Károly ur ezeket Írja:
ami bizony sok nehézséggel járt.
„A magyar Népvilág, vegyes hírei közt ulvasAlig mentünk vagy őu lépésnyire vígan, nevetve, oldalon teljes lehetetlen feljönni.

ségéböl világhírre emelkedett haza! Küzdelmünk meg-1 gely-ét, a Mátyás-huszárezred egyik létrehozójáét, a közelebbi napokban Tóvölgyi Titusz ismert írónkat
........................
..........
ujulása volt Árpád honfoglaló csatáinak. Mátyás b. Vay Miklós
erdélyi
kir. biztosét, Mikó Imré-ét, az a baleset érte, hogy midőn Aszódról haza ille
J
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az agyagfalvi „...Ml'.
gyűlés elnökéét,
Gábor Áron-ét, az tőleg Deinonyba kocsizott volna, a lovak elragadták
király fekete serege s Zrínyi Miklós hős küzdel
ágyuöntő székelyét, Kiss Sándor-ét, a tömösi ha és a kocsi felfordulása következtében a hírneves iró
mének !
súlyosan megsérült. Azonban már örömmel Írhatom,
Álomnak is tündéries
pedig valóság és társzoros hős védelmezőjéét és Vetter Antal-ét, az
1849. jun. 1-1 -ki szeghegyi csata tábornok-tővezéréét. hogy jobban van. Végre az aszódi czukorgyárról
igaz volt!
Elvonult látásunk előtt sebesen és szemvakító Reméljük és kérjük az olvasó közönség szives tá csak annyit “mlíthotek meg, hogy azt Brünauer Isák
ragyogással a nagy korszak, mint a délibáb tündöklő mogatását. A 30—32 ívre terjedő mű négy íves lés Mór, Löwinger N. Grünhut ix. urak vettek meg.
tarkasága; de az emberiség történetébe be vannak uyolcz füzetben jelenik meg; egy füzet ára 40 [ llogy aztán mi lesz a ezukorgyárból, azt eleve még
N é m e dy I m r e.
írva azon jogelvek, melyek a szabadságnak és civi- kr.. a részenkénti íizetés könnyűvé teszi a meg ' nem tudhatni.
lisátiónak c földön örök alapját fogják tenni. Min szerzést. E vállalat komoly s nemcsak nyerészke
den nap kisebbre apad száma azon jeleseknek, kik désre számított. Iró- és kiadó mindent megteszünk,
ama történeteknek tengelye és forgató kerekei vol hogy a műnek tartalma és alakja a magyar nemzet
tak ; de a magyar név, Magyarország neve nagy javára s az irodalom díszére váljék. Budapesten.
lesz mindenkor, bölcs és önkéntes nagylelkűségből 1880. ápril havában. Az iró és a kiadó.
1
Mindazokat, kik akár dolgozatokkal, wufejtékeletkezett törvényei és harezai által. Az a nyomott j
[ sekkel, kérdésekkel lapunkat, felkeresik. ismételve kérhangulat, mely ma a kedélyeken nehezedik, föl fog ,
\ jük, szíveskedjenek küldeményeiket a szerkesztő nevére
vidámodni, ha nemzetünk múltjára tekint s törté-'
i és lakására czime&ni, ha késedetmezést vayy egyéb
netét
a válságos megpróbáltatásokat és halálosnak '
: kellemetlen dolgokat ki akarnak kerülni.
•
látszó küzdelmeiből mindig ujult erőben föltámadását i
,
Aszód. 1880. npr. hó (».
Iparosoknak. Multszámunkban szólaltunk tél, hogy
fontolom veszi.
Magyarország jobb jövőjének záloga és hit\ égre valahára a böjti napok is elmúltak a a „magyar általános ipar-egylet“ keletkezését nem
forrása az önerejében való bizalomban s történeté-i maguk egyhangúságában, következett a kedves hús ' helyeselhetjük, ma már örvendetes tudomásul jelent
nak menydörögve ésjelekben megszólaló tanúságaiban véti ünnep. Sok liatal kebel várva várta az ünnepet, hetjük, hogy a kél iparegylet, t. i. az országos ma
van. A ki megolvassa azt, nem vesztóndi el hitét. hogy mikép fogja leloesolni (a mi nálunk szokásba gyar iparosegyesület és a magyar általános iparegy
Hogy let egyesült, mit főként az egyesítés niellett buzgólA ki érzi ereiben egy parányát, s ismeri nagyságai van) az édes imádottját ? ! Oh! e jelenetek!
amaz erőnek, a mit kanaáni földünkben s megront- husvétról irtani, itt meg kell emlékeznem mindenek kodó gróf Zichy Jenőnek köszönhetni ki e tárgyban
hatlan szívós jellemünkben bírunk . az nem fog el előtt, hogy az aszódi intolligentia husvé! másodnap múlt vasárnap egy értekezletet hivott össze, mely
csüggedni. Miut éji sötétben a hajnal csillaga ján egy zártkörű tánczestélyt, picknik-bált rendezett t. csakugyan az egyesülés mellett nyilatkozott, s az
virradást jelent : ugy ragyog fel a gondolkozó előtt Kniebeisz Sándor főmérnök ur saját helyiségében. elnöklő gróf ez értelemben mondotta ki a határonapjaink homályi közül a remény derűs világa. Az Ezen bálon nem csak helybeliek, hanem a vidékről ] zatot, mely alkalommal a kis llrg< düs Sándor nagy
egyet-nemértés és egyéni hiúság apró versenygéseit is részt vettek. Lehetetlen az egybegyült vendégeknek hangja rikkantott fel, hogy ő nem fogadta el, mire
elfeledteti a jótevő idő, ügyünk árulói emlékezetén szép koszorújából megemlékezés nélkül hagyni az j gróf Zichy helyreigazitólag gúnyosan megjegyzé:
átok ül — a haza, a közösen szeretett édes anya igen tisztelt és kedves vendégszerető házi úrnőt: , tehát egy hang kivételével fogadtatott el.
Kniebeisz Sándornét, és Bencsik Dezsényi Ilona, Vjváiy
túlél minden ellene fen és alant szőtt ármányt,
A Pápán állomásozó 71 és 72-ik honvédSándorné, Kanfmann Mihályné. Kovácsik Mihályné
Neked élni kell oh hon!
I zászlóalj magasabb rendelet folytán, a 81 és 82-ik
urhölgyeket. Továbbá pedig: Moravesik Emnii. TolS örökre miut tavasz virulni ....
; dandár összpontosítására, augusztus hóban Pécsre
A mely nemzet királyválasztásai századokig nay Ilonka. Vladár Vilma, Színikről Világhy Júlia,
, fog indulni.
tartott öngyilkos pusztítását, török, tatár s német Piufsich Zelma. Hévízről, Pekarek Laura, Roll’ Lenke
Az uj távirdafőllök : Escherek Károly úr ne
dulásait, Sajó, Mohács s Világos pokoli vészeit túl kisasszonyokat. A kedélyes mulatság kora reggelig
jével uj állomását elfoglalandó Mohácsról Pápára
élte, az a mai kor nyomorult üzelmei s erkölcsi tartott.
Azután meg kell még azt is említenem, még érkezett. Hozta isten körünkbe !
sülyedése villámhárítóját s gyógyító szerét is megpedig különösen, hogy f. hó 1-én este 8 órakor a
találandja.
A pápai ref. főiskola homlokzata szép és
A nemzet ezen önérzetére kíván hatni, hitét „Polgári kör“ saját helyiségében Kisemrédy Pál ur ezen kitűnő intézethez méltó felirattal láttatott el
akarja föléleszteni e munka, melyet alulírtak azért a budapesti egyetem II. éves hallgatója ..Nyelvünk u. m.: „MoRIBVS SVPERINTENDENT1A ET
adnak ki, mert hiszik a czél elérését, A magyar I ereje" czimü felolvasást tartott. Városunk közönsége, [ MVSISé
*
A szép dombom belük aranyozott érezből
szabadságharcz Királyhágón túli és inneni egymásra daczára a tengernyi sárnak, igen nagy számmal je- vannak készítve és elkészíttetésük, nemkülönben a
hatása uj oldalról tűnik fel itt, a mivel az eddigi i lent meg. — Pontban 8 órakor a kör elnöke Csengey főiskola homlokzatára való elhelyezésük, tetemes
könyvek nem foglalkoztak; az események okaira 1 István úr által a felolvasó úr bevezettetvén, meg- összegbe került.
mutat rá iró, a tényező egyénekről ismeretlen rész ; kezdette a felolvasást, mely a hazában még beszélt
Figyelmeztetjük a közönsöfjot, hogy pápán
leteket hiteles adatok alapján beszél el, megerősítve különféle nyelvek veszedelmét világosan tüntető lel
*)
i-.mét úgynevezett „bécsi utazók" űzik mesterségü
hallgatásával az alaposan Írottakat, a tévedéseket és néhány hatalmas, mint Anglia. Franczia birodalom
példájából s egyéb körülményekből hazai nyelvünk ket. Bemutatják magukat mint bécsi ezégek meg
megigazítva.
bízottjai. árulnak bútort, képeket, órákat, tükröket,
Kiadó a képek által külön áldozatot hoz az használatának szükségét, igen érdekesen fejtegette.
irodalomnak és a közönségnek; s bár az életben A közönség feszült figyelemmel s tetszéssel hallgatta varrógépeket stb. ajánlják áru-czikkeiket olcsón,
levők iránti gyöngéd figyelem, némelyek arczképc végig a felolvasást, mely körül-belül fél tiz órakor részletfizetésre, csak az első részletei kell rögtön
löl nem találása stb. akadályozhatják: hiszi, hogy ért véget. - - Továbbá lél hozom még azt is, hogy megfizetni foglaló fejében, többet nem kíván a
megrendelőtől. A vevő pedig ütheti.
pénzének és
az okvetlen közlendőkkel a közóhajnak felel meg.
*) Ezt nem értjük. Szerintünk semmiféle nyelv sem a megrendelt tárgynak
nyomát.
Adja ugyanis Bem. az erdélyi hadsereg fővezérének

Vidéki és helyi hírek.

Vidéki levelezés.

lehet veszedelmes.Bízóin kár azt a mumust még folyton falra

arczképét, Klapka (iyörgy-ét, a kinek erdélyi útja a festeni, holott az minálunk már .J'eberwundcncr Stamlpunkt.
A borbélyok és fodrászok május hó 17-én
székelyekre rendkívüli hatást tett, gr. Bethlen Gerzászlójuk felszentelése alkalmából országos ünnepélyt
Szerk.
Látszólagos kedvetlenséggel fogadta a fenséges nak kétszer mondani: becsületesen hozzálátott kísé
ur felvilágosításunkat, kit meglepni látszott az is, retével. S a mint kisebb lett a sonka, üresebb az
hogy’ ismerjük őket.
üveg : annál örömteljesebb a biróné asszony, s a
Egy negyed órai várakozás után ők, a tihanyi lelkesedéssel bámuló néhány szemlélő.
apát szép négyes fogatára ültek, s bementek a törEgy pár szives magyar szó a környezethez, s
demiczi plébániára. Mi pihenve tárgyaltuk a látotta a hivatását teljes méltóságában érző biró kalauzolása
kat és hallottakat.
mellett, megindultak gyalog TÖrdemicz felé;
Mintegy félórai pihenés után — jött a király s életem egyik legszebb órája elmúlt.
né fáradalomtól kipirut arczczal,
a hegytetőn lengő
De ekkor a felséges ajkak magyar díiláról, a
szellő csendesen mozgatta az arczára folyó kibomlott hárfa kíséretről
szó sem volt.
s másnap már
szőke fürtöket. A délpontján levő nap égetőn szórta . Festetich Tasziló vendégei voltak Keszthelyen.
rá tüzes sugarait; — de a kalap most is ott himEnnyi az, a mit Huszár Károly ur a „Sz. és
bálódzott a keztyütlen felséges kézben, korona, ki ■ V.“ tározójában közöl.
*
rályi bíbor nélkül is királyné volt ő,
ki a Habs
burgok egyszerű háziasságát itt is oly szépen kimu
Nyáron lesz két esztendeje, hogy kirándulást
tatta. Az öreg tábornok sebes léptekkel is alig , tettem a Badacsonyba.
ért nyomába.
A Badacsony tövében fekszik ama kis falu,
Csalódva állt meg a köemléknél, hol (mint melynek kától, lelkésze, Szeles Ferencz aranvmisés
kitűnt) testvéri találkát adott, s magyarul kérdezte: plébános úr ősmagyar vendégszeretettel fogadott be
ha vájjon nem kereste-e őt egy ur? Mi kalaplevévo lakásába. Jó öreg úr. az isten áldja meg. Sokat
elbeszéltük a történteket.
[regélt, sokat beszélt el nekem az elmúlt napokról,
Mintegy fáradt vándor, epedve nézett a híís- a vidékről s a nála időnként megfordult vendégek
lombu fák felé, hol a biróné asszony pirulva, izga ről. Az utóbbiakról szólván, lelkesen emlékezett
tottan simogatta fehér abroszát. A királyné od tele meg felejthetetlen József nádorunk leányáról, a bel
pedett kíséretével a gyepre, s magyarul társalogtak, gák fölségos királynéjáról, ki fenséges fivérével,
de látszott rajta a csalódás kedvetlensége.
József főherczeggcl. továbbó Ilómer Flórissal, egy
Egyszer a biróné asszony tőle épen nem várt belga tábornokkal s néhány udvari hölgygyei ránbátorsággal kifejti a fonott szalmavéka tartalmát, dult ki FüredrŐl-Badacsonyba. Midőn a társaság a
s egymásután tűnt elő a hófehér gyürkés kenyér, a Badacsony-hegy csúcsára fölkapaszkodóit vala. akkor
piros tördemiczi sonka, s a még pirosabb badacso- bizony mégis éhezett. Jól esett ekkor Szeles bácsi
nyi egy pár késsel és pohárral.
sonkája, libája és 1834-iki és (J8-iki badacsonyi
A felséges asszony bizony nem hagyta magá bora u belga királynénak is. S midőn az ebédet el

költötték, oly jó kedve szottyant ő felségének, hogy
ezipőit levet.én, mezítláb sétált s szaladgált a
hűvös pázsiton. A hegyről lejövén. Szeles bácsi
parochiáján költötték el az uzsonnát. Ez. 1870-ben
volt.
1876-ban Tördelnie vidékének papsága
Szeles bácsinál gyülekezett össze, hogy Rózsa napját
ő felsége ottlétének emlékéül becsületes lakomával
megünnepelje. A papoknak széles kedvük lett s
ekkor elhatározták, hogy a belga királynéhoz és
.József főherezeghez üdvözlő táviratokat menesztenek. A határozatot nyomban a tett is követte. Bel
gák fölséges királynéjának Brüsselbon. Ma, Rózsa
napján, épen hat éve, hogy lölséged a Badacsony
tövében létező tördemiei plébániát magas látogatá
sával szerencséltet te. Ezen felejthet len nap emlé
kezetére összegyűlt vendégkoszorú kedves kötelessé
gemmé tette, hogy fölségedet, mint a magyar
nemzet szülöttét, nekünk örömünkre s a belgák
dicsőségére az ur isten sokáig, igen sokáig boldo
gítsa és éltesse. Szeles Ferencz, tördemiei aranymisés plébános." — Másnap ezen hibátlan magyar
sággal irt távirat érkezett Brüsselből: „Főtisztelendő
Szeles Ferencz aranvmisés plébános urnák Tördemicon.
Mélyen meghatotta a királynét azon (‘miék, melyet
a főt. plébános ur tegnapi táviratában oly jó volt
kilejezni és szívesen köszönni. A fölséges asszony
nak élénk emlékében vannak a szép órák, melyeket
a Balaton gyönyörű partján töltött. Az pedig, ami
a legnagyobb örömet szerzi neki.az, mikor valamely
visszhang Magyarországból megmutatja, hogy ott
is emlékeznek a királynéra, aki itt forró honszere
tettül ragaszkodik kedves hazájához. Gróf Launay,

kívánnak Budapesten rendezni, miírt is az egész
.■
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magyar hazában
levő üzlettársaikat4* Ifelhijákhogy’
abban résztvenni szíveskedjenek, s ebbeli szándékuk
ról a budapesti borbély és fodrász betegsegélyző
temetkezési egylet elnökségét eleve értesítsék. A
Masnii viteldijból leengedést kieszközölni Ígérnek. A

1 most került u büntető igazság kezébe. Hétfőn f. évi ballagó békés polgár hátára kötélbe kötve volt ta
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szülő-bántalmazásért
volt,
karmányt meggyujtotta s az el is égett. Szerencsére
maga kérelmezte a győri kir. törvényszék börtönébe esős idő volt, s így ebből egyéb baj nem származott.
leendő fölvételét, mert, úgymond, nagy bajban van. A lakosok igen felháborodtak a meggondolatlan tett
-- Testvérét, kivel már élőbbről ellenségeskedésben fölött, mert alig fél éve, hogy a községben nagyobbállott, mert az a szülőbántalmazás alkalmával jobb mérvü tűzvész pusztított, az elöljáróság a tréfálkozó
meghívók pósta utján fognak a jelentkezőnek vállába lőtt, nevezett nap éjjelén éjfél után 2 óra embert át is adta a szolgabirónak.
megküldetni. BőveU felvilágosítást nyújt: Mezey kor, mikor csak kettőn voltak a háznál, fejszével
Szép figyelem. Monacóban, a híres játékbar
Péter, egyleti elnök, Budapesten, kishíd utcza 10. sz. agyonütötte. A tett után fivérét holtan hagyva a langban, szokás szerint minden este a játékbank
Figyelmeztetjük tisztelt olvasóinkat a váro szülői háznál, útnak indult Győrbe, magát feljelen bezárta után egy rendőr, egy orvos és két sirásó
sunkban Tausz Fülöp úr által létesítendő mosóin- tendő, s csak útközben izeut a község jegyzőjének
j
s ' körül járja a banképület környékét s a körül fekvő
megtakaví-' Szt-Mártonbau levő anyjának, hogy nézzék, meg mi park minden bozótját, hogy a bankban mindenüket
tézelro. Az
a.. eszme
——~ életrc-való.
------ ------ Tetemes
---------- —
fásokat czéloz az időben, pénzben és tüzelő-anyagban. történt a háznál. L’jabb értesülésünk szerint a sze vesztett, kétségbeesett s öngyilkossá lett szerencsét
S hisszük, hogy, ha e czélnak meg fog felelni, rencsétlen áldozat, — a gyilkosnak ifjabb fivére
len játékosok hulláit felkutassák s szép csendesen
házi asszonyaink nem is fognak késni, ezt az nem halt meg rögtön. Mikor a tényői elöljáróság a eltakarítsák, nehogy a számos öngyilkosság, mi ott
intézetet lehetőleg legnagyobb mértékben igénybe gonosztett színhelyéül szolgált ház ajtaját betörte, majd naponként megtörténik, a még kikoppasztandó
a legénykót a kemencze előtt találta összeluiczorodva, vendégeket elriassza.
venni.
Különös időjárásunk van ebben az áprilisi vérében, fején egy hosszú, tátongó sebbel, még élve:
Megjelent és beküldetett Budapest főváros
hónapban. Alig van nap, melyen az ég királyné a a szánandó ifjú kínos szenvedés után .... kedden legújabb helyrajzi térképe. A fővárosi közmunkalegnyájasabb mosolylyal meg nem örvendeztetne — délelőtt adta ki lelkét.
j tanács által megállapított összes tervek, az újonnan
bennünket, de melyen egyszersmind Jupiter pluvius
Nyilvános köszönet. A pápai izr. ipar, gyá- életbeléptetett házszámozás és utczaczimezés, a végis síkra nem szállna Heliossal. Szerdán meg oly molitó egyletnek elnöksége, erkölcsi kötelességének leges szabályozási útvonalok és egyéb tervek s ja
villámlás és menydörgés vonult, el városunk fölött, ismeri tktt. Máday Sándor kávés urnák legforróbb vasiatok feltüntetésével, nemkülönben az összes (uj
melv bevált volna akár a legforróbb augusztusi nap köszönetét nyilvánítani, miszerint szives volt az és régi) utak. íitczák és terek teljes névsorával. —
után is. Pedig sokan még téli, kapuiban járnak ! egylet részére egy tombola játékot rendezni, és nu Összeállította. Borsodi Szilágyi Dezső. Kapható
*.
ll iába, mégis csak igaz, hogy rendkívüli időket1 nak lényeges eredményét az elnök kezéhez juttatni. Budapesten. Ára 70 ki
Altstadter Jakab elnök.
Értékes fog. Florenczben a napokban egy
élünk'.
A pápa-keszthelyi vasútra nézve - Írja a
Városunkban meghaltak folyó hó 1—7-ig: I. Napóleon tulajdonához tartozott apróságokból
„Vállalkozók lapja’ - nagy horderejű mozgalomról | Tausz Rudolf izr., 65 éves, tüdőlob. Bakunyi János álló gyűjteményt árvereztek el, melyen a többek
vett a végi
*.
bizottság értesülést ; egyik az, hogy leánya, Rozália, r. k.. 1 '/2 éves, sorvadás. Háder Napóleon egy gyermekkori foga 130 frankon kelt el.
Somogymegyóben mozgalom indíttatott meg, egy Mihály r. k., 74 éves, szélütés. Zömbek János
Nö-boszu. Triesztben egy tisztviselő neje f.
Kaposvárról kiágazó, Sörnye, Marczali, Kéthelyen leánya, Erzsébet, r. k., 5 hónapos, hőkhurut. Prauer évi ápril 1-én egy nőt, kivel férje több idő óta til
keresztül B.-Szent-Györgynél a pápa-keszthelyi vas Károly leánya, Hermina, r. k., 7 napos ránggörcs. tott viszonyban élt, agyonszurt. Tudomására esett
leánya, Juliánná, á. h., 2 éves, ugyanis, hogy a nő férjével sétálni ment, egy rej
úthoz csatlakozó vonal iránt, mely Somogymegye Gyürke Jánosáé
.
legszebb s termékenyebb részét szerezné meg tor-1 sorvadás.. Hevler Jánosnő r. k., 75 éves, agykor, tekhelyből megleste tehát Őket, mikor visszafelé
gidaiunknak; másik a már ismert füredi angolunk j Buxbaum Józsefné izr., 31 éves, tüdőgömőkor. jöttek s rojtekéből ve tély társára rohanva, oly szúrást
ejtett rajta, hogy az rögtön halva maradt. A bosszuterve , ki a balaton-füredi és pápa-keszthelyi vasul Kellel- József r. k., 50 éves, tüdővész.
i álló nőt elfogták.
meszes-györöki állomása közt, személy- és teher
A selyemtermelés érdekében a vallás és közforgalomra gőzhajó járatot indít meg, mely reá is,
' oktatásügyi ministől
*
valamennyi egyházi főnöknek,
de vasutunkra is igen kedvező befolyású leend.
Mint minden nehezebb vállalatnál, úgy itt is szár
Akasztás. A „Hazánk“ Írja: Takács János hatóságnak és tanfelügyelőnek azon utasítást adja,
nyalnak különféle hírek, egyszer kedvezők, máskor rablógyilkosnak a halálos Ítélet, lapunk zártáig, még hogy a selyembogár-tenyésztés az iskolákban gya
lehangolók ; ilyen volt az is, midőn gróf Festetich nem lett kihirdetvo. Oka ezen halasztásnak abban korlatilag megkezdessék, s a tanonezok arra oktas
Taszilóról azt mesélték, hogy ellenzi o vasút léte- rejlik, hogy a pesti bakó Erdélyben a kézdi-vásár- sanak: továbbá, hogy a tanitóképezdékben a növen
síllését, s nem szívesen látná, ha az birtokát ke- helvi rögtönitélő bíróságnál van elfoglalva, s hogy dékek gyakorlatilag vezettessenek úgy az eperfa, mint
reszlíihnelszené. Beavatottak soha sem hitték, hogy onnan mikor távozhat el? még bizonytalan. Ennél a selyemhernyó termelésében. Az egyes képezdékbí 1
ott, Imi egykor Georgikon létesült, egy nagylelkű, fogva a kivégzés idejéről sem lehet semmi bizonyo még ezen a tavaszon tanárok fognak Görczbe kikül
s a közjóért élő ős kezdeményezéséből, ugyanott sat mondani, csak az látszik bizonyosnak, hogy az detni, kik ott a tenyésztést gyakorlati utón elsa
egy magyar főúri utód akadályozni akarna egy nem a megyei szedreskertben, mint hiresztelik. ha játítják.
egy egész vidék jólétére irányzott törekvést, és nem a megyeház hátulsó udvarán fog végrehajtatni.
csakugyan igazuk volt, mert megbízható kutforrás- — Az elitéit múlt szombaton szállíttatott a
ból az érdekeltség értesíttetett, hogy gr. Festetich m.-óvári börtönből Győrbe s azóta a kir. trvszéki
PÁPA:
hajlandó e vállalatot támogatni s ha e vonal egyik börtön egy magányos czellájában tartatik zárva. Bár
végét egy Eszterházy gróf tartja kezében, lehet-e a reá várakozó szomorú végről sejtelemmel látszik
100 klgr. vagyis métermázsánként.
sirkerben kételkedni? Most tehát nincs egyéb hátra, bírni, mindazonáltal rajta semmi megilletődós s
Búza: jó 13 frt. GO kr., közép 13 frt. 20, alsó
13 frt. - kr.
mint lmgy a vidék érdekeltsége, helyes énlekét fel magábaszállás nyoma nem mutatkozik. .Jókedvűen
Rozs: jó 10 frt. 40 kr., közép 10 frt. 20 kr., alsó
ismerve, minél nagyobb mérvben járuljon a részvé beszélget a hozzá bcy’áró börtönőrökkel; jóízűen
10 Irt.. — kr.
Árpa: j.8 frt.80kr.k. Sfrt.dO kr. és a. 8 frt. 20kr.
j
eszik,
iszik,
pipázgat:
a börtönfelügyelőségtől
nyek aláírásához, s igy a vállalatot kezében tartsa
Zab: j. 7 frt. 90 kr. k. 7 frt. 80 kr. 7 frt 70 kr.
I
s ne engedje magát hamis jnoféták által más né- '; olvasmányokat kér. Tegnap a börtönorvos egy daga
Tengeri: j. s frt. 80 kr., k. 8 frt GO kr. és a.
8 frt. 20 kr.
natot
metszett
fel
az
elitéit
nyakán
s
ez
előtt,
hal

zetre tereltetni.
Burgonya: 3 frt. — kr.
lomás
szerint,
úgy
nyilatkozott,
hogy
neki
már
Széna: 2 frt. 80 kr. 2 frt 20 kr.
Testvérgyilkos. A „Hazánk“-bán olvassuk:
Zsúp: 2 frt.. 80 kr. frt 20 kr.
Egyik gyilkos most van a siralomházban s a másik mindegy, akármi vége lesz is. A börtön-felflgyelő- I
Pápa. 1880. április 9.
! ségliez. azt a kérelmet intézte, hogy czellájába még
Polgármester.
főudvavmester. ** — .József főbe rezeg felelete pedig , egy rabtársat rendeljenek, akivel beszélgethessen.
ekképen hangzott: „Fogadja legőszintébb hálánkat Mégis talán
furdalja a lélek, ha börtönében
Szét •késztői levelezés.
szívélyes táviratáért, melylyel egy igen kedves em-I, egyedül van.
lékünket újra fölélesztette kebleinkben. József fő-'
Megjelent a „Képzőművészei Szemle
**
II. év
Devecser. Tárgyilagos tudósítást szívesen közöltünk
herczeg/ - Szeles bácsi ezen táviratokat úgy őrzi folyamának. IV. füzete, április hó; szerkeszti: Prém volna, bár ama estről lapunk már tett emlitőst; de az olyan
mint szeme világát; én pedig boldognak éreztem József, következő tartalommal: Miilapok egy váradi elmélkedésfélének. melylyel a derék és tiszteletreméltó höl
magamat ama asztalnál ülhetni, melynél ama fel pap múzeumából. (I.) Kómer Floristól. — Metsze- gyek valamelyikét megsértlietnök. nem nyithatunk tért. Csak
séges honleányunk ült s egy azon hordóból ihatni, ' tok, kézrajzok. (1.) llényi Rezsőtől. — A képzőmü- azt sajnáljuk, lmgy a szives meghívásnak nem tehettünk
melynek felséges tartalma egy felségnél fölséges j! veszeti társulat közgyűlése és Ipolyi Arnold elnöki elegei. Rajta leszünk, hogy az elmulasztottat máskor kipó
toljuk. addig is fogadják a derék hölgyek szives üdvözle
kedvet varázsolt elő.
I beszéde.
- Egy régi egyházi festő. (IV.) Foltin tünket !
*
Aszód .... valamivel gyorsabb tudósításokat kér
i Jánostól. — Tavaszi kiállítás, J. F.-től. — Egy
Már én kevésbé voltam szerencsés, mint a|I emlékszobor érdekében. (I.) Borsodi Szilágyi Dezső- nénk. A vetések állása is érdekelne.
Zs.S. úrnak Budapest. Megjegyzésünk korántsem akart
Tördemicen összegyűlt papok.
[tol. — Három műtörténész Petardi Józseftől. piszkálás lenni. Mint szintén I’. egyik szerény tanítványa
Elmondom azt is, hogy miért.
Vegyes közlemények. Illusztratiók: llómer Floris, és híve, csak örvendünk annak, ha müvei hazánkban is és
Szeles bácsi elbeszélése s azon hév, melylyel Keleti Gusztáv és Ballagi Aladár arczképei. — nemzeti nyelvünkön elolvastatnak. Megjegyzésünkkel csak
a lelséges asszonyról megemlékezett, nem maradt Lehel kürtje. Előlizetési ár: Egész évre 6 frt. azon óhajunknak adtunk kifejezést, vajha a fordítás minden
tekintetben az eredetinek megfelelne. Az egész tehát csak
•■''ám hatás nélkül.
fél évre 3 frt.
Wieniawskyról, a közelebb elhunyt hegedü- félreértés.
Azért midőn vagy egv évvel rá első.,müvem“
A leányka .... Kapós volt az ősmagyaroknál is. A
megjelent, melyben a lielga királynéról is volt szó, I művészről a következőt olvassuk az Ellenőrben: VVie- másik alakilag gyengébb, de tartalma megérdemli a simí
‘‘g.V tiszteletpéldányt legott oda küldtem a brüsseli J niawski hat éves volt, midőn az ismert magyar he tást. Azért hozzuk.
udvarhoz.
..Néptanoda" t. szerk. Azon számot kérjük, melyben az
i gedűs Hauser Miksa szülővárosába, Lublinbe érkezett
Persze a királynéhoz czimzelt levelem ma s Wieniawski szüleinél szives fogadtatásra talált. A .Ifj. és népk.- I. f. ismertetve volt,
Ifj. B. S. A szóm alighanem eltévedt. Újabbat küldli y árul volt írva, én pedig franezia levélben kis Henriket annyira elragadta Hauser játéka, hogy
tünk. A többire— számítunk.
értesítettem, hogy ő felsége müvemet magánkönyv nem volt többé maradása. Ekkor Hauser közbelépett
Brutus. Legközelebb jönni fog.
tára számára elfogadni kegyeskedett.
s addig unszolta a szülőket, míg ezek elhatározták,
E. M. Devecser. Az egyik megkésett aztán.... a máslem át. Türelem!
S ez az, a miért kevésbé szerencsésnek mon hogy fiukat, ki már valamit tudott hegedülni, kiké- ' kllt még nem nézhette!
dom magamat,| mint a tördemici concilium, — én peztetik. így is történt s néhány év múlva Wieninwski j
P. P. Közölhető lesz.
de a szerkesztőség előtt az
'
a
legűnnopoltebb
művészek
egyike
lett.
;
>o<..nymitással
fel
kell
hagyni,
kérjük felnit b. nevét.
azt hittem, hogy magyar választ fogok kapni.
Be azért az Isten éltesse sokáig s engedje,
Részeg ember tréfája. Kreutz Ferdinánd nagy- '
felelős szerkesztő: Jiáttji János,
hogy unokájával, a 1 e e n d ő magyar trónörökös | herényi (Somogyin.) erdővédsegéd a lefolyt hét egyik
| napján
sel, magyarul cseveghessen.
—u—u.—
napján ittas
ittas álíapotbau
állapotban hazafelé
hazafelé tartva,
tartva, az
az előtte
előtte |
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! MOSOINTÉZET!
Van szerencséin a 11. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy

1’. C. lipi
*ilÍM

SO-Óll Pápán oly intézetet

nyitok, a milyen eddigelé vidéki magyar városokban nem állíttatott. És ez az általam berendezett

moso-intezet.
A

7J

Nem kíméltem sem költséget sem pedig fáradságot, hogy intézetemet olyanná tegyem, mely a 11. é. közönség pártolását
° v-f

megérdemli s képes legyen arra, hogy az azt igénybe vevő t. közönség általa

és

teícnieis megtakarító WÉ eszközölhessen

felesleges kiadásoktól ment legyen.
Mosóintézetem mindazon czikltek mosására vállalkozik, a melyek egyáltalán moshatók, s így ezentúl

■h|

csipkék és

hasonló tárgyak mosatása végett, nem szükséges bécsi intézetekhez fordulni.
A mosásra szánt tárgyak

RŰFÖS KERESKEDÉSEMBEN
(Pápán, Szélutcza)
fogadtatnak el;

klváiittli'ii aizonhan a házhoz is elkííhihetek azokért

Ajánlom intézetemet a n. é. közönség- kegyes pártfogásába s maradok

mély tisztelettel
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Könyvnyomda.

Könyvkötészet.

ajánlja

g'enzcla.g'oxi. felszerelt

a, leg'Tjxja/lo'b
hol

minden nővén nevezendő nyomdai munkák a legnagyobb gond
dal, csínnal és hiba nélkül leggyorsabban és legmérsékeltebb árakon
állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet.

Könyv kereskedés.

Brochurák. röpiratok,
közjegyzői és ügyvédi
nyomtatványok. számiák. levélfejek, boritékok. névjegyek, ét-

lapok, gyászlapok, el-< lázatok hivatalok és
jegyzési kártyák, fal- egyletek részére, bár
ragaszok, árjegyzékek,, czák, bármiféle nyom
báli meghívók, kör- látvány takarékpénzlevelek, rovatolt táb- tár és más intézetnek.

Papír- és íróeszközök.

Bármiféle itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik.

HIRDETÉSEK

«•

a lap kiadó-hivatalában fogadtatnak el.
WiuUjdonos é9 kiudó: Nobel Ármin.
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