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A t. közönséghez!
Az ni negyed- s illetőleg félév beiílltá- 

tiil illőnek tartjuk köszönottlnket kifejezni az 
wliliiri pártolásért s azon kérelemmel fordulni a 
t közönséghez, miszerint lapunkat ezentúl is 
és fokozott mérvben szellemileg és anyagilag 
tíwgatni szíveskedjék.

Ismételve kijelentjük, hogy lapunkat üzen
tél is azon szellemben fogjuk szerkeszteni, 
mely a középidőn haladva figyelemmel kiséri 
városunk és vidékének társadalmi mozzanatait 
s minden párttól függetlenül nyilvánítja nézetét. 
Ha ily szellemben szerkesztett lapra szükség 
van. akkor a fent kért támogatósra bizalom
mal számítunk.

Pápán, 1880. június. 26-án.
A szerkesztőség.

Komoly szavak.
ii.

Mull alkalommal röviden fejtegettük azon 
"kokat, melyek egyik egyént a másik befolyása 
alá kényszerítik, s arra a következtetésre ju
tottunk. hogy minél több vagyont képes valaki 
összelialmozni. az az minid több alkalma van a 
meggazdagodásra, s ő ki is zsákmányolja ez

T á, r c z a,_
Dervenyné papucskormánya és annak 

bukása.
(Életkép.) Irta: Kúez Miírton.

Tisztelt olvasó közönség, bocsánat — mert 
J"1 tiiilmu, hogy elvárták volna tőlem , miszerint ez 
' «tkép inegeresztetése előtt egy hatalmas indítványt 
Jw-l n könyörtelen nők elírni, kik illetéktelenül 
" O'oliiak jogart. Igaz ugyan órator lit s hasz- 
alai* igyekezném azzá lenni, mert ha Titán Laez.i 

"’^r'ngzásu s meggyőző kifejezéseinek úgy 
1 *"  előadásának niveaujára bírnék jutni el 
ell'-iie buknom e kormány ellenhatása alatt Min- 

U kormány-föle bárány ehhez képest nem fog 
«en borotva, nem árt neki zuhany, vezérczikk .... 
c Li földi ciirája volna, de a szeren-

3 fen alattvaló (IVrj), tehetetlen foganatba venni, 
uacr. h lly<‘" .Íóf°i'mán az eredeti bűn lett
Hiáh J 11 ,,atalmassi'‘K által kiszabva,
vöt “ '!ÜSfl.11 ""‘g’ l,,ert az >K««i családi boldogsá- 
"itiki ' ’s,’ieri, lévén végzete: örökösen és
az -‘"tentiákat végig hallgatni, de erről
s2óllan kV”Ztílt ’kuk,i P,a‘ídikátióról“ egy szót 
szabaj31 '"w' Hde,,t,,,0,,dania pedig épen nem 

alkalmakat: annál önállóbb, szabadabb, s annál | 
inkább hatalma alá fogja hajtani azokat, kik 
nem képesek megélni'a nélkül, hogy idegen 
segítségre ne szoruljanak. Valamint azokra' 
nézve is, kik eddig más hidalnia alatt állottak, 
ii rabszolgaság vagy bár szelíd függés ama 
pillanattól fogva megszűntnek tekinthető, a mint 
egyszer saját erejükből képesek födözni anyagi 
szükségleteiket. így a nőemanczipátió is tény
leg életbe lép, mihelyt a nők saját kenyerüket 
maguk megkereshetik, s nem lesznek' többé 
e tekintetben a férfiakra utalva.

A mit igy az egyénre nézve igaznak 
mondtunk, igaznak mondtuk azt az államra 
nézve is, mert az állam egyénekből áll, s e 
szerint a mint az egyének vagyonosak vágy
nom, gazdag az állam vagy folytonosan csak 
deficitekkel küzd.

Ha tehát azt akarjuk, hogy valamely 
nemzet önálló, szabad és hatalmas legyen, mely 
habár nem gondol is határainak fogyvoros erő
vel kiebb tolására, de ne is rettegjen esetle
ges ktlltámadásoktól: úgy nemcsak arra kell 
törekednünk, hogy az egyes polgárok minél 
több vagyont halmozhassanak össze, hanoin még 
inkább arra, hogy minél számosabban legyenek 
az állam lakosai között keresetre képes egyének.

Midőn ez elv igazsága az első pillanatra 
szembeszökő, egyszersmind utal annak elkerül- 
liutetlen szükségességére, hogy a nők előd a 
kenyérkereseti pályák nyitva álljanak, s igy

Exempli gratia szolgáljon azoknak, a kiknek 
e való életkép.

♦♦ *
Anno 187*-ben  igazán világomat éltein. El

múlt mint az őszi köd, azaz elpárolgott az a bol
dog .dőjárás visszaidézhetleniil. Mennyiben mond
hatnám azt az. elumlt illőt sorshelyzetemre vonat- 
koztatólag örömteljesnek, boldognak - érintetlenül 
hagyom : nem lévén czélom önéletloirást adni.

Elég az hozzá én az időben nevelőnek lettem 
a vadregényes göresejbe megliiva. Igaznak bizonyult 
a latin adagimn : Quent Ilii odere paedagogmn fecere, 
én rám pedig ezen isteni gyűlölet egész özöne lett 
zúdítva. Léién t. i. a családi élet megfordított 
rangban : feleségnél a hatalom, a férjnél a szolgai 
engedelmesség. Soha sem felejtem ol, szakadt a 
záporeső, mint azóta még nem, s igen találóan 
mondtam ezen természeti jelenetet uj állomásom 
helyére nézve szerencsétlen omen-nak.

Irányi, utat tévesztve-vesztve magam som tú
llőni, liogy-hog.v nem Dervenyékhez. érkeztem.

’ Der'veny Gábor tekintélyes ur, azaz lehetne 

iiagyterjedelmtl birtokánál fogva és még sem az. 
Szívesen láttak, csak én nem láttam szívesen a 
helyzetet.......... . fogadtak, ugyanis: Oorvon.v
Gábor uram tollat fosztott türelmes lelkülettel, Der- 
venyné asszonyom pedig a puha pamlagon végig 
terpeszkedotten a divatlapokban böngészgetett.

Mindjárt kezdte......... tájékozni.
|>e hál te ember, (Imgy sértegette'), nem 

tudtad uraimé sómét úgy informálni , hogy tegnap 
jöjjön, mikor oly szép verőfényes nap volt — nézd, 

legfontosabb bizonyíték a nőemancipátió helyes 
voltára.

Sokan, kik magukat igen bölcs és okos 
embereknek tartják, azt állítják, hogy a nő 
élethivatása már természeténél, testi- és szel
lemi tulajdonainál fogva is egészen más, mint 
a férfié, s ez állításukhoz, nem hallgatván 
semmi érvre, mereven ragaszkodnak a halálig. 
Rámondják, hogy a nő nem képes semmiféle 
oly élethivatásnak sikerrel megfelelni, mely
hez magasabb szellemi képesség kívántatik, 
mely szeriutök, csakis a térti tulajdona, mert 
a nő agya ennyi meg ennyi grammal könnyebb, 
mint a férfié.

Valóban, igen lehet csodálni, hogy gyak
ran különben tudományos férfiaknak is mily 
nehéz, úgy szólván, az anyatejjel beszítt elő
ítéleteiktől megszabadulniok. Cato, a bölcs és 
híres római patrícius, kinek törhetlen jelleme, 

i tiszta erkölcse és hazafiul erényei méltán kö
vetendő például szolgálhatnak az utó kornak, 
kortásaival együtt meg volt a felől győződve, 
hogy a rabszolgának lelke nincs, és igy azt 
megölni nem vétek. Hanem arról azután, hogy 
a nem született rabszolga, mikor vesztette el 
lelkét, a bölcs Cato sem nyújtott felvilágosítást.

Epén oly légből kapott, egy elfogadható 
ok által sem védett amaz állítás, hogy a nők 
képtelenek volnának azon életpályákra, melyek 
magasabb szellemi tehetséget kívánnak. Ezt is 
csak azért állítják, mert szílletésöktől fogva

mint össze-visszaázott ennek is, mint, minden 
rossz kimenetelű eseménynek te vagy az oka.

Mintha bizony az emberré kárhoztatott Dér
vöm uram előreláthatná azt, hogy az ég csatornái, 
mikor indulnak meg.

A szegény férj csak hipitott.
Kérem nagyságodat ez olyan nem várt 

fordulata időjárásra vall e mai nap, hogy ezt bi
zony a legtapasztaltabb gazda, vagy időjós sem 
mondhatta volna meg előre.

Megmondtam én uramöcsém az én drága
latos férjemnek,hogy iparkodjék a sarja takarítással, 
hordássá be. de nem, ő kinn hagyta szárogatui; 

most ott van ni. süsse meg — úszik a vízben 
Jajj édes uramöcsém az én férjem ez Isten átka. 
(Bizony az, gondoltam), ezt haragos bánatában 
teremtette az ég (az is igaz) ennek egy hajszálnyi 
tapintata, a legparányibb körültekintő figyelme nincs. 
Most ott veszekedik azzal a tollfosztással, nemhogy 
azt a Titusz gyereket hiná he, hogy bemutathassam 
önnek, édes nevelő ur.

Óh kérem, hisz van időnk még rá.
De legjobb lesz édes nevelő ur, mielőbb, 

mert egészen térde nevelés ver benne gyökeret, mi
óta Imim van, s ennek is ki az oka az apja. Durva, 
szeles, rakonczátlan természetet tanúsít, mert per
sze, az apja úgy bánik vele. — s látja a fin, ha 
valami okosat tanácsolok az apjának, minő önfejű
séget, akaratosságot tanúsít. Nem Indok rajta fa
ragni semmit, keresztűl-kisul olvasott mindent, de 
hogy valamit merített volnu búvárkodásából, soha
sem tapasztaltam — s mit kellett tennem — el-



fülükbe cseng, mint oly jósige, mely önmagát 
bizonyítja. A számtalan példa előtt pedig, me
lyeket az ő állításuk ellenére is a történelem 
fölmutat, s napjainkban szemlélhetnek, ni'ntha 
szántszándékkal el akarnának biyni, mint midőn 
valaki elegendőnek találja a világosság meg
semmisítésére, ha behunyja szemeit, s azt mond
ja, sötét van.

A nők minden szakma betöltésére ép úgy, 
egynémlyikre sokkal jobban hivatottak, mint a 
férfiak, ha az túlságos testi erőmegfeszitést. 
különösen a karok nagy erővel törté
nő mozgását nem igényli.

Voltak és vannak nők ivók, politikusok, 
uralkodók ; gyakoroltok befolysát államok és 
földrészek sorsára, melyek ügyeit sokszor bölcs 
tapintattal vezették, s bizony bizony nem egy 
roszat hárítottak el, mint Apaíly Mihály erdélyi 
fejedelem neje is. habár nekik sem sikerült a 
férfi politikusok minden hibáját jóvá tenni. 
Nem rég tűnt el a kor, melyben a magyar nők 
közül sokan könyvnélkül tudták a (’orpus jurist. 
s vezették és ékes latin nyelven védték pörös 
ügyeiket. Voltak nők tudósok, föltalálok, s a 
szabad Amerika nem egy jeles nőhivatalnokkal, 
ügyvéddel, orvossal, iparossal és kereskedővel 
dicsekszik. Nőorvosok különben egyebütt is 
vannak, mert belátták, hogy vannak különösen 
egyes nőbetegségek, melyek gyógyítására a nők 
alkalmasabbak, már csak azért is, mert a nő 
a nőhez természetszerűleg bizalmasabb.

Azoknak a bölcseknek pedig, kik a nők 
kisebb agytömegéből akarnák bebizonyítani, 
hogy azok szellemileg alacsonyabb fokon állnak 
a férfiaknál, s ez által mintegy tudományos 
látszatot iparkodnak adni állításuknak, azt fe
leljük, hogy a szellemi tehetségek alacsonyabb 
vagy magasabb foka függ az agy tömegétől is. 
de 11 e m egyedül attól, mert a kisebb agytö
megnek meg finomabb lehet a szerkezete. Kü-, 
1 önben is a tudomány ezen ága, az agyszer-‘ 
kezettan még annyira fejletlen, hogy minden rá 
alapított vélekedés még talán igen sokáig csak | 
puszta vélekedés marad. És ha a nőknek kisebb 
az agytömegük, a férfiaknak meg a légző szer-1 
vük tökéletlenebb. A férfiak a mellkas alsó, a , 
nők felső részével légzenek, s igy a női tüdő' 
a szénsavat rövidebb utón, tehát gyorsabban 
eltávolíthatja valamint az oxygent is közvetle
nebbül nyeri. Boncztani tekintetben ennélfogva 
az arány helyre van állítva, mert a nő vére, 
nagyobb oxigéntartalmánál fogva sokkal képe
sebb a szervezet és igy az agy oxydálására ép 
úgy, mint helyrepótlására.

A magasabb szellemi munkára való képes
séget. tehát semmi módon sem lehet a nőktől 
elvitatni.

De talán a nemesebb érzésekben szenved
nek a nők hiányt ? Oh nem, hisz kik állnak 
a jótékonysági egyletek élén; kiknek van fá- 
radalhatatlanabb türelmük: kik tudják gyöngé-

debben ápolni a betegokot; kik szánakoznak 
jobban a szeroncsétleneken ! ? Nézd meg az 
anyát, midőn logmagasztosabb kötelességét tel
jesiti gyermek bölcsője mellett, vagy a Gra- 
cluisok és Pausaniiis anyját, s mond azután, 
hogy nem ismerik a nemesebb érzéseket, s hon- 
szerolmök kisebb, mint a férfiaké.

A szép iránti érzék, a syinmetria fölfo
gása hangban, vonásokban és a tárgyak elren
dezésében, az okok és okozatok finom össze
függésének érzéke sokkal jobban ki van fej
lődve a nőknél, mint a férliaknál, s ez az. a 
mi a nők szobáit oly kedvessé és lakályossá 
teszi, s ez az. a minek hiánya miatt az agg
legények lakása oly rideg.

Minden nép még a lognűívéletlenebbek is 
azok közül, melyek emberfölötti lényeket hisz
nek, az angyalokat nők alakjában ábrázolják; 
ezáltal mintegy önkénytolon elismerésüket nyil- 
ványitják, hogy a szebbek egzszersmind job
bak is.

M o k o s Káról y.

Bik illáét ettek hozzánk a következő nemzeti fontosságú 
sorok:

Az Árpád-emlékszobor kérdése.
.Jelige: A nemzet, mely már fé
nyes múltja s nagy ííseniék em
léke iránt is méltánytalanná s ér
zéketlenné vált, hasonlít egy hulló 
csillaghoz, mely gyursan letűnik s 
nyom nélkül elvesz a népek hul
lámzó tengerében.

Nemzetünk élete egy hulló csillag bolygása, 
■ mely tündökölve halad bár ezer veszélyek közt, de 
melynek pályafutását az örökös küzdés egy váratlan 
vihara megsemimsitheti, s bár egy haldokló hős nem- 

• zet végső küzdelmében a legdicsőbb, meghalni, meg
semmisülni mégis úgy, hogy a lezajlott múlt is 
nyomát veszítse: ez a legszomorúbb végzet.

Átküzdöttünk ezer évet, egy viharos, múltat, 
de e küzdés, e múlt emlékezete csak a mi lelkűnk
ben él, s nem bírunk felmutatni egy darab követ 
sem, mely múltúnkat, első sorban pedig a honfog
lalás korszakot alkotó eseményét a nyilvános élet s 
a nagyvilág előtt is fennen hirdethetné. Igaz ugyan, 
hogy részemről már több mint négy Ízben kezde
ményeztem ez ügy érdekében mozgalmat, de mind
annyiszor kevés eredménynyel. A napi sajtó, külö
nösen a vidéki, hozzá szólt ugyan úgy a hogy a 
dologhoz, de nem lelkesített, s igy minden a régi : 
kerékvágásba esett ismét vissza. Á főváros t. Taná
csa fölterjesztéseimre (először is 1875-ben, majd] 
1877-ben, 1879-ben kétszer, s 1880 elején) elis
merte ugyan, hogy fönnállásunk megünnepléséhez a 
nagy Honalkotó nevét és emlékét szoros s szétvá- 
laszthatlan kapocs fűzi, s hogy a „ honfoglalás nagy 
eseményének megeszinényitése * oly szép s korszerű 
eszme, mely minden tekintetben méltó volna a föl
karolásra, de a puszta elismerésnél soha tovább nem 
ment, sőt midőn később magáról a kérdésről már 
külön önálló munkát is irtain s nyújtottam be, meg 
sem hallgattattam, mert úgymond: magánosok által 
beadott munkálatok és javaslatok figyelembe nem 
vehetők.(l) Ily útlevél mellett aztán természetesen 
nem is csoda, ha a legjobb igyekezet is hajótörést 
szenved, mint a hogy szenvedtem én is, ki elől még 
az út is elzáratott, hogy ügyét, mely utó végre is 
közérdekű nemzeti ügy, a főváros Képviselete elé 
vihesse.

Legelágazóbbak különben a vélemények először 
is a hely megválasztása s másodszor az jrflüt 
melyik testület vegye kezébe a kezdeményezést*  A 
mi a hely megválasztását illeti, úgy hiszem, vgyiziu- 
s mindenkorra kimondottnak tekinthetjük, hogy 
Árpád-emléhszobrot illetőleg a főváros budai oldala 
combiuatio tárgyát soha és semmi tekintetben néni 
képezheti. Az eszme gyakorlati oldalaival tisztában 
nem levő képzelődés kívánhat csak olyat, miszerint 
ily emiékszobornak valamelyik budai vagy épen 
ó-budai hegy csúcsán, hol madár sem jár, kellene 
elhelyezést nyernie. Nyáron még csak megjárná 
az ily hely megközelítése, de télen, télen eszébe 
sem jut vtlakinek ilyesmi. Valóban, az ember nein 
tudja, nevessen-e inkább vagy hoszaukodjék ily ja 
vasiatok hallatára. Közénk, a főváros szivébe a 
nyilvánosság e legfőbb helyére való ez emlék, oda 
hol naponkint ezren és ezren megfordulhatnak meg
lette, ha valóban látható s népszerűsége is föntart- 
liató s gyarapítható, hol benne a főváros is egyik 
legszebb díszét s ékességét bírhatja, s hol végre 
általa a hozzá fűzött remények, érzelmek és vágyak 
is inkább istápolhatók. A vigadó előtti pompás 
fekvésű tér a mellett, hogy e czélra elegendő terít- 
letet nyújthat, még kisajátításai költséggel sem jár, 
a mi pedig az emlékszobor létrehozásának és a tér 
átalakításának költségét illeti, mert hiába a legfőbb 
a dologban utóvégre is csak az, hogy az emlék
szobor létesítése sem a fővárosnak, som az ál
lamnak semmi néven nevezendő megterheltotésével 
ne járjon, daczára, hogy a mellékelt alaprajz sze
rinti terv 4 509,009 irtot igényelne, az néhány
év alatt országos adakozásokból is összehozható.

Elismerem, hogy magában véve az „üdvleldo- 
igen szép és a hazai művészet fejlődése érde
kében — mielőbb megvalósítandó eszme, de hozzá 
sem az Árpád-Emlékszobrának, sem a honfoglalás 
ezredéves megünnepelésének semmi köze, és ezért 
határozottan kárhoztatnom kell minden oly törek
vést mely akár az Árpád-emlékszobor, akár az ez
redéves ünnepély ügyét (mint azt Rózsa Péter a 
Széchenyi-szobor leleplezése alkalmából kiadott s 
s valódi lelkesedéssel irt füzetében elég meggondo
latlanul javasolja,) az üdvleldéével, mely inkább 
csak a hazai művészet ügyének volna tekinthető, 
összeköttetésbe hozni vagy ennek alárendelni ezé- 
lozza. A honfoglalás nagy eseményének emlékezete 
s Árpád nevének s tetteinek dicsősége sokkal fénye
sebben ragyog, semhogy a magyar nemzet nemes 
büszkesége és Árpád-emlékszobor kérdésének Hön
álló megoldását" még ily oldalról is veszélyeztetni 
engedhetné. Es ha a mindenáron hegycsúcsra 
és megközelithetlenségre — kárhoztatni óhajtott 
üdvlelde hánytvetett sorsán az Árpád név és a 
honfoglalás nagy eseményének varázsával akarnak 
segíteni, ám tegyék, de az Árpád emlékszobor, ha 
csak valamelyik budai hegy hozzá át nem jön, 
soha hegyet nem fog érinteni.

A mi pedig tisztán a kezdeményezést illeti, 
azt hiszem, az „Írók és Művészek Társasága*  volna 
az, mely ha többet nem is, de egyelőre legalább a 
kezdeményezést a legszebb sikerrel vehetné kezébe. 
E tekintélyes Társaság kebelében indult meg leg
újabban az a szép mozgalom, mely minden jó, szép 
és üdvös eszme fölkarolásában, s a mennyire lehet
séges, érvényre emelésében is nyilvánul. Az iró és 
művész az, ki leginkább halhat oda, hogy a közvé
lemény, hogy a társadalom érdeklődését ily ügy 
iránt fölébreszsze, melyet valóban senki sem méltá
nyolhatna ez időszerűit jobban, mint épen csak az 
irói és művészi nemzedék.

E szerény sorokat tehát azon reményem kife
jezésével zárom be, hogy az „írók és Művészek

zártam előle minden könyvet. Ez valóságos iga rám 
nézve, engem terhel a gazdaság körüli kül- és 
belteendő ennek semmihez nem áll a keze. Azért 
ne tessék zokon venni ha vagy elszólja magát,vagy 
önfeledtségében nem tesz rendén valamit.

— De hiszen kérem, ha jól tudom a tekinte
tes ur végzett gazdász, s egyes gazdasági szakezik- 
ket is olvastam tőle, borászati értekezéseket is irt: 
s úgy is hallottam, nagyhírű gyakorlati gazdász.

A patvarban édes uramöcsém. Irka-firkát 
éj hosszat az igaz, és ez volt hibája, ő czimeres 
minta gazdaságnak hitte a mienket, beleölt ezreket 
magfélékbe, gépekbe — s ha meg nem akadályo
zom benne — most már ott volnánk, hol a mádi 
zsidó.

Ez alatt a fin is bejött, azaz valóságosan be
rohant az ajtón s egyenesen az anyja ölébe vetette 
magát, sárosán, — s csak rám se hederitett.

— No édes Tituszom, ne légy oly szeles, lá
tod itt a nevelő ur, ezután apád-féle magatartásod
dal föl kell hagynod; szót fogadj a nevelő urnák. 
O vele fogsz sétára is menni . . .

— Ugy-e édes mama, ezután a papa kettőn
ket fog a kis kocsival sétára vinni - - jegyzó meg a 
gyerek szelesen.

- Nem édesem gyalog sétához kell 
szoknod.

A gyermeket, kit, mint hamar a helyzetvi-i 

szonyból könnyen következtethettem, az engedékeny 
bánásmód tulkényeztette, mindenfélekép oda töreked
tem, hogy feslett szokásaiból ki vetkeztessem s 
helyes irányú útra tereljem sehogysem sikerült, 
igen mert a fiú iránt engedékeny és elnéző anya itt 
is kormányszerepet fejtett ki.

Ha megrovást érdemelt a fin, ha büntetni 
kelle, a szerencsétlen apára zu«lult hogy békitse 
az elérzékenyült magzatot, szedje elő játékát, mu
lattassa, vigye madarászni, lepkét hajszolni stb.

Mindennemű paedagogiai műveletemben bon
törött a késem, s láttam, hogy kísérleteim keserlevét 
— a jámbor apával itatta meg.

S ez igy ment — mindenben, mindenkor — a 
férj volt a czélpont, bűnbakk.

Ha reggel a férj egy-két perczczel később vitte 
ágyához a reggelit, mert ezt az ő kötelességévé 
tette, akkor agyonalacsonyította lomhaságáért ; — 
ha a kávé a legjobb is volt vagy igen keserű
nek, vagy szerfölött édesnek találta; s eszerint el
nevezte fanyarnak, epésnek, pazarlónak tékozlónak a 
férjet csakhogy legyen miért hatalmát érez
tetnie.

Ezen szánandó állapota a férjnek, annyira ér
zékenyen érintette idegzetemet, hogy szinte szakí
tani akartam állásommal; s minduntalan azon 
tépelődlem, mi uton-módon háríthatnám el ez átok

alatt álló férj életegéről a villámokat szóró élet- 
: veszélyes felleget.

Gondoltam valamit. - Nem-e jó volna e sze
gény férjet olykép megmenteni a boldogabb életnek, 
ha megszökésre beszélem rá. Ez vakmerő kívánság 

• és kísérlet, mert akkor attól fog tartani Derveny 
uram, a páczba csavarintott férj, hogy elevenen 

] széttagolja.
Megkísérlem.
Mária nevenapját- mindég fényesen szokta 

megünnepelni a Derveny-ház lévén t. i. névnapja a 
ház urának és testi lelki kapitányának neve szintén 
Mária.

De elütött a boldogságos patronus szelíd és 
jámbor természetétől az övé sokszor eszembe jutott; 
mikor nagyobbszerü intézkedéseket rendelt el, mint 
a mennyek királynéja.

Dictum-factum a névünnep közeledtével így 
szólít férjéhez Dervenyné:

- Te ember, neked tudom eszedbe sincs, 
gondolsz is te azzal, hogy nekem egy kis öröme 
szerez, csak magad kényét-kedvét hajszolod. N.'a 
kamba jön a sok vendég itt van névnapom, * 
ledet sem billegeted, pedig egy kis vadpecsenv 
teremtened kell, akár kézzel akár lábbal.

— .Jobb volna az ilyen költséges wwemoni- 

ákkal felhagynunk, jegyző meg a férj;
Persze a te stoklis észnjárásod szeli.



, U mielőbb napirendre tűzi az ,Árpád-em- 
fír«1"Őllvl.s n napi sajtó hazafiig láiuo- 
l(|1sí«b|,r K-Ljiiözlísível mindent elkövet arra, hogy, 
gutánile". h ,, még bátra lévő rövid idő engedi, az 
» aváités rendezéséhez az ni: a nemzet
országos n , mimieii irányban előkészíttessék, 
őszinte IoIkp* n Szilágyi Dezső.

, üresedett örömmel nyitottunk tért e magasz- 
‘il.iníl éa nomzeti eredetünket és csodás 

108 őt megörökítő emlékre vonatkozó kérdés- 
lemiHáslinka” n a |11111)Z(!|Í t.,uk.lt |e|kwi,dl!s 
nek. hevével fog megindulni: sa kegyeletei 
— ri\ nz Árpíd-emlékszobor létrehozásában nem 

Léi ildozathatárt. Ez fogna lenni nekünk 
W “ónknak a legnagyobb liálamüveletiiiik - 
“■"Sődel'ik emlékéért és ezredéves múltúnkért!

a beküldött, alaprajzi vázlat mutatja, fényesen 
““Vgn, felelni a legszentebb emléknek.

XeMnkkMl CS"k“em minde"k<)1' "“gy kiáltással' felébredés

II . hogy u vuiusiignuii
• . I‘l?ol’1" lno<l°n lel,et az álmában bizonyosan lőleg visszahasson.

•'Hndenki áltál érzett leesést a magasból megrna-. 
gymazm. Ez leginkább olalváskor szokott történni .............
•I- n|1|in *zaln,az’k’ l,0«y uz elalvás által lassanként I szetesen nem voltak felelősségre vonhatók. így 

< z>n >,i< y izmok rögtön támadó inger következtében bizonyos Jünger Keresztély, 22 éves, egyik porosz 
». z« mzoinak. s igy a test összerántódását okoz- gárda-ezredben szolgálván, három éves szolgálatideje 

z«h. amint ez valószínűleg magasból leesés alkui- alatt, a legjobb magaviseletét tanitá s általában 
maval történni szokott. ........ w v, -
működésének tudatunkra jutott érzésén alapszik. 
tüdőszárnyaknak a légzés alkalmával végbemenő le- 
■s felmozgása okozná szerinte a fennérintett érzést. 
Még az indulatoknak is tulajdonítanak némi befo
lyást álmaink minőségére. „Nagy öröm más álmot 
láttat, mint a nagy fájdalom, szenvedélyes szerelem

nem teljes ugyan, de arra elégséges, 
hogy a valóságnak vélt álomkép hatására megfele- 

. Nem egy oly példát találhatni, 
midőn ijesztő álom által felébresztetve erőszakosko
dásokat követtek cl némelyek, de melyekért tenné-

zák, i
mával történni szokott. Sehetner szerint ez a tüdő 
működésének tudatunkra jutott érzésén alapszik, a

mást, mint a gyűlölet, 
furdalás.

Mély alvás alatt 
gyenge, hogy abból mi 
ben, ezért nevezzük a 
Némelykor tudjuk ugyan, hogy álmodtunk, de min
den erőlködésünk daczára sem vagyunk képesek az 
álmodottnak még nyomát is visszaidézni emlékünk
be. Csak kevéssel a felébredés előtt válnak az 
álomképek élénkebbekké, összefüggőbbekké, ezek 

Igen 
az az eset, midőn az álom annyira élénk, 

hogy még felébredésünk után sem vagyunk képesek 
azt a valótól megkülönböztetni. Egy hírneves el
mebeteg-orvos .lessen tanár beszél el egy idevonat
kozó példát.

„Egyik téli reggelén öt és hat óra közt a fő 
betegős által mint vélem — felébresztettem, a 
ki jelenté, hogy néhány ember van itt egyik beteg
nek elvitele végett, s egyszersmind megkérdő, hogy 
nincs-e valami megjegyezni valóm. Én felelém, 

s azzal be

Az alvás és az álom.
(Folytatás.)

A belső érzés felgerjesztése talán még többször 
(I okot az ólomra, mint n külérzéke. Ide tartozik 

"jólvagy rosszallót érzése, .lói érezvén magunkat 
‘ B SZÜ|.vcink működéséről mitsem tudunk, nem 
í zzük hogy van gyomrunk, szivünk, izmunk; 
niilieht azonban ezek szokott működése valamikép 
meoáv’artatik, nem 'evén tekintetbe a néha egy-1 tehát emlékünkben leginkább megmaradnak, 

szersi
-Xniiiul jelentkező fájdalmat, bizonyos határozat- [ ritka a 
ííií' érzése által a rosszallóinak azonnal tudósittatunk ’' 

felőle.
Álmunkban is öntudatunkra jonek ez érzések, 

„ónban természetesen csak homályosan és ezek is, 
nlamint a killérzékt..re gyakorolt hatások, bizonyos 
mabolicus álomképeket teremtenek. Legismerete- 
silib az idetartozó jelenségek közül az úgynevezett 
boszorkán,vn.vomiis. Ez a légző izmok görcsös álla
potéból s a légzésnek abból eredő elakadásából

az agyvelő működése oly 
sem marad meg emlékűnk- 
mély alvást álomtalannak.

ült le a padágyra. Jünger a meg- 
az nap reggel hideg időben őrt di
át kártyázott, csak keveset ivott, s 
után a meleg szobába jött, fáradt is

csendes természetű volt; egy napon a padágyon az 
őrházban elaludt és tizedese felakarta költeni, hogy 
az őrszobát kisöpörtesse vele. .Jünger felkelt szó 
nélkül, mellén ragadva a tizedest, kirántá kardját és 
kezdett féléje vagdalni, de a vágásokat sikerült a 
tizedesnek saját kardjával felfogni. Minthogy .Jün
ger nem szűnt meg vagdalozni a többiek által le- 
fegyvereztetett s fogolylyá tétetett. Ekkor szó nélkül 

| és nyugodtan 
előző napon s 
lőtt, éjszakán 
midőn őrtállás
lévén, mélyen elaludt. A vizsgálat alkalmával kide
rült, miszerint azt álmodé, hogy őrtállása közben 
valaki hozzá ment, megfogta haját és elakará venni 
fegyverét, mire ő kardot rántott s hozzá vagdalt. 
Arról amit valóban cselekedett, mitsem tudott. Nem 

i volt képes megfogni, hogy ő, ki oly sokat tartott 
, a fegyelemre, fellebbvalója ellen ilyesvalamit telie- 
; tett. Az orvosok véleménye álom-mámort íogadott 
• el, mire felmentetett.

Hasonló esetek megmagyarázására következő
ket lehetne felhozni. Valamely fárasztó munka által, 

í mint a fentebbi esetben az őrtállás, a szerzett 
élenytartalma annyira megfogy, hogy a kimerülésre 
következett rövid alvás alatt fidszedett élenymennyi- 
ség nem elegendő az agy teljes működésére. Szintén 
ezt tapasztalhatjuk, ha valakit mély álmából aka
runk felébreszteni. Még mielőtt teljesen felébredne, 
az ágyban ide- s tova dobálja magát, karjait s 
lábait kinvujtogatja stb. raig végre lassanként a 
teljes öntudat visszatér.

Azonban ennek ellenkezőjét is tapasztalhatjuk

származik. Néha igen megtöltött gyomor is, amely hogy csak engedje a beteget elutazni,
a rekeszizmot feltalálja s az által a tüdőt összébb fordultam, hogy tovább aludjam. Egyszerre eszembe 
szorítja, okoz hasonló jelenségeket.

Míg éber állapotunkban a légzésnek ily megaka-
jut, miszerint én ezen beteg elvitele felől előbb nem 
értesittettem, hanem egy hanoimét ü nőnek elvitele 

mlályozásáttermészetszerűleg azonnal eredeti kútfejére, jelentetett 
a mell szerveinek valamely helybeli bántalmára visszük 
vissza, álmunkban ily megfontolásra képesek nem 
rágniuk, hanem inkább az eszmetársulás következ

tében a légzés elakadásának érzéso nyomás érzését, 
s egyszersmind a nyomást gyakorló valamely beteget elakarják vinni, 
tárgynak képzeletét szüli. Azt álmodjuk tehát, hogy mitsem tud az egészből, ő épen most kel ki ágyá- i 
terhelt szekér megy rajtunk keresztül, vagy vala
mely rémséges alak lejük le szobánk menneyzetérol 
s száll lassanként alább mellünkre, 
helyett ugy remegést, ijedséget képzeltet 
álmunk, mintán ilyenek szinten megakasztják 
zést. Ilyenkor azt. szoktuk álmodni, hogy 
rohantak meg, s futás által igyekszünk tőlük 
kíilni, ámde lábaink nem akarnak szolgálni, 
ott ragadunk, mintha gyökeret vertünk 
földbe, kiabálni akarunk tehát,

be. Kénytelen voltam tehát a körülmé-
tüzetesebben tudakozódni, azért gyertyát | ná'ia . - “>>nt nl'"' Aristoteles is megjegyzi
felöltöztem s egyenesen a főbetegőrhözI” llz álmot, alvásközben ismerjük lel ólomnak, 

be, kit bámulatomra félig felöltözve ta-1 Érdekes esetet hoz fel erre nézve egy angol - 
midőn azok utón kérdezősködtem, akik a Bettié -- melyet önmagán észlelt. „Egykor azt 

csodálkozva feleié ; hogy ő I álmodéra , hogy valamely magas hid karzatán jár- 
: káltam, nem valék képes belátni, miként jöhettem 

bél és nála ki sem volt' E'válasz uein hozott még p11- lllivel az effélékre soha sem bírta ni hajlammal, 

eszméletre, hanem azt gondolám, hogy ha ö nem. I M<»«1 “““ kulos Wzeleftől szabadulni vágytam, 
a ház gondnoka volt nálam, azért Mellein1 leugrottam; remélvén, hogy az esés által ismét 

lakására, hogy tőle tudakozódjam. Midőn a lakás' visszanyerem érzékemet, nn meg is történt." E 
felé vezető folyosó közepén pír lépcsőt beléptem, l1^"'11 ilz. íilom k""8sel e>oztl! meg ^felébredést: 
jutott csak egyszerre eszembe, hogy az egészet csak I' Húg0-8 fóliát, nuszeun^ az < tny a 
álmodtam. E példában az különösen feltűnő, hogy 11'* ’.-.' 
a csalódás, mely az álomképet valóságnak tartató a !

a , felébredés után jó ideig tartott, bár a felöltözés és ' 
a betegőrhöz való menés alatt az álom csak kime- 

i- | betett volna szemeiből, végre azután minden különös

nyék felől 
gyújtván , 
nyitottam 
láltain, s

< iyakran ezek tehát
velünk 
a lég
rablók
mene- 
és mi 

volna ;
de nagy rémíllé 

síinkre egyetlen hangot sem vagyunk képesek szán
kon kibocsátani, nagy sokára azután többszöröséről- ok nélkül, magától múlt el. 
]födés_utáu a légző izmokat elzsibbasztó görcs Aránylag sokkal gyakoribb azon eset, midőii

Mit szólna a világ; egy szót se többet, te bizony 
ax ember becsületét, jó hírnevét föladnád. Nekem 
l‘02ií láss, mert tüstént faképnél hagylak, s 
le a házgondok elviselője.

A szegény férj hallotta és tennie kellett.
'ette a puskát s ment fürjezni.

Hová tekintetes ur, kiélték iitánna. 
/“atkozom, egy kis kirándulásra. Mintha 

“em ls ismertem volna a házi rendeleteket.
Ugy-e a tensasszonvnak ismét rossz

ve van.

a légző izmokat elzsibbasztó görcs i

légy

én

ked-

uramöcsém, engem a halálos 
P1*'  get. engem c kaján roszvérü asszony 
* niegdermeszt; mit tevő legyek, i 
elgondolni.

i.zi . ~ Könnyű az édes tekintetes ur, 
J*  •«'/■ otthonnak, s majd ha a valódi 

S7. Il'la nt‘l,'“z(il. majd megkönnvebbül 
'•u,*y  is,

De mint mond a nagyvilág.

guta 
tormé

nem bírom

fordítson 
gond az 
az asz

annyira 
a szabad gondolkozás szervei némi 

| fással működhettek, holott az álomszerű 
sul.is még mindig tartott.

I gyanez történik 
előtt ismeretes esetben, 

í felébredés előtt valamely 
| tovább fűzni törekszünk.

— “ ekkor is teljesen képes működni, de mi még képe- 
11 l'"'.-' sek vagyunk azt rövid időre megakadályozni s a 

megkezdett ábrándszerü Cszmetársulást tovább fonni, 
tenni |)(, |UI u szabad gondolkozás az ábrándnak eme já

tékába bele vegyült, akkor az álomlátásnak vége s 
nejé- nli minden eroködésünk daczára felébredünk, 

éles A felébredés rendszerint akkor áll be, 
annyi éleny jő össze, hogy az anyagcserét ismét 

Az asszony meghökkent, rimánkodva hitta teljes folyamatába hozhatja. Azonban előbb 
amint egy levéllel engem értesített a ma már i következhetik a felébredés, mint tudjuk, külső ha- 

•saládi jólét közt intézkedő térj. A fások következtében. Minden, ami a vérnek az 
agybatódulását eszközli: zavarja az alvást, megaka
dályozza az elalvást. Ezért űzik el álmunkat a 
szenvedélyek, indulatok, sok gondolkozás, testi és 
izgatottság, s általában minden oly szer, amely a 
vért a főbe hajtja; mig ellenben minden, ami a 

vagy annak véredényeit 
szííkebbre vonja: álmot hoz. Ez utóbbira a hideg 
borogatás sokat használ, mert a hideg a véredények

szelíd kinézésű borvesztegetőbe s estére kellve 
közeli államáson jegyet váltottunk Htunkhoz.

En haza örömrepesve, a térj próbát 
halálos kínok gyötrelmeivel Becsbe.

A férj a kicsinált terv szerint, megírta 
nek. hogy világgá ment, nem bírja tovább
nyelvinek sziporkáit, s életölő liatalmaskodásait.

haza, 
legboldogabb 
levél köszönő roll, s igy hangzott:

Kedves öcsim aram!
tizen levelem kapásán fogadja tőlem hálám 

elismeréséül e kis jutalmat. Ezerszer köszönöm, ha 
ön a végzettől akkor tájban hozzánk ne lett volna 
rendelve 1 o 
asszonyi hatalom.

Hatalmas leczke volt neki a mi tervünk, s

már érteni

n..... p«-<Hg 'Ölni rá most alkalom
’X ' "Z ■"‘■••lö- x.-.n. t _

rÖgli’" ’",lllté’t ’,zi",*' ,pk:

lK.r is lett.

is, egy kis 
is kifizetem, 

az az

A vadászán helyett betértünk egy

meggyűlt, 
megszori- 
eszmetár-

ázon bizonyára
midőn kevéssel a teljes 

kellemes álmot önkényesen 
Gondolkozó szervünk már

mindenki

midőn

is bő

régen agyongyötrött, tönkretett volna az i Vl;rt az agyból kiszorítja ,

most belátja, hogy a férj a lelke a családi életnek, összehúzódását eszközli.
Ma már ín vagyok az ur! De könnyebb igy. Látó- Kp igy kell az álomhozó szereket is vennünk.
Hatáson mi"', nézze meg az igazi rendet .Jóakarója: Kísérletek bizonyítják, hogy az ópium az agy edé-

iv............ nxi.A.. .............................. 1........ » .1 ___ i.........i . r..iDerveny Gábor. nyeire összehúzó hatást gyakorol s a vért az agy- 
Mindcnnek van orvossága, még a papucskor- velőből kihajtja, llyes szerek által azonban csak azt 

mánvnak is lehetséges nyakát szegni. Házasulandók lehet elérni, hogy az agy kevesebb élenyt emésszen, 
az elővigyázat még sem árt! ide nem egyszersmind azt, hogy több éleny szívás*

I sék J»e s rakódjék le a vértestecsekbo, pedig épen 
oly állapotokban, midőn a beteg kénytelen ily 

(álomhozó szerekhez folyamodni, a vértestecseknek



élenyfelhalmozó képessége vau megtámadva s meg- 
esökkentve, mint ezt Pettenkofer kísérletekkel be
bizonyító. És innen van az, hogy az opiumfélék 
által előidézett 
természetes.

Az alvást 
háríthatjuk el, 
indulatainknak teljesen urai, 
zönyösség, vagy rendkívül 
önuralom kívántatik ehhez, 
ról, hogy bármikor, képes volt elaludni, ha 
még a lipcsei csata alatt is. Ő tehát nemcsak azon 
adományt bízta, melylyel érzéseit bármikor legyőz
hető, hanem még gondolkozásával is tetszésszerinti 
időben hagyhatott fel. És, hogy ez utóbbi nem oly 
könnyű dolog, arról is meggyőződhetett mindenki. 
Midőn valami eszme, terv élénken foglalkoztat: 
nem vagyunk képesek elaludni; ilyenkor meg kell 
kísértenünk gondolatainkat vagy elűzni, vagy azo
kat kevésbé érdekes dolgokra fordítani, hogy ne 
legyen gondolkozásunk, mély szóval, hogy az anyag
csere agyunkban lassúbb folyamatot vegyen, azaz 
unnunk kell magunkat. Evégrc a legkülönfélébb 
szerek vannak s aj állítatnak.

Kovácsién J á n o s.

alvást soha sem oly Űditő, mint a

gátló körülményeket sem mindenkor 
mert ritkán vagyunk izgalmaink s 

Vagy nagymérvű kö- 
eros akarat s roppant 
Így beszélik Napoleon- 

akarta,

Vidéki es helyi hírek.
Jókai Mór pápai volt lakóházára helyezett 

emléktábla leleplezési ünnepélyének programmja: 
]. Julius 17-én az érkező vendégek s küldöttségek 
fogadása. — Esti 8 órakor ismerkedési estély a 
„Griff*  fogadó éttermében. 2. Julius 18-án dél
előtti 11 órakor az emléktábla leleplezése a hosszú 
utczai 972-dik számú, ház előtt, a következő rész
letekkel : a) Szózat. Énekli a főiskolai dalkör, b) 
Elnöki megnyitó beszéd Gyurátz Ferencztől. c) 
Alkalmi költemény Szavalja Mészáros Károly, d) 
Hymnus. Énekli a helybeli polgári dalárda, e) Á 
költő. Alkalmi óda Soos Lajostól. Szavalja: Oroszi 
Jenő, f) Zárszó. I)r. Fenyvessy Ferencz aleluöktől. 
g) Szabadságdal. P. Tóth Kálmántól, zenéje Huber 
Károlytól. Énekli a főiskolai dalkör. 3. Délután 1 
órakor diszebéd a „Griff’ fogadó nagytermében. 
4. Esti 9 órakor tánczvigaloin a „Casino*  kerti 
helyiségében.

Mint már lapunk szerdai számában jeleztük, 
holnap délután és este, és éjjel a helybeli 
g á r i kör*  czifrakertjében „ g r a n d m úri*  készül 
lenni, ha az ég csatornái valami feltűnő módon 
meg nem erednek. Tudva levő dolog, hogy a kör 
mulatságai igen sikerültek szoktak lenni, minden 
hosszabb ajánlás helyett tehát az érdekesen össze
állított változatos programmot közöljük: Délután 
3 órakor az ünnepélyesen feldíszített kertben kez
dődik a tekeverseny a következő díjazással: a) első 
dij legtöbb dobás háromszorra 1 drb. arany, b) má
sodik dij legtöbb dobás háromszorra 2 e. forint, 
c) harmadik dij legtöbb dobás háromszorra 1 e. 
forint. Egy részjegy ára 10 kr. Délután 4 órakor 
megszóllal Cseresnyés K. hírneves zenekara és ját
szik felváltva szalon és tánezdarabokat. A sötétség 
beálltával fényes kivilágítás, lampionok, bengaliai 
tűz, gyönyörű tűzijáték, röppentyűk eregetése stb. 
stb. és kezdete a táncznak. Tiz óra tájban tombo
lajáték sok és szép nyereménytárgygyaí. Egy tom
bolajegy ára 20 kr. Belépti dij nincsen, mindazonál
tal kéretnek a tisztelt látogatók belépéskor legalább 
egy tombolajegyet venni, mely jövedelemből a mu
latság kiadásai fedeztetnek s a netáni maradék a ' 
„kör’ könyvtára javára fordittatik, a melyre szives' 
felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Minél számo
sabb részvétet kér a rendezőség.

„Nevelő-intézet’ gymnasiumi tanuló ifjak 
számára, Vargyas Endre, GyŐrmegye kir. tanfelügye
lője, gymnasiumi tanuló ifjak számára a jövő tanévtől 
kezdve „Nevelő-intézet’-ct. convictust nyit Győrött, 
melyben elhelyezést nyerhet minden 9 18 éves,
illetőleg I. Vili, osztályú latiniskolai tanuló, akik 
az intézetben teljes ellátást, tanulmányaikban útmu
tatást, rendes felügyeletet s nevelést nyernek, a 
gymnasiumi tanfolyamot pedig a győri szent Benő-! 
dek-rendi főgyninásiumban nyilvánosan végzik, il
letőleg tanulmányaik eszközlésére ide bejárnak. Al
kalmunk volt a hozzánk beküldött programmból j 
meggyőződni arról, hogy az intézet reális alapokon 
nyugszik s költségvetése a lehető legraéltányosabb, 
miért is az intézetet, mely a nevezett kir. tanfelü
gyelő gondozása mellett szakszerű vezetés alatt áll, 
melegen ajáljuk a vidéki jobb módii honoratiorok. 
birtokosok s egyéb tehetosb szülők figyelmébe. Az, 
intézet-tulajdonos, kinek lakása Győr, király-nteza. 
4. sz. alatt van, kívánatra bárkinek szívesen szolgál, 
bővebb félvilágositással, vagy programmal.

Zsengén Samu fővárosi iró és munkatársunk 
városunkba érkezett s néhány napig itt fog időzni.

Hol volt, hol nem volt, az tulajdonképen nem 
is tartozik a dologra, csak annyit árulunk el 
tehát, hogy nem a hetedik országban és nem is a 
kék tengeren túl, hanem mindjárt itt szomszédban,

,Pol-

-légy híre8 egykori római tanyán történt keddről 
. [ szerdára, hogy két úri ember, kiket a pápaiak is 
. ismernek, — napestig murizott, aztán pedig a 
‘ „Wein, Weib G csüng*  elve szerint a mulatság má- 
1 sodik fölkelése után is néztek. A dulcineának nem 

volt kifogása a két úrból álló . tisztességesb társa- 
r ság ellen, de igenis kifogása volt annak a Pápától 
. érkező seladonnak, ki a dulcineával nem egyszer 

mondta el az „enyém tied*  boldogító fogadá- 
’ sát. — Általános rémülés 1 — Szökés! Többször 

földhöz csapás! A többit az ég mély sötétsége 
■; nyelte cl.

Megfoghatatlan, hogy Pápán az országos mar- 
t havásár napját megelőző éjszakán mindenkor történik 

egy vagy két tolvajlás, különösen a vendéglőkben 
’ többen együtt fekvő utasok, illetőleg marhavásárlók 
1 közül néha egy és ugyanazon szobában kettőnek is 
■ kimetszik. — óvatosság tekintetéből jól begombolt 
, mellényének azon oldalát, melynek belső zsebében 

rendesen erős kötőlékre kötött, vászon zacskóba 
,: burkolt piros bugyellúris van elrejtve, hóimét az

után gyakorlott ügyességgel, a fáradt utas édes 
álmodozása alatt ki húzzák vagy egy pár ökörre j 

1! vágj egy telién árára összerakosgatott néha i 
. I költsön kért --- összeget. A legjobb reményű vá- I 

sárló mire felébred, első gondolata pénzét raegtapo-: 
gatni, de szörnyű ijedelmére a telt erszény helyett,! 
csak összemetélt puruezkájában akadnak meg ujjai, 

I melyből a vásárlandó marhák ára szerencsétlensé
gére cllopatott. Néha megtörténik, hogy az illető 
károsult épen a tolvajlás közben ébred fel, a tol
vajt megfogja, de a sötét szobában kezéből kisiklik, 
utánna tapogat, de a tolvaj megmenekül.

F. hó 6-án tartott marhavásár napján 
hajnalban egy kisbaráti embertől 11)0 frtot vettek 
el. egyik korcsmában mellényét agyon metélték, ezen 

! károsult a tolvajlást hamar észrevette, lármázni j 
kezdett, a tolvajok hárman voltak, a korcsmából ki- I 
surrantak, ő utánnok ment, de segítségére senki sem , 
jött. A gróf kertig üldözte Őket, de azok kések-, 
kel fenyegették, miután segítség nem érkezett, 
egyedül pedig három ellen és minden védelmi esz
köz nélkül életét látta veszélyeztetve, kénytelen 
volt őket pénzével futni hagyni. Az ily gyakori és 
veszélyes események ellen a rendőrségnek óvintéz
kedést szükséges volna életbeléptetni, marhavásár 
előtti estve minden vendéglőt, korcsmát, hol utasok 
hálnak sorba járni, a vendéglőst vendégeivel együtt 
óvatosságra inteni, a gyanúsnak látszó egyéneket ez 
alkalommal összeszedni, és ártalmatlanná tenni. — 
Bizton remélhető, hogy az ily erélyes eljárás után , 
a korcsmái zsebmetélés és fontogatásnak eleje fog 
vétetni.

Horváth Istvánná és Horváth Ferenczué csep- 
regi lakosok és ismert zsebtolvajok vásárnapján 
reggel idejekorán mielőtt valakit kizsebőlhettek 
volna elfogattak, lopott tárgy semmi sem találtatott 
náluk: elzárattak, és csütörtökön reggel tolonez 
utón ballagtak Csepreg felé.

Duna-Almáson a vendéglő istállójában egy 
ismeretlen koldus halt el f. hó 1-én, ki még be
szélni tudott, magát pápai illetőségűnek vallotta.— 
Igazolványa semmi, mintegy 50 év körüli — szőke 
gömbölyű arezu. Az illetőség és személyazonosság 
megállapítása iránti nyomozás a rendőrség részéről | W 
folyamatba vétetett. ■

Hallatlan uzsora. Amint hírlik, van városunk
ban egy pénztőzser asszony ki azon élősködik, hogy 
kölcsönöket ad. Egy forint után egy hóra 5 kit. 
húz. Már most aki egy évig le nem fizeti a köl
csönvett forintot 60 kr. kamattal adós 
rint 100 f'rt. kölcsönvett összeg után egy évig 60 
frt. a kamat vagyis 60 %■ Libera nos Domine!

Se pénz, se------- tehén, ezt monhatta az a
szegény asszony, — valami Vaspékné, a ki a 
keddi marhavásárra ment, hogy összekuporgatott 
75 forintocskáján tehenet vásároljon. Mialatt neki 
való állatot keresett s alkudozott, azalatt zsebéből ‘ 
kilopták a pénzt. A tettest bajos lesz megtalálni,' 
mert nem fogták meg „in fiagranti*.

Hamis tízforintosok forgalmára ismertek rá a | 
fővárosban, melyek fényképlenyomatoknak látszanak, 
s oly hű utánzatok, hogy a legszakavatollab pénz
ismerőt is könnyen tévútra vezethetik. A vizilenyoma- 
tok is megvannak bennük. A főpostán ez ideig 7 <lara- 
bot ‘ ........
No

visszavaló utazásra jogosító szelvénynyel vannak el 
I látva, mely szelvény visszautazás alkalmával a hn 
jjóról való kiszállásnál elszedetik; a menetjegy azon" 
bán az utas birtokában marad s a visszautazás/ 
szóló mérsékelt menetjegy váltása alkalmával a sió
foki vasúti álomáson átadandó. Ezen jegy benmt i- 
fása nélkül a siófoki személvpénztár térti-ieirveí n...' 

'szolgáltat ki. „F. 11.“ ' byunein
Vérfagyasztó szerencsétlenségről értesülünk 

a Fertő vidékéről. Mint a „Gy. K.fc irja múlt vasái- 
; napon ugyanis Sopronból 12 fiatal ember a FeitŐ 
I taván kéjcsónakázást rendezvén, a hirtelen jött roi- 
| pánt szélvihar ladikjukat lélforditá, s mind a |*»  
; fiatal embert a hullámokba temető. Eddig niinl
'értesülünk — csak egynek holt tatomét találták meg

Városunkban meghaltak f. hó 1 7-ig: Ain- 
| bros István gyermeke Márton, r. k. 5 éves, bright- 
kor. Kovács József gyermeke Pál, r. k. 3 órás 

[ szívkor. Strasser Adolf gyermeke Lajos, izr. 6 éves’ 
agylob. Mészáros János leánya Zsófia, r. k. 5 hó
napos, sorvadás. Ráez Mihálynő, r. k. 52 éves, sor
vadás. Stökli József gyermeke Károly, r. k. 2 na- 

I pos, gyengeség.

O-a/bon a-áxak.
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 11 fit. 50 kr.. közép 11 frt. - ;i 

10 frt. 50 kr.
Rozs: jó 9 frt. 50 kr., közép I) frt. 25 kr., s 

frt. kr.
Árpa: j.7 frt.(>Okr. k. 7frt..'i(i kr. és a. 
Zab: j. 8 frt.— kr. k. 7 frt. 80 kr. 7 
Tengeri: j. 8 frt. 20 kr.. k. 8 frt 

frt. 80 kr.
Burgonya: - frt. kr. közép 3 frt. 
Széna:'2 frt. 80 kr. 2 frt 20 kr.
Zsúp: 2 frt., 80 kr. 2 frt 20 kr.

l’ápa, 1880. julius 9. Woita József,
polgármester.

9
alsó

-Ír.

Szerkesztiki le célezés.
E. On csak verset, rímeket csattogtat, s az értelmi 

összefüggésre mit sem ad. Hát a technikai kellék, az eg.ség 
hol maradnak. 8 igaz ez?

„1‘iczi ajkad mint u piros cseresznye 
Mintha csak a csókra volna teremtve."

Tehát olyan piezi-kicsi, szebb lett volna talán „csecse"; 
aztán a leányajk nem csókra termett? Érez ön. de versér- 
zéke még gyenge — nagyobb gonddal Írjon.

felelős szerkesztő: Bánfi .János.

Laptulajdonos és kiadó: Nobel Ármin.

X X

s e sze-

ismertek föl. Ismertető jeleik: Sorié 1'. s“ 
<871889.

Uj szölörovar. Ökrösön (Biharúi.) Lakos Alá-! 
jós udvarkerti szőllőjében uj szőllőpusztitó rovart ' 
fedeztek fel, mely szakértői megállapítás szerint 
„Bostriclms dispar*  névvel jelöltetik a szőllővesz- 
szők rügyének tövén egy-egy szil módjára fúrt 
lyukban fészkel és pusztít a szőlővessző belsejében. 
A szakértők oda nyilatkoztak, az ily vesszőket le 
kell metszeni és el kell égetni.

JÓ tudni. Németországban ismételten kimon
datott biróságilag. hogy büntetendő cselekményt 
képez az, ha valaki adósát , levelező lapon szólítja 
fel adóssága törlesztésére. Es van benne valami.

Közvetlen közlekedés Balaton-Füredre. A 
magyar vasutak igazgatóságai f. é. julius 15-étŐl 
szeptember utoljáig (október 31-éig érvényes) Bala
ton-Füredre szóló mérsékelt áru közvetlen menetje
gyeket fognak kiadni. Ezen menetjegyek a es. kir. 
déli vasút Siófok állomásáról Balaton-Füredre é•8

Minden külön örtesités helyett van szerencsénk 
rokonaink és ismerőseinkkel eljegyzéseinket ezen 

utón tudatni:

lázár Marj. üávW
Ajka. Pápa.

X
A csépelesliez szükséges

kőszén
Jutányos áron knplmíó

a vasúti állomásfonökségnél
PÁPÁN.

JELENTES.
Ezennel értesítem a nagyérdemű közön

séget, hogy nálam, az első zsák-kölcsönző 
intézetemben, mindennemű

gaihiin-zsúkok
olcsó feltételek mellett, kölcsön vehetők; 
egyszersmint tudomására adom a nagyérdemű 
közönségnek, hogy ugyanitt még mindennemű

uj gyapjú- és gabna-zsákok,

valamint mindennemű

vászon- és kautsuk-ponyvák 
is a legolcsóbb áron kaphatók.

(A kautsuk-ponyvák igen előnyösek gé- 
:• eső ellen, és gabnakazalok befedezé- 
tííz ellen.)
Mindennemű megrendelések pontosun 

teljesíttetnek. 1’eljeH tisztelettel

BETTELHEIM RAFAEL,

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.


