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1 Tárosnak s bátran mondhatjuk, a nemzet is 
V kegyeletes ünnepet ül holnap; városunk, a 
' mennyiben arról a férfiról megemlékezik. 

Iá fiatal korában falai között lakott; a nemzet, 
a mennyiben e férfin nem egy városé, nem is 
(T megyéé, hanem a hazáé s majd azt mon
danék, a világé, mert hisz nőve és müvei 
elhatottak oda is, a hol magyar szó nem 
hangzik, a hol hazánkat csak hírből ismerik. 

Emléktáblával jelölik meg azt a házat, 
hol Jókai Mór koszorús költőnk deákkorában 
lakott.

Emléktáblát állítanak a még élőnek, a még 
működőnek. És ez az utóbbi körülmény többek 
állal félre nugyaráztatott. Mi meg azt mondjuk, 
lmgy e kMlményben semmi különöst, semmi 
remíkiríllit nem látunk. Miért ne lehetne az 
élőkről is kegyelettel megemlékezni, s eme 
kegyeletnek külsőleg is kifejezést adui?

Igen is lehet! Igen is kell!
Az „írók és művészek*  esztergomi kirán

dulása alkalmából megjelent „Emléklap*  Jókai 
Mórról emelkedett hangú csikkben emlékezik 
inog, s mivel mi sem mondhatjuk el jobban azt, 
a mit mondani akarunk, egész terjedelmében 
ide iktatjuk.

„A ki Dugonics „Etelkájáétól Jókai Mór 
.. Hétköznapjai*-igmeg  fogja Írni ti magyar regény
írás történetét, az a nemzet történetét Írja 
meg. Valamivel több mint félszázadot ölel ma
gába az a kor. De soha anynyi tehetség nem 
váltakozott egymásután a magyar irodalomban. 
A nemzeti szellem ujjú születése, a társadalom 
visszainagyarosodása, irodalmunk felvirágzása s 
,z európai eszmék diadalra emelkedése van mi
nik a félszázadnak lapjaira Írva.

1846-tól kezdve harmiueznógy esztendőn 
keresztül népszerűbb és tehetségesebb magyar 
regényíró nem volt irodalmunkban. Nemcsak 
tehetségében áll egyedül, de bámulatra ragadó 
termékenysége által is. Hatalmas alkotásai az 
sgész művelt V'lág közkincseivé lettek s kevés 
szellemünk szerzett annyi becsületet a magyar 
névnek, mint Jókai.

Ha ragyogó kézoletét tanulmányozzuk: 
bűbájos nyelvének varázsa ragad el. Ha fön- 
séges festéseit olvassuk: kifogyhatatlan humora 

akarjuk 
tesszük a 
Csak azt 
együtt a

rajában jelent meg. Szebben senki se mond
hatná el, mint a lmgy azt ő megírta.

..Nekem gyermekkori játékszerem nem 
volt más, mint a palatábla meg az iral. A 
mit irtani, ahoz rajzoltam is s a mit rajzol
tam, ahoz valami történetet is Írtam — igy 
kezdi fejlődése történetét.

A legelső pietnrám hat esztendős korom
ban egy farkas volt s alá ez a, történetesen 
alcaiens vers ina: „busulást hallat a bokrok
ban egy farkas.*  Hogy mi busitotta el olyan 
nagyon azt a farkast, arról most már fogal
mam sincs.

Második művészi kísérletem egy szörnye
teg vers mellékletében a hirdedt Röthféle csa
lád gyilkosának arczképe volt. Ekkor már hét 
esztendős voltam. Jó apám dicsekedve muto
gatta azt az ismerőseinek és sokáig ott láttam 
azt a bibliába éltévé.

I

bájul el. S midőn termékenységét 
'Mgkoszornzni: a Imzali homlokára 
lábért. Nein tudjuk miben nagyobb, 
ödjuk, hogy a mienk, dicsőségestől 

mienk.
, . Ézen az ünnepen megtisztelhetnők-e mél- 

■ mint hogy .lókai Mór-
örönm-e 
magasz-

tóbban a magyar Írókat.
" éinlőkezllnk magi Nem a nemzet 

tdj 1 k.Melmét az egész, világ

Nem életrajzát s nem munkái 
llumljiik el. Hiszen arra több vastag 
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voltam az, a ki a népszabadságot kikiáltottam 
a szabad ég alatt. Az első szó kimondója a 
fejével játszott, mert ha az egész nemzet nem 
visszhangoztatja azt, az a fej elveszett. Ki 
költé föl a viszhangot? Ki őrzé meg fejeinket?

llát azután hányszor álltam a nyitott sir 
szélén? Csatatéreken, ellenséges táborokon ke
resztül hatolva ostromolt városokig, bombazápor 
alatt. Szegeden a lőporos raktár robbant föl 
mellettem s körűiéin az egész tért beterítő ro
mokkal I én érintetlen maradtam.

Világosnál az „utolsó*  napon egy olyan 
társasággal ebédeltem együtt, melynek minden 
tagja tudta már, hogy a fejét eljátszotta s ne
kem sem volt semmi okom a magamét jobbnak 
hinni a többiekénél.

Félévig bajlódtam erdőkben, ismeretlen 
' emberek között. Azok, a kiknek hivataluk lett 
volna, hogy üldözzenek, segítők elő meneklllé- 

! semet s a komáromi capitulatio menlevele általi 
megszabadulásom nem költemény.

Azóta mindig iskolába járok. Sokat éltem, 
; sokat tanultam, sokat olvastam.

Harminca év óta mindig hordok magam
mal egy-egy kis könyvecskét, a mibe mindazt 
feljegyzem, a mit az élet és a könytárak taní
tanak. Egy kis gyűjtemény már maga ez a 
könyvecskéim halmaza s a belejegyzett tárgyak 
tömege nem egy, de tiz emberélet munkássá
gának alapot adna. De azoknak sohasem fogja 
hasznát venni senki, magam sem valamennyi
nek. Mert az alkotáshoz nem elég az akarat, 
nem elég a tehetség: oda inspiratio kell.

Ki tanúskodjék a látható Istenről, ha a 
költő nem, a ki ugyanazzal a tollal irhát jót, 
irlmt roszat. Ezt a classicus kor költői vallot
ták már: „Est Dens in nobisl*  S 
Minerva*  eriterinma volt náluk a 
zéknek.

Azokat a munkáimat, a miket 
hatók közé soroznak, mindig egy-egy pillanat
nyi ötlet teromté meg; másokhoz 
szültem s most bánom, hogy a

■ dobtam.
Vannak munkáim, a miknek 

egy-egy nagy csapás idézte elő. 
„Üstökös*  c.zimtt humoristikns vállalatom úgy 
keletkezett, hogy egyszer egy barátom hibája 
miatt nagy bajba kerültem s gondterheson jár
káltam künn a kertemben, akkor még fiatal 
fricskáim között s inm, mint Mózesnek a csip
kéimkor. nekem a ribizke bokor súgta meg, 

I hogy kezeljek meg egy miivet. a mihez akkor 
még minden hiányzott: hiimorisztikus iró, raj
zoló és olvasó közönség. Csak egy volt meg, 
a mi nem kellett: osztrák censura. S ez a 
sugallat szülte azt a vállalatot, melynek hu
szonkét évfolyamában a magyar nópliiunor van 

' összesítve s mely rám nézve is egy uj fordu
lópontot képezett és szabadulást nyitott öne
rőm utján.

Mennyi gondnak, mennyi aggodalomnak, 
: mennyi keserűségnek volt eloszlatója rám nézve 
. az iró asztal 1 Azért Írok olyan sokat.

az „invita 
költői ér-

Kilencz éves koromban már két versem 
jelent meg a Hegélőben, meg a Társalkodóban;. 
az egyik valami négerrel bajlódik; a másik 
azonban egy ismerős alakot, a város bolond
ját énekli meg; alányomtatva a nevem, szülötte 
városommal és életkorommal együtt.

Ez első siker által olkapatva rögtön és 
egyenesen a dránmiráshoz fogtam. Tiz eszten
dős voltam már, az elég indok rá. Elő is ad
tuk azt a darabot kartársaimmal. Hanem az 
irigy kritika agyonhallgatta. 8 én ennek követ
keztében elég' jókor rájöttem arra a tudatra, I 

i hogyha az ember iró és festő akar lenni, előbb

évekig ké
ttízbe nem

keletkezését 
Például az

történotét 
kötet is 

Hanem kijegyzünk egyet-mást 
1.1.1 emlékiratából, mely a

múlt évi június havi Kuszo-

talán jó lesz iskolába járni.
Ifjúságomban festőnek készültem, volt te

hetségem hozzá, s kezdetben biztató szerencsém. 
11a óit maradtam volna, most tahin az egész 
világ volna a hazám és senkisem neheztelne 
érte. Én azt egyszerre elhagytam és válasz
tottam helyette az irodalmi pályát, melynek 
koszorúi tövisből vannak fonva s nimbusza nem 
világit, liánom éget.

" A márcziusi napokban Petőfivel együtt én



S hogy magyarul Írok, azt nem azért te
szem, mert nemzetem iránti kötelességem kény
szerít, hogy híi hazafi legyek; — hanem azért, 
mert én olyan szép, kifejezésekben gazdag, mon
dataiban tökéletes, a gondolatokhoz oda találó 
nyelvet nem ismerek, mint a magyar. Miért nem 
is nem világnyelv? Ha ezt más nemzetek nagy 
szellemei tudnák! Hiszen magyar nyelven köl
teni, olyan, mint a hegedfliníívésznek stradna- 
rión játszani. Miért nem beszéli ezt a müveit 
nagy világ? — Sokszor kérdoztem magamban, 
hát már az Isten a magyar nyelvet csak a saját 
gyönyörűségére teremtette? De én hálát adok 
neki, lmgy ezt nekem adta anyanyelvdl.

lís mi hálát adunk Neki, hogy nekünk 
adta Jókait, a kinél magyar iró még nem szólt | 
bűbájosabban nyelvünkön s annyi remek, bámu
latosan termékeny miivel még nem gazdagította 
irodalmunkat. Ezekben dicsőül nemzete s az ő 
halhatatlansága.

„Mindazok között, a miket tanultam, an
nak vettem legtöbb hasznát, a mit nem tanul
tam meg.“

Mennyi bölcseség ebben a néhány sorban. 
Mikor még Petőfi volt mellette, rajongó hévvel 
s elragadó lelkesedéssel buzdult és buzdított. 
Most alig van, a ki annyi koszorút és annyi 
tövist kapott volna. Annak veszi legtöbb hasz
nát, a mit nem tanult meg. A megadásnak. ‘

A jellemről.
Jellem egyike azon jelszavainknak, melyekkel 

az életben oly gyakran találkozunk a nélkül, hogy 
valami határozott fogalommal lennének összekötve. 
Beszélünk jó s rossz, erős s gyenge, czivakodó s 
békés, férfiúi s női-, nemzeti, törzs- sőt rangjelle
mekről. Uonstatáljuk, hogy férfi s nő jellemük te
kintetében lényegesen különböznek egymástól; hogy 
a szláv, germán s román nemzetek jelleme egészen 
elütök egymástól; állítjuk, hogy más jellemsaját- 
ságá van a pórnak, más a kereskedőnek, más a 
katonatisztnek; hallhatjuk, hogy N. államtanács pél
dául titkos tanácsnok ezimét — jellemét — nyerte 
el; a színész hős-, szerelmes-, suhauez-, vagy épen 
valami ostoba gyermekjellemet visz szerepében. Az 
állatoknak is tulajdonítunk sajátságos jellemet: a 
lóét tüzesnek, a tigrisét kegyetlennek, a nyűiét fé
lénknek festjük, sőt élettelen dolgokat is felruházunk 
jellemmel, a mennyiben szólunk valamely földrész, 
vagy tartomány jelleméről. Mindezek kifejezésekben 
jellemnek, a belső- vagy külső sajátosságok összeget 
értjük, melyek az illető tárgynak egyedi bélyeget 
kölcsönöznek, minélfogva más hozzá hasonlóktól 

megkülönbözteti magát. Itt azonban az erkölcsös 
jellemről van szó. Ez alatt pedig a gondolkozás
mód, érzés s akarat közti egységet értjük, mely 
egységből folyik azután az öntudatos, következetes 
tett s cselekvés: a hol ezen lelki erők egyike 
megcsorbult, ott nem beszélhetünk már erkölcsös 
jellemről.

Vannak oly egyének, kiknek értelmisége a ki- 
mttvelődés lehető nagy fokát érte el, kiknek érzelmi 
életük igen finom — de jellemüket mégis meg kell 
tőlök tagadnunk, mivel szilárd akaratuk, szenvedé
lyük feletti uralom nálok hiányzik; oly egyének t. 
i., kik nemes érzelmüket, a helyesnek ismertet er
kölcsi gyengeségükből végre nem hajthatják. Ezek 
azon Hamlotféle természetek, kik a lét s nemlét fe
lett mélyen tudnak ugyan gondolkozni, kik gyengéd 
lélekmozdulatokra képesek, de vagy semmi vagy 
épen ellcntett tettre vergődnek.

Ezek azon természetek, melyekről nekünk, ne
velőknek, a szüléktől sokat kell hallanunk. Hisz az 
én fiam oly jó, s oly okos is ; csak könnyen elra
gadtatja magát; egyedüli hibája a könnyelműség!

Ezek azon természetek, kik olykor a legben- 
sobb önismerettséggel bírnak, kik önnönmagukat 
vádolják — naplókban, törvény előtt, sajtóban — 
kik keserű könyeket sírnak szülőik s vallásuk iránti 
kegyetlenségük felett, kik öngyilkosságra vergődnék, 
mivel bennük minden lehető ki van mivelve, csak 
az erélyes akarat nem !

Ritkábban, de azért elég gyakran találkozunk 
oly természetekkel, kik értelmük legnagyobb tehet
ségét egyesitik az erélyes akarattal, kiknél azonban 
minden nemesebb emberi érzés hiányzik : oly 
természetekkel, milyent Shakespeare II. Richardjá- 
ban hoz fényre, a gonosztevőknek meggyőződés- s 
oktatásból. Persze ily természetek, kiknél linóm 
műveltségük s erélyes akaratuk mellett is hiányzik 
a nemesebb érzés, nem fajulnak abstract gonoszte
vőkké ; hanem igenis oly önzőkké, kik a teremtés 
központjául tekintik magukat, kik előtt minden esz
köz helyesnek látszik czéljuk kivitelére; kik előtt 
minden embernek csak akkor vau valami érvénye, 
ha őket vélt boldogságukhoz vezető hídnak használ
hatják.

Ép oly kevéssé mint ezeket lehet erkölcsös 
jellemekké festenünk azokat, kiknek ugyan erős 
akaratuk s jó szivük megvan, szellemük azonban ér
telmi képzés hiánya folytán homályban marad, vagy 
pedig ellenképzés által elhomályosult. Ily egyének 
néha véghetetlen bajt okoznak, főkép ha maga s 
befolyásos hivatalra tettek szert. 11. Fülöpben ősei 
vallása iránt legélénkebb lelkesedés megvolt, tervei 
keresztülvitelében a legfáradliatatlanabb erélyt, ta

núsította, de jezsuitái nevelés által elhomályosult 
értelme oly zsarnokká tette őt, hogy kortársainnk 
átkai mellett az utóvilág kemény Ítélete is érte y 
szellemnek ily olhomályositása gyakran fortély 
ravaszsággal együttjár; oka tehát nem a veleszülo 
tett ostobaságban — mely már bölcsőajándék 
hanem a korlátolt egyoldalú nevelésben rejlik. ’

Ila a nevelés legnagyobb feladatául állítottuk 
a jellem kiképzését, úgy o feladatot most már kö
zelebbről definiálhatjuk, nevezetesen: az emberi lélek 
lehető legösszhangzóbb kiképzése, t. i. az értelem 
érzés és akaraté.

Minden nevelési eszközeinknek tehát e czélnak 
meg kell felelniük. De hogy ez nem történik, hogy 
nevelésünk sokszorosan meggátolja a jellem össz
hangzó kiképzését: constatálják szomorú eredmé
nyei nevelésünknek. Mily fényes reményeket vetünk 
egy tehetséges, romlatlan s élelvidor fiúra! De. 
mily ritkán fejlődnek e reményeink ki?! De vájjon 
jobb lábon áll-e női nevelésűnk? Vájjon leányainkat 
még oly derék háziasszonyokká neveljük-e , hogy 
férjeik támaszai, gyermekeinek derék nevelőnői s 
példányképei lehessenek? Vájjon asszonyaink még 
most is-e a vallás szirtjői s vesták, kik a házi tűz
hely szent tűzet ápolhassák? Korántsem! Sajnosán 
be kell vallanunk — ha igazán akarunk szólani — 
hogy nagyon ritka esetben van ez igy ! Jelentékeny 
orvosi íróink állítják, miszerint művelt köreink höl
gy cinek phisicai clkorcsulása oly gyorsan halad 
előre, hogy alig lehet várni tőlök egészséges emberi 
nemzedéket: vájjon mi körülményekben kutatandó 
inkább ennek oka, mint az elfajult nevelésben?

Azonban nemcsak olhanyagulása, hanem posi- 
tiv hibák miatt is főoka nevelésünk időnk gyarló
ságának ; mert a romboló érzülettől fiatalságunk 
épen azon része van megihlettve, mely időnk úgy
nevezett iniveltségét magába zárja.

Volens mondom az „úgynevezett miveltség,“ 
mert kétségbe nem vonható, hogy a magasabb tár
sadalmi körök miveltségének színvonala egész Euró
pában lejebb szállt. Nagyon különösnek tetszik ez 
s mégis el nem tagadható tény ; bebizonyittatik ez 
minden ország egyetemi tanárainak panaszai által, 
hogy már most nem, mint azelőtt, szellemben érett 
s tudományok iránti szeretettől lelkesült ifjak láto
gatják a főiskolákat; bebizonyittatik oly férfiak 
kutatásai által, kik a néppsychologia terén úttörő 
tanulmányokat sajátítottak el; közölök a legjelen
tékenyebbet említem: Lazarust. E mellett nem 
tagadom, hogy a kormányok müveltségcz.élból rop
pant sokat tettek; de elterjedésével nem járt kar
ölelve annak elmélyedése.

Az igazi műveltséggel együtt értéke is csők-

görcséhez még rohamos tüdővészt is kapott s pár! 
hót alatt megtörve s életunottan f. év június 5-én , 
szállott 58 éves korában a sírba.

Valóban igaza volt a költőnek, midőn kife
jezte óhajtását, hogy ne „ágyban, párnák között*  
haljon meg. Ifjúkori barátja s rokona halálos 
ágyánál érezte ezt mindenki. Mindnyájan tudták, 
hogy közel van halála, talán ő maga is s nem volt I 
senki, ki ismerte múltját, hogy e halált megvál
tásnak ne tekintette volna. Erős fejgörcsei, melyek 
néha csak egy pár óra pihenést engedtek neki, 
ugyan is tönkretették már életet. Az utolsó kél 
évben mindenki élőhalottnak látta, ha néha-néha 
nyilvános helyen megjelenhetett.

Két héttel halála előtt egy kis levélkével ma
gához hivott. Félig halott volt már s karosszé
kéből sem tudott mozdulni. Pedig nagyok s súlyo
sak voltak gondjai. Egy év óta alig keresett 
valamit s vagyona már teljesen tönkre ment. A 
szomszéd szobában ott feküdt beteg neje, öt héten 
át alig adott életjelt magáról s nagyobbrészt esz
méletén sem volt. Maga a gyógyszer s ápolási 
költség naponta 5—ti -forintra ment. Orlay re
ményiette, hogy legutolsó történeti képét a múzeum 
számára megvásárolják s ezért hivatott magához. 
Több ízben meglátogattam ez ügyben. A kormány 
végre adott is 200 forintot előleget s az utalvány kél 
nappal halála előtt érkezett meg.

Orlay nem volt első rangú művész. Tehetsé
gének kifejlődését kora ifjúságától kezdve kínzó 
agygörcse teljesen megakadályozta. De Petőfi képei, 
köztük „Petőfi Debreezenben*  czimü ismert szere
tetteljesen ábrázolt müve, „szép lloná“-ja s nehány 
történeti festménye megőrzik nevét az utókor szá
mára. 8 mily szomorú vigasztalás ez a nyomo- 
rultságban eltöltött életért. Mennyivel biztatóbb, |

á r c z a,.
Orlay SamÁrál.

Ha megengedtetnék a halandóknak, hogy a 
végzet útjait kormányozva magok alkotnák meg 
életpályájokat, ha a regényíró egy második Tyrtaeust 
akarna rajzolni phantasiája teljes erejével: festőibb 
képet nem nyújthatna, mint a minő volt Petőfi 
élete s halála. Regényes múlt után pár évi ra
gyogás s azután eltűnés, épen az utolsó Órában, 
melyet, ha túlél, a költő lelke lesz tönkre s szel
lemi nagysága törpűlés veszélyének van kitéve. A 
rajongó középkorban félistennek tartották volna a 
nagy férfiút s szentségének tanúbizonyságául szol
gált volna a végzetes jóslat az „egy gondolat“-ról, 
mely oly mesés következetességgel teljesült be.

Mily más volt a pápai híres triumvirátus má
sik tagjának, Orlay Petrich Somának halála! Ifjú 
korában, midőn legmerészebben szárnyaltak ábrán
dos gondolatai, midőn leginkább lett volna szük
sége a tetterőre s lelkesedésre, ilju korában érin
tette meg a halál szellője s azután darabonként, 
kínosan szétszaggatva ölte meg őt egymásután 
harminez hosszú év alatt. 8 hogy még kínosabb 
legyen a fájdalom, boldogsággal is kecsegtette őt a 
végzet. Két szép gyermeke volt, két eszes, szere
tetreméltó gyermek. Mindkettő felnőtt s már-már 
saját erejükön kilépni .készültek az életbe, miden 
meghaltak s meghaltak az emésztő rettenetes be 
tegségben, mely ellen nincs orvosság, s mely évek
kel előre hirdeti a halált. A szerető szülőknek! 
mindennapi kirándulási helyük lett a gyermekek 
sirhantja, órákig tartózkodtak ott mozdulatlanul le
borulva. A rideg való kegyetlen. A nő lábát 
amputálni kellett s belehalt, a férfiú emésztő fej-. 

lelkesítők!) volt reá nézve a tudat, hogy neje halála 
után pár nap múlva érezte az utolsó óra bekövet
kezését, midőn szeretteivel egyesülhetett.

Petőfi életpályájának sivár árnyképe az Orlayé. 
Komoly gondolkozó sok elszomorítót talál a nagy 
lyrikus életében is, Orlayéban nem volt vigasztaló. 
Az élet szenvedés volt reá nézve.

György A1 a d á r.

Idegen földön.
Történelmi elbeszélés I’ósa Kár oly tói.*)

I.
Kórágyon fekszik Róbert. A lovagias nápo

lyi fejedelem, megtörve éveinek súlya alatt, vég
órájához közéig; nrczát, melyre a kór, s az idők 
vasfoga félreismorhetlenül nyomó hatalma bélyegét,
komor redők borítják; a tétova pillantások, me
lyekkel szemei nyugtalanul körültekintnek, keményen 
összeharapott ajkai, erős lélektiisáról tesznek tanú
ságot .... Mi az, mi az elszállni készülő lelket 
porhüvelyében még tovább is fogva tartja? Mily 
gondok redősit.ik a még aggkorában is férfiasán 
szép arezot ? . . . Talán az elszálló lélek jóslatszerü 
sejtelme előre lefesti előtte az utókor gyászesenié- 
nyeit, s látja, mint festi ártatlan vér az Anyouk 
fényes trónját, mely eddig tisztán s fényben lónallt, 
mint homályositja el gálád ármány a nápolyi ko
rona tündöklő fényét? Vagy a lelki-furdalás vipe
rája rágódik szivén, mely most szunyadásából két
szeres dühvei ront elő, s fogadása megszegés 
veti szemére?.... Ah! az a végrendelet, »ie V 
Endrét a koronától megfosztja, s csak a sáléin 1 
herczegi czimmel ruházza fel, mintha vérbetük e,

*) Szerző, szerkesztőnk egykori tanítványa, lap’111 “ 
mára volt szives átengedni ezen a pécsi nemzeti asz n 
tál az Eötvös díjjal jutalmazott pályaművét.
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»* ” ,„i Okból keresik itt azt, unt müveit-1miszerint az intelligensnek elneveiott- Mönösen

'“'" k szokás n»v«znj'' Valól“" >•»»> WSrt, hogy fórll osztály, vallásórzülotónek namesbitósót, Apolá-
* anpó, szilárd jeUemU embereket tere,„törnek, Lát sz.gon, elfoglaltsága miatt

/„agy a tudományok némi lelmto fflkely napon som eszközölheti. Martba véletlen intett 
*tóke által lehető nagy előnyöket .szerezhessenek, szabad napja esik egy agyongyötrődött Idvatalbeli- 

tóonnkötelessógnóh kedvezmény; pénz rang, nők, nemhogy lelki épülésének bírna szentelni egy-
* rémes tekintet s helyzet: ezek azon mágia- két porcait, de még testét sem képes egészen föl-
kl1 .... öaztönz’*' ’----- i ii-—..............................* ne|.,0]< az öregeket ösztönzik, liogv az ifjakatI üdíteni. Ilyenkor vallásos kiábrándulások, 
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dések talmidnak lelkében, könyörtelen sorsa tudatára 
ébredvén.

dicsérendő példája a vasárnapi munkaszünetelés 
jogossága körül akarnánk-e kiválni?

Annyi bizonyos, hogy e két hatalmas állam 
előlegen, megfontoló eszmecsere nélkül nem teste
sített meg egy ily uj eszmét?

Nem kívánunk egy héten két-három szünna
pot, mint a magyarországi fanatikus görög katholi- 
kusok, akik két vörös napot, akarnak naptárjukba 
iktatni, dologkerülőkké nem akarjuk magunkat 
tétetni. Hanem amennyit a test időszcrüleg ás ösz- 
tönszerüleg követel, a szellem szabad és zavartalan 
nyugalma szintén megkíván, egészség biztonsági

örvény szélén szempontból szükséges, a vallás ki nem küszöböl**  
; hete kívánalma elénk szab. — egy hétben egy napot 
a józan emberies belátás, úgy hiszem, nem fog meg-

nvdtsóggyárak"-ba vezessék, kik ...................
11 ’san s kevés erőlködésével szeretnék Atlialadui.
S,V"'S'Nein csoda tolult, ha e fiatalság más tekin- 

'is gyorsan végzi pályáját, ha - vezércsillaga 
Hlső eredmény lévén — minden eszmei s szel- 

i birtok nála gyalázatoson tönkre jut, ha szelleme 
tomp'il SZ*VP kiszárad, *,a becsület, lelkiismeret s _ 
litlscg előtte üres szavak, ha a titiumjszfk ítélete kelletve délelőtt munkára vannak szorítva^ bi-I ^zen f°ntos és égető szükségkép előtörő eszme 
vagy saját kétségbeesése polgári s phisicai életenek zony ])O](]Og ](eYOSOt tesznek, hát ngy ünnepiesen I hnpesán, azaz a megoldás stádiumán nem lenne

tatárt szab !! csak elölik az időt, mint ez a járásbirósá'n, telek- I időszerűtlen, sőt ezen kérdéssel szorosan összefügg
ik.. n,.n i.... „b... i..... i.. Mnyyj, törvényszéki hivataloknál tapasztalható. vpn’ hönyebben megvalósulást nyerhetne, ha az iz-

I Igen, mert elég volt nekik egész héten át vállai- I raelita közönség is ama elhatározásra jutna, raisze-
kon a teher, a test, ösztönszerüleg nyugalomnak r*nt vciünk egy napon ülné meg heti ünnepét.

i kívánja magát átadni. ' Ez ugyan köztük fékvesztett harezot keltene,
azonban fölfogván szereplésüket, a már penditgetett 
eszme államéletünk közös javát mozdítván elő -a 

' fölvetett kérdés megvalósításának használván is — 
talán zöld ágra vergődnék a vasárnapi munkaszüne
telés kérdésével egyetemben. Adja az ég, hogy 
akadjon oly ügybuzgó apostola e kérdésnek, ki ennek 

álláspont- érdemében eredmény telj esen szólalhat föl.
roppant s —-----------------------------------  -------------------------

Vidéki és helyi hirek.

Pedig a vallás „talpköve minden államnak 
s e tokintebben mór-mór veszélyes 
állunk.

Nizzánk ogy kiásó az Állami liivatalboliek mii- ; - 
ködöse körein szót. Azok, kik rasiintap kénytelen 1 tagadni tőlünk, 

kelletve dólelőtt munkára, vannak szorítva, T
e O ' . .......... UHU

csak elölik az időt, mint ez a jArAsbirösAgi,

„VISZHANG“
vasé ’pi winilcalcérdés dolí/almii. 

Rítcz Mártontól.
II.

S nemcsak az érintett latin arany igazság 
tele kívánja a test nyugalmát; de a teremtés 
iniiiikájának teljessé tételét is mint azt a

té-i 
nagy 

biblia 
rliíadja a legbölcsebb hat nap eszközölte, nem 
miiitlia <• azt egy nap elő nem állíthatta volna, í 
liánom mivel véghetetlen bölcsességének úgy tetszett;;

igát átadni.
S habár ez még elviselhetőbb, de azon állás

beliek sorsa, kik a legnagyobb normaiiapokoii, hét
köznap, vasárnap, ünnepnap egyaránt a hivatalban 
tespednok - ezek sorsa azaz a mi sorsunk a leg- 
átkozatosabb.

Értőm a postahivatahiokok terhes 
ját. Egy ezen állásbeli nemcsak, hogy 

■ sokszor vakfeh'lősség zaklató kínaitól gyötörtetek 
naphosszat s az összes közönség különféle érdeke-

110gv mi is hat nap dolgozzunk, hetediket pedig inpk °rP> folytonos zaklatásainak czéltáblája: hanem , 
az Ö ne tiszteletére és testünk nyugalmára szén- A,rv .........
t-ljftk A ki a teremtés elbeszélésének a bibliai - ,
■■-veii szerint szóhiven hódol, az a t. lélek- és! egészség sanyargató igáját folyton- és szakadaila- magukat szerény körünkben a 
testre liat liánon át háramlót! fáradalmak kipihenő-'nuL s “Je™ az i1llam oz által> h°gy Hy pb,é3Zsóg- ..................
sét illetőleg a hetedik napnak munkaszünete- kimprpt'' szolgálati szabályzatokhoz szorítja hiva- PF
telési jogosságát minden behatóbb fejtegetés nélkülj dalnokait i Éppen nem, sőt veszt. Veszt, mert 
is belátja. l)e beismerhetik azok is, kik csak mosó-! bhatalnokai korábban szolgalatképtelenné vállván 
uek hirdetik a bibliai alakot. Mert a ki csak kissé'!IZ ’V kimerítő viszonyok mellett — időnek előtte I 
behatóbban foglalkozott a próféták és patriárchák j szori,Finak’

eme örökbecsil könyvével, kell hogy önként ama 
vallomás ébredjen föl elméjében, hogy annak min

den egyes részletéi a legmélyebb logika, örökre 
elfogadható arany igazság szinméze folyja át. Tehát 
már e nagybecsű könyv szerzője, kora, még szá
zadunk által eddig érvényre nem emel! gondolko- 
Ziísinódot árult el.

Szerény fölfogásom szerint korunk vállásta- 
lanságának szomorú jelei ezen eszme megvalósítása

, . , A Jókai-ünnepre érkező vendégeket, m a dél-
meg egy m iien egyetlenegyszer sem gondolhat után és este fogadja a rendező-bizottság. Óhajtjuk, 
testének kipihentetésére. Hordja az állam élet-I miszerint mennél számosabban megjelenjenek s 

I mnmiVol- VArOnVk.... q legjobbal! ÓrOZZÓk.

, vagy szorittatnak, s az állam , 
kiadása szaporodik.

De még a kereskedelmi forgalom, tehát az 
államvagyon sem szenvedne hátramaradást, beiga
zolja a két első kultnrállam Anglia és Németország 
azon példás intézkedése, hogy ott a vasár- és ün
nepnapi munkaszünet életbe is van léptetve. Pedig 
hol van nagyobb, óriásibb szellemi és anyagi ügy
forgalom mint Londonban és Berlinben?

E két világ város korszerű intézkedéseit egye- 
ezenáltal lassan-lassan tünedeznének; s hogy eddig oly I bekben is utánoztuk, magunkévá tettük, csak

.. mai nappal kezdődő .Jókai-ünnep pro- 
grammját a következőkben ismételve közöljük: 1. Jú
lius 17-én az érkező vendégek s küldöttségek foga
dása. — Esti 8 órakor ismerkedési estély a ^(«ri1Tfc 
fogadó éttermében. 2. Julius 18-án délelőtti 11 
órakor az emléktábla leleplezése a hosszú utczai 

; 972-ik számú ház előtt, a következő részletekkel: 
’ a) Szózat. Énekli a főiskolai dalkör, b) Elnöki meg

nyitó beszéd Gyurátz Forencztől. c) Alkalmi költe
mény Szavalja Mészáros Károly, d) Hymnus. Énekli 

a helybeli polgári dalákla. e) A költő. Alkalmi óda 
Soos Lajostól. Szavalja: Oroszi Jenő, f) Zárszó. Dr. 
Fenyvessy Ferencz alelnöktől. g) Szabadságdal. P. 
Tótii Kálmántól, zenéje Huber Károly tói. Énekli a 

j főiskolai dalkör. 3. Délután 1 órakor diszebéd a 
| „Griff" fogadó nagytermében. 4. Esti 9 órakor 
tánczvigalom a „Casino" kerti helyiségében.

A pápai helv. hitv. főiskolái ifj. kópzötarsu- 
lat holnap, azaz julius hó 18-án délután 4 órakor

szive vérével volna Írva ! . . . Ott lebeg előtte, minden 
szava egy-ogy vád, mely menydörögve hangzik a 
haldokló fülében.

Pedig rendelkezhetett-e máskép, midőn ismerte 
azon ellenszenvet, melylyel unokája .Janka, Endre 
iránt viseltetett ? Nem lett-e volna istenkisértés, az 
waloinvágyó Janka mellé helyezni Endrét királyul. 
D biztosan az ármány és bosszú áldozatául esik? 
Mert, hogy o szilaj nő maga mellett kormánytársat 
d nem türend, az Kóbort előtt világos volt. Es 
’Mgis elegendő ok volt e mindez arra , hogy érte 
«g.V fogadást, mi több, szent esküt megszeg jen? 
Bármiként is igyekvők önmaga előtt tisztázni eskü- 
wegését, az méregként rágódott lelkiismeretén.

Lolki szemei előtt elvonulnak a mnlt esemé
nyei: Károly magyar király lovagias alakját látja. 
kl bizalmasan teszi le fia sorsát kezébe, s ő most 
v ^rendeletében, a korábban tett Ígéretet meg- 
szegé.

» . . . . 8 ha a Mindenható kiszólit az élők 
wiábol, l nokánk Johanna kövessen a trónon, s férje 

Wernó .... . legyen . . . .“
Ezek azon sorok, mellek 'J'nntalns kinjuit érez- 

tet|k rab., S öles t,;rk.'.,it merülnek szivébe.
Agya mellett tördel neje Hunéba, kezei közt 

Jili.iii férje merevülő kezeit. A fejedelmi asszony 
eojett areza átvirrasztott éjjekről tanúskodik, mo- 
yekpt szeretett férje ágya mellett töltött.

z s’gy fejénél két női alak vonja magára 
^■“''"""ket; az agg fejedelem unokái azok, kik 
J'iicst átölelve államik a haldokló elölt. Mindkettő 
>w«k k"zös '™llU,i s ""!gis "lily kn" 
van tűi '"■raok! Mli™ llz il.'i'll|b lány még alig 

.... “ a gyermekkor boldog évein , olv korban, 
u'"‘ ,m',g “z ó1"1 . ..... As keserű érzel.................
tolják a gyanútlan szivet; urczán az ártatlan

ság üde rózsái virulnak, s a szende tekintet von
zóvá teszi a gyermek arezot, mintha csak a béke 
angyalát látnék, ki a haldokló végperczeit jött eny
híteni. Janka, az idősebb, magas alak, fenséges, 
elragadón szép arczán parancsoló komolyság trónol, 
nagy, teke szemeiben pusztító tííz ég, méltó kifeje
zője a benne dúló érzelmeknek. Jaj annak, kinek o 
szemek ellenségei! Sújtó hatásuk akár a hóhér 
bárdütése, s veszve az, kire kimondták a lml.il- 
itéletet.

Endre, Janka férje szintén eljött, hogy végbu- 
csut mondjon a haldokló királynak. Ott áll az ágy 
lábánál szemben a két nővérrel, szép arczán az 
igaz fájdalom jeleivel; szemei földre szegezvék, s 
igy nem veszi észre azon ölő pillantásokat, melyeket 
Janka szemei feléje lövellnek.

Hátrább a terem félhomályában még néhány 
férlialak körrajza látható; olasz főurak,kik a család 
fájdalmát nem akarván zavarni, visszavonultak.

Most megmozdult Köbért. Feszült ügyelőm
mel lesik a körülötte levők minden mozdulatát ; 
tekintető Endrére esik, ki mozdulatlanul áll még 
mindig helyén. A beteg látja, mint gördülnek az 
igaz fájdalom könnyei annak arczárói, kit jogos 
örökségétől fosztott meg, az siratja őt, kin a 
legnagyobb igazságtalanságot követé el, s ez még 
jobban megindítja.

- Fiam! nyűgé gyenge hangon, egy kéz
mozdulattal oldalához intvén Endrét — kevés idom 
van már e földön töltendő érzem, — hogy 
végérám közéig, - árván, támasz nélkül — hagyom 
nőm- és unokáimat, — te vagy egyedül vigaszuk, 

igéid, hogy védőjük leendsz, hogy szeretni 
oltalmazni logod őket.

ígérem, szeretett nagyatyám, s eszküszöm, 
hogy mig élek, mig e karok a fegyvert bírják, mig

I egy csepp vér foly ereimben megvédem őket — 
feleié Endre, hévvel szorítván meg fejedelmi rokona 
kézéi, s büszke fennérzés szállta meg annak tuda
tában. mily fontos szerepet ruházott rá Köbért.

- Es ti — folytató a király, neje és unokái 
felé fordulva — ne sírjatok — védőtök akadt - ő 
majd oltalmaz bennetek - vitézül, — talán 
jobban — mint én — képes lettem volna; — bíz
zatok benne, — szeressétek — felejtessétek vele, — 
hogy idegen földön van.------Te Janka — foly
tató tovább, mialatt Janka kezét Endréébe igyekvők 
tenni — légy férjednek híí — engedelmes neje, — 
becsüld meg őt — s szeresd, — mint ő szeret 
téged.

A haldokló, kinek feje visszahanyatlott, nem 
látta, mint rántja vissza Janka kezét, mily fenyegető 
pillantással méri végig Endrét, kit szive mélyéből 
gyűlölt, gyűlölt az erőszakolt kötelék alatt vergődő 
szív gyűlöletével. Mert nem volt titok a nápolyi 
udvarnál, hogy Janka nem szereti férjét, hogy há
zasságuk szerencsétlen; közte és férje közt állt ke- 
gyeneze taronti Lajos és nagyravágyó anyja Valois 
Katalin, kik Endrétől őt elidegeníteni törekedtek.

S e törekvés okát nem kell messze keresnünk. 
Lajos szép, szereti .Tankát, s ha az udvaronezok 
suttogásainak hitelt adhatunk, viszontszerelemre ta
lált ; ha mindehhez hozzávesszük, hogy Köbért ha
lálával Janka lesz Nápoly királynője, nem csodál
kozhatunk, hogy Margit és Lajos mindenben Janka 
kegyét keresik. Bobért maholnap meghalhat, s ha 
Janka kir Alynő lesz . . . . Ki tudja mit rejt mé- 
hében a jövő! . .. .

Róbert, ki egyid< *ig  mozdulatlanul feküdt, újra 
összeszedő erejét, s Endréhez fordulva folytató.

(Folyt, köv.)
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a főiskola épületében örömünuopélyt rendez mely-’ 
nek míísorozata a következő: 1. Nyitány. Egyveleg 
Luiza czimü operából, szerzetté Donizetti, játsza a 
főiskolai zenekar. 2. Jegyzői Értesítés a társulat évi 
működéséről; olvassa Demjén Márton alelnök és 
főjegyző. 3. ,Teremtés*  Haydn-tól énekli a főiskolai 
dalkör 4. Pályadijt nyert népdal Soos,Lajostól. Ol
vassa a szerző. 5. „Goneril Királyné“ Ábrányi Emil
től. Szavalja Oroszi Jenő. 6. Dalok „Notás Kata“ 
színműből, zenéjét szorzó Szentirmai Elemér, játsza 
a főiskolai zenekar. 7. „A Múlthoz*  Jutalmazott j 
óda Soos Lajostól. Olvassa Sebestyén Dávid. 8.1 
„Idealista*  jutalmazott,humoreszk. Irta Szép Lajos, 
olvassa a szerző. 9. „Édes Lánykám*,  népdal Hu- 
ber K.-tól, énekli a főiskolai dalkör. 10. „Király 
Álma*  jutalmazott ballada, Soos Lajostól. Szavalja 
Demjén Márton. 11. „Poloska*  Arany Jásnostól.: 
Szavalja Oroszi Jenő. 12 „Vadász-Induló*  Huber
K.-tól, énekli a főiskolai dalkör. 13. „Rákóczi-ln- 
duló * Előadja a főiskolai zenekar. E műsorozat ér
dekes változatossága reményleni engedi, hogy a 
záróünnep méltó lesz elődjeihez.

Figyelmeztetés. Több fővárosi lap az utolsó 
időben erélyesen kikelt azon izlésrontó többnyire 
külföldön készült, rossz eredeti képeknek még gyar
lóbb szinnyomatu másolatai ellen, melyek hazánkban, 
főleg annak középmódu lakosai közt, idegen kolpor- 
teirok által ijesztő módon terjeszttetnek, és az úgy
nevezett ponyva irodalom rákbajánál annyival vesze
delmesebb a mennyivel sokkal drágább a mulatság, 
másodszor az e czélra fordított pénzt tisztán a kül
föld rakja zsebre. Ezen baj orvoslásául egy jelen
tékeny lap tesz is egy életre való és figyelemre 
méltó indítványt, felszólítja t. i. hazánk lestészeil 
miszerint tegyék lehetővé a középosztálynak is jobb 
eredeti képek beszerzését az által, hogy egyik vagy 
másik mindjárt vevőre nem találó munkájokat rész
letfizetésekre bocsássák áruba. Ezen indítvány már 
több helyen, sőt városunkban is talált viszhangra, a 
mennyire Hercz D. rajztanárunk (kinek munkái min
denütt elismeréssel találkoznak) elfogad bárminemű, 
a festészeti szakmába vágó (arcz,és templomkópeket- 
táj- és életképeket) megrendeléseket részletfizetés 
mellett; sőt kívánatra a képeket kerettel is ellátja, 
melynek ára szintén a részletekben tudódik be. is
merve Hercz ur munkáit, s tudva, miszerint műhe
lyéből csak oly munkát ad ki, mely a megrendelő 
tökéletes megelégedésével találkozik, szívesen ajánl
juk t. olvasóink figyelmébe.

Csengery Antal a kiváló publiczista, kitűnő 
szónok és tudós, a in. tud. akadémia alelnöke kedden 
d. n. halt meg s tegnap teniettetott el. Betegsége 
ugyan aggasztó volt, de a szomorú eset mégis várat
lanul állt be.— Benne a hazai polgári iskola is egyik 
főtámaszát vesztette. A gyászjelentés ekkép hangzik: 
„ Csengery Antalné szül. König Róza, a maga és gyer
mekei Lóránt, Olga Heinrich Gusztávné, Leona Vá- 
mossy Károlyné és Etelka, úgyszintén testvére Csengery 
Imre, továbbá vejei Heinrich Gusztáv és Vámossy 
Károly, unokái Heinrich Viola, Antal, Gyula és 
Alargit és számos rokonai nevében, mély fájdalom
mal tudatja az elfelejthotetlen férjnek, atyának, 
testvérnek, illetőleg ipának és nagyatyának Csen
gery Antalnak, a magyar tudományos akadémia má-' 
sodelnökének, a magyar földhitelintézet igazgatójá
nak, országgyűlési képviselőnek, Budapest fővárosa 
bizottsági tagjának stb. hosszas betegsége után f. 
hó 13-án, délután 3 órakor, életének 59-ik és bol
dog házasságának 30-ik évében történt gyászos cl- 
lmnytát. A boldogultalak földi maradványai f. hó, 
15 csütörtökön d. u. 5 órakor fognak a magyar 
tudományos akadémia palotájából örök nyugalomra 
kísértetni. Budapesten. 1886. julius 13-án. Béke 
hamvaira!“

Utonallás. l’godba vezető utón két termetes utas 
Pápára siető falusi embert kifosztani akart, a megré
mült atyafi látván az erőszakos szándékol maga nyi
totta meg zsebjeit s a nála volt 24 krt. átadta ne
kik ajándékkép, mondván: .vigyétek ti isten nyomo
rultjai, ha most nem, majd akad ellenségtek." 8 
folytatta útját, a bugyogos betyárok meg eliramod
tak. Ez még kisebb kísérlet — csak nagyobb ne adja, 
magát elő ily világban.

Egy vidéki földbirtokos fiával egy helybeli' 
vendéglőbe étkezni betérvén, N. derék úrral az asz
talhoz ült, a fiútól kérdi az apja ismeri-e N. urat? 
Oh mi sokszor találkozunk édr apám, |ia későn 
küldi a havipénzt — lévén t. i. a bemutatandó N. 
ur zálogháztulajdonos.

Több utczán a kapuk késő éjjel sincsenek be
zárva, s fájtalan jelenetek folynak. Gyakran hol itt, 
hol ott a szobacziezus az ő szivebálványáviil mereng 
a zavartalan rendes éjszakán a helyett, hogy 
kipihenné fáradalmait. Azért jutottunk manap már 
oda, hogy cselédet alig kaphatni, hacsak meg nem 
engedjük neki a kapukulcs fölötti szabad rendolke-l 
zési jogot.

Mérges gombák. Marezilibód írják: Nikién,1 
iSomogymegyében e hó elején jó minőségűnek tar
tott úgynevezett vargánya és keserű-gombát élvezett 
több ember, kik közül már másnap négyen elhal
tak és még néháiiyan súlyosan megbetegedtek. Mint 
mondják, ugyanazon helyről származó gombák által 
már múlt években is történtek mérgezési esetek, de , 
nem ily nagy mérvben és halálos kimenetellel.

Prágában a napokban egy légy egy rendőr 
ajkát csípte meg. Nyomban daganat keletkezett, 
úgy hogy kórházba kellett szállítani, a hol még 
az nap meghalt.

Parisban julius 14-én roppant fényes
ünnepély folyt le. A Bastille bevételének évforduló
ját választotta Gambetta ünnepeknek Napoleonnap pllp)ll,n 
helyett. Mig Pária a legzajongóbb előkészületeket ' n 
teszi ez ünnepélyre, addig 300(1 előkelő zarándok, j 
mindnyájan gyászruhában, gyászénekeket zengve, égő GYŐR-BÉCS-BÜDAPEST.
viaszgyertyákkal közökben, indult Paraisle Morillba. | (. M ó 20 (I H)

A svéd király egy vasút megnyitása alkalma- Győrből indul Bécsfolé 5 ó. 17 j>. d. u. 4 
hói utazást tévén, az indóházban hírlapírók is je- —“ 
lelitek meg, kik hátra vonultak. A király aztkér- j 
dezé az állomásfőnöktől, hogy a hírlapírók hol' 
utaznak. „Egy első osztályú szalonkocsiban, 

[l’ölség. * - „l’gy is kell*  szólt a király, „mert ők
, képviselik az állam harmadik hatalmát.

Stephánia herczegnö menyasszonyi fátyolénak 
elkészítésével - mint Brűsselből Írják —• mintegy 
300 asszony van elfoglalva. Azt mondják, hogy e 
•fátyol a legszebbek s drágábbak közé tartozik, mit 
e téren újabb időben készítettek. Szívesen elhisszük.

IX. Pius holtteste. IX. Pius pápa tudvalevő
leg végrendeletében meghagyta, hogy földi marad
ványait a szent LŐrincztemplom főoltára mögé 
helyezzék. A jelenlegi pápa a napokban már el is 
rendeli IX. Pius holttestének a Péter templomból 
a Lőrincz templomba való ünnepélyes átvitelét. Az — 
előmunkálatok erre már nagyban folytak, midőn a 
Vatikántól hirtelen parancs jött, hogy hagyják abba. —- 
Még eddig nem tudni miért.

Félbeszakított prédikáczió. Az esztergomi ba
zilikát akarták megszemlélni J . . . h Rezső buda- 
pesti építész és B . . . m téglagyár-tulajdonos. Mi
dőn a bazilikába léptek Krotky kanonok épen pré- 

í dikácziót tartott. Ők nesztelenül folytatták szemlé
jüket, ami a pátert annyira kihozta sodrából, hogy 

i félbeszakítva a prédikácziót igy fortyant föl: Lódul
janak ki az én (?) templomomból, ezt Pesten tehe- 

1 tik s nem az én templomomban — az én templo
mom nem zsidóiskola!*  Hm!

Halottat támasztott föl a napokban a dunai 
szabad fürdő úszómestere. A fürdőben ugyanis 
14—15 éves fiú hullájára akadtak. Többek se« 
gével erősen dörzsölte Hacky a fin talpát, 
táját s egyéb részeit cczettel stb. Másfél órai mun
ka után a gyermek már életre jött s megmondta 
nevét. Gerőcsnek hitták, egy ferenezvárosi asztalos 
tia volt, s Csók csillagutczai líiszerkereskedésében 
volt alkalmazva. Midőn haza vitték megkötözni kel- 

, lett; — a görcs rángatta. A fiút fürdés közben 
érte utol a görcs, s az temette el egy jajszó nélkül 
a víz alá. A gyermek otthon még két óra hosszáig 
élt, azután meghalt.

Árva gyermekek sorsa. Pisában két árva 
gyerek —• egy 7 éves leány s egy 5 éves fiú — 
koldulásból éltek. A múlt héten egy négyemeletes 
házba mentek be. a fiú lenn maradt, a lányka pe
dig ajtóról-ajtóra ment kéregetni. A negyedik eme
leten egy darabka kenyeret kapott, melyet mindjárt 
ledobott lenn váró öcscsének. Dobás közben azonban 
elvesztő az egyensúlyt, lebukott s agyon zuszta 
magát.

Valóságos vérfürdőt készített a gunskircheni 
erdőben ma egy hete éjjel egy rongyszedő banda, 
mely egy másik hasonfoglalkozásu társaságot orvul 
megtámadott. Viharos, zsinankos éjszaka volt. A vil
lám és dörgés egymást váltók föl és ezt a rut 
zsinankos időt fölhasználták a gonoszok boszujok 
kivitelére. A nevezett erdőben tanyázott egy rongy
szedő társaság, mely négy férfiúból és ezek család
jából nőkből, gyermekekből állott. Ezeket támadta 
meg másik banda régi gyülölségből késekkel, ru
dakkal. A mitsem sejtő társaság közül egy férfiút 
rögtön leszúrtak, a másik hármat pedig életveszélye
sen megsebesiték. A gonosztevőket sikerült kézre 
keríteni.

Tóth Ede, a „Falu rossza“ költőjének szülőhá
zát a putnoki műkedvelőtársulat emléktáblával látta 
el. A leleplezés e hó 11-én ment végbe ez s alka
lommal a műkedvelő-társulat elnöke: Szmrecsányi 
Mihály hatásos beszédet tartott.

Városunkban meghaltak f. hó 8—14-ig: Dol
gos Mihólnő, r. k. 56 evés, sorvadás. Lelmer Dávid, 
izr. 52 éves, gégevész. Frailer József, r. k. 15 éves, 
vészhozó láz. Lengyel Lídia gyermeke Antal, á. h. 3 
hónapos sorvadás. Boron Mihály gyermeke Mihály r. 
k. 11 hetes, görcs.

Szét •késztől levelezés,
Cy. A Bpst. Köszönet, sajnálat és üdvözlet!
G. M. Nns. ígéretére számítunk. I,ehetetlen veit adott

• szavunkat beváltani, de e napokban kicánilnlnnk. Üdvözlet!
Zs. S. Bpst. Bár nálam nélkül történt meg a dolog, 

helyeslem Az ilyen társadami lakbajokat irgalmatlanul 
ki kell pusztítani, akkor azután jobb időket érünk.

H. S. Bpst. Sokat igéi- a .... • megért i-e ön czól- 
zásunknt ?

A. N. J. Alsólendva. Hát lmgy leszünk ?
P. K' és Z. Gy. Srsf. Megkezdjük! A gyümölcsfákról 

is JÓ lenne egyet mást közölni.
K. M. helvb. Egy része bevált. Az első túlzott volt.
R. J. Bpst. A limit szombati „Scliulbote“-et nem kap

tam meg. Kérem.
M. K. Czyld. A folytatást várjuk.
0. helyben. Egy előfizető vagy akár más kedvéért' 

nem hallgatjuk el az igazságot, mert hisz akkor miben lillnu 
a vidéki lapok feladata? Pletykára nem udjuk fejünket. ,

Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.

adott

VASÚTI MENETREND.
PÁPA-QYÖIt-KIS-CZELL.

Indul :
Íu'inzeti '!• ',7 “• 1>-; '<■ u. 7 ó.

Győr felé d. u. 2 ó. 49 p.; Vegg. (i 6 54
42

Kin-Czellbííl 
Győrből 12

29 P. 
P-

O-a/borj
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 11 frt. - kr., közén 11 fit. 30 alsó 

10 frt. 50 kr.
Rozs: jó 8 frt. - kr., közép 7 frt. 80 kr., nlfiA 

7 frt. 50 kr.
Árpa: j.G frt.SOkr.k. 0frt.20 kr. és a. 5 frt. 80kr.
Zab: j. 7 frt.- kr. k. 0 frt. 80 kr. (I Irt. (50 kr
Tengeri: j. 7 frt. — kr., k. 7 frt 90 kr. és a' 

7 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.

Pápa, 1880. julius 16. Woita József.
polgármester.

felelős szerkesztő: Jfánfi János,

JVl IIZr TB K.

Minden külön értesítés helyett van szerencsénk 
rokonaink és ismerőseinkkel eljegyzéseinket ezen 

utón tudatni:

Lázár Marj 33-euts-clj Dávid

S
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JELENTES.
Ezennel értesítem a nagyérdemű közön

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

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

uj gyapjú- <5s gabna-zsákok, 
valamint mindennemű 

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

(A kautsuk-ponyvák igen előnyösek gé
pekre eső ellen, és gahnakaza'ok befedezé- 
sére tűz ellen.)

Mindennemű megrendelések pontosan 
teljesíttetnek. Teljes tisztelettel

BETTELIIEIM RAFAEL, 
Pápán.

V. 1880. ~

Árverési hirdetés.
Alnlirt királyi bírósági végrehajtó a polg. 

tk. riltt. 403. értelmében ezennel közliirré 
teszi: lmgy a pápai kir. járásbíróság "“1ff ’*■  
végzése által Spitzer Márton allén, Bergrr 
Perencz és Lövenstoin Mór részére, 6111 M 
311 kr. követelés végett elrendelt biztosítási 
végrehajtás folytán biróilag lefoglalt, s 835 frt 
36 krra becsült szobabútorok, hordók, gazda
sági eszközök és egyebekből álló ingóságok 
nyilvános árverés utján elndandók, minek a 
helyszínén, vagyis P. Teszéren alperes lakásén 
leendő eszközlésére határidőtll 1880-ik évi jú
lius hó 21-ik napjának délelőtti 8 órája kiül- 
zetett, melyhez a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel meghivatmik : lmgy az érdek- 
lett ingóságok emez árverésen, a l>"lg. tk. >''tt. 
406. §-a szerint, szflkség esetében becsáron 
alul is eladatni fognak.

Kelt Pápán, 1880. julius 15-én.
Mészáros Károly 

királyi bírósági végnlitijtó._____

k Laptulajdonos és kiadó: Nobel Ármin.


