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könyvkereskedésében van, hová az előfi
zetések küldendők, minden egyéb külde
mény a szerkesztő nevére (polgtíriskolai 
cpüíef) czimezendő.
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Megjelenik: Szerdán és szonihnton.

Hirdetések
négyzet centimeternyi tér szerint számít
tatnak. - Egyszeri beiktatás ára minden 
négyzet centiméterért 1 krajezár.—Bélyeg 
külön .30 krajezár. — Előfizetőink ked
vezményiben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

Komoly szavak.
ív.

Van már néhány pálya, melyek nyitva áll
nak a nők előtt hazánkban is. Lehetnek kis
dedóvók, tanítók, posta- és távírda kezelők 
(posta- és távirda-tisztek nem lehetnek): lehet
nek vasúti menetjegy elárusítói (nem felelős 
pénztárnokok), lóvonatu vasúti kocs'k vezetői 
(konduktorai), iparüzletek tulajdonosai és be- 
je»yzet kereskedők: lehetnek színészek és mű
vészek.

Azonban csak a kisdedóvói, tanítói, színé
szi és művészi pályák azok, melyeken tökélete
sen biztosítva a szabad verseny számukra, és 
bármennyire képzettek legyenek is egyes nők a 
távirda-és posta kezelésében, bánnint kisuj- 
jokban legyen is minden odavonatkozó elméleti 
és gyakorlati ismeret, minden szabályrendelet, 

a könyvek és számadások vezetése sat., a tiszti 
vizsgát nem tehetik le, valamint egyéb hivata
los foglalkozásoktól is el vannak zárva.

Ez az oka azután, hogy nőtanitóképez- 
dókbe folyamodók száma évről évre növekedik 
s növekedik ezzel azok száma is. kiket eluta
sítanak.

Hogy a nők azokat az ismereteket, kész
ségeket és azt az ügyességet elsajátíthatják, 
melyeket a férfiak kizárólagos tulajdonuknak 
hirdetnek, az élet ezer példával bizonyítja s a 
nőománczipátió legelkeseredettebb és legveszé

lyesebb ellenei mégis azt állítják,hogy a nők leg
többje még az említett foglalkozási körökben 
sem képes ngy betölteni az elfoglalta tért, mint 
a férfi még pedig, a miatt, hogy hiányzik nála a 
kellő szakismeret. Ha tehát képes reá, miért nem 
szerzi meg?

Föltéve, hogy ez állítás igaz, kik ennek 
az okai? Valljuk be, hogy a férfiak, kik nem 
gondoskodtak eléggé a nőnevelésről, kik azt hit
ték, hogy mindig tökéletesen eleget tesznek 
kötelességüknek a tanügy körül, ha a férfiak 
számára, úgy, a hogy elegendő közép- és szak
iskolát állítanak föl, de azon nőket kiket nem 
képesek szülőik zárdában vagy drága nevelő 
intézetekben taníttatni, sem nevelőt tartani 
mellettük, egyedül csak az elemi és hiányos 
házi nevelésre utalták egész a legújabb korig, 
a mikor végre széles Magyarországon egy-két 
polgári iskolát állítottak számukra. De mig ezek 
száma a nevetségig kevés a szegény leányok 

I még itt is rövidséget szenvedtek. A fiuk szá- 
I mára I5-. a leányokéra 4 évi tanfolyamot Írtak 
! elő, valószínűleg csak azért, hogy ha 4 év alatt 
i nem tanulhatják meg azt a mit a fiuk 6 év 
I alatt, rámondhassák, hogy „ime a nők, a mint 
■ megjövendöltük előre, csakugyan nem képesek 
I oly széles ismeretkörre szert tenni, mint a fér- 
I íiak.“

Ha pedig a nő magán szorgalom utján 
[ klasszikái és modern tudományos műveltségre 
tesz szert, ezt még csak be sem bizonyíthatja

törvényesen. 11a az érettségi vizsgát a legjobb 
sikerrel kiállta, adnak neki róla, — bölcs tör
vényhozásunk értelmében, — magán bizonyít
ványt, melynek ugyan édes kevés hasznát veszi. 
Így a méltányosság tekintetében hátrább állnak 
a nők a legutolsó csirkefogónál vagy zsebmet
szőnél. kinek szabad a törvényszék előtt, — ha 
tudja — époly joggal, mint az ártatlannak, 
bebizonyítani, hogy ez vagy amaz ügyben nincs 
érdekelve, mig ha a nő tudományos képzettsé
géről a vizsgáló bizottság meggyőződött is, ar
ról államilag érvényes bizonyítványt kiállítania 
nem lehet.

Igazán nevetnünk kellene rajta, ha nem 
volna annyira elszomorító.

Az állat értékének meghatározásánál a 
becslés irányadójául az szolgál, hogy mennyire 
hasznavehető az az állat, mig lia az ember sa
ját embertársát birálgatja, az is befolyással van 
Ítéletére, vájjon az illető férfi-e vagy nő. Oh 
emberi nagy bölcsesség!

Első és legszentebb kötelességünk, hogy 
a régi igaztalanságot jóvá tegyük, s a nők 
számára minél több nyilvános tanintézetet ál
lítsunk, de addig is, mig ezt tehetjük, enged
jük meg nekik, hogy tudományos képzettségöket, 
szerezték azt bárhol, nyilvános vizsgálat utján 
igazolhassák, miről nekik államilag érvényes 
bizonyítvány szolgáltassák ki.

A nők műveltsége az első lépés nőeman- 
czipátió felé s az egy vagy más pályán alkal-

T á. r c z a,
Idegen földön.

Történelmi elbeszélés Pósa Károl.vtól.

1.
■ Ha már nem leszek többé — az élők—| 

tözt, ha utolsó — akaratomat — fogod hallani, 
— igazságtalannak itélendesz, — mert megfosztálak, 
- a királyi tróntól. Igen megfosztálak, — pedig 

•'kilvel fogadám — dicső atyádnak, — hogy utó
dommá teszlek. S ez esküt — nem vehetem — | 
vissza, - pedig _ jsten tudja — nem tartha-j 
tóm meg.

Endre arczát, mely eddig csak a bánat és 
szomor jeleit tükrözte vissza, e szavakra a harag 
pírja lepő el; hevesen emelt*  fel fejét, s már kifu
tásra készült, midőn tekintete Róbert dúlt voná

sira esett, s látá Mária esdő arczát; a haragos 
V'‘dok elsimultak, s szelíden, bár nem menten a 
““rágós felgerjedéstől, szólt Róberthoz.
, Nagyon fáj szivemnek, hogy az, mi kedves! 
s cledhetlen atyám főtörekvése volt, igy semmisül!

a családi vér joga miatt önkényt felajánlott 
^l"iitul igy fosztatom meg, s bár jogom fegyvert ad I 
’,z,,mbe annak megszerzésére, nem török utána. A 

,Ueb’nek fejedelmévé lettem volna, ha csak 
sikéÍl,VZ-ÓÍntl*‘tja Í,shenHeni , szeretni fog, ha szeretetét 

1 "id kivívnom. S apám szelleme azon vezércsil-, 
'•í'dtem tündökölve mutatja azon módot, 

' y y<‘> azt elérnem sikerűiéiül.
~~ Köszönöm fiam robogó az öreg hogy 

m ^l'S0rited — kifakadásoddal — végső perczei-,

ind. de lásd — tudom, — hogy e korona — 
halálod, — s intelek — ne nyúlj utána, — mert ha 
a trónt elnyerted, elvesztél.

A király az utolsó szavaknál egészen fölemel
kedők ágyában, beesett arczára élénk pir vonult, 
szemei lázas fényben égtek .... Nem, ez nem a 
haldokló többé, kinek vívódó lelke utat tör megvál
tójához, ez a jós szellemet visszatükröző arcz, nem 
roskatag király arcza többé, túlvilági fény ömlik el 
azon, midőn szavait folytatja.

— Látom,— hogy a viszály magvát — hinti 
el „ az ármány közietek — se mag fölcsirázik,
— gyümölcse vér, mely patakozva foly — a trón 
zsámolyán — s páráját bosszúért — küldi az égbe. 
__ Nem késik az — s a fel sem száradt mederben
— uj folyamot nyit — áldozatainak kiomló 
véréből.

— Esküdjél meg — folytató, hirtelen Janka 
felé fordulva — hogy jó anyja leendesz népemnek, 
hogy Lajost az udvartól eltávolítod, tedd Apulia 
kormányzójává. vagy nevezd ki — Calabria her- 
czegének, csak távolitsd el magadtól; mert mint 
engem — körülhálózott - álnok anyja súgta sza
vakkal, — úgy te is — ily Ügyesen szőtt csel — 
áldozatává leendesz. Távolitsd el őt — s helyezd 
Endrét — azon jogokba — melyek őt — mint fér
jedet megilletik. — Tedd jóvá -■ némileg azt — 
mit én ellene — vétettem. — Esküdjél — hogy 
megteszed.

Janka, kihez e szavak intézteitek, komor arcz- 
czal állt az ágy fejénél, s bár látta nagyanyja esdo 
tekintetét, a kulcsolt kezeket, melyeket Mária kér-

lelésére nyújtott feléje, hidegen s mozdulatlanul 
tekintett maga elé; csak midőn Endre szép, barna 
szemei csüggtek kérőleg arczán, emelő föl tekinte
tét, hogy annak fagyos kifejezésével Endrét sújtsa.

— Esküdjél — hörgő a haldokló, végső eről
ködéssel tartván magát ülő helyzetben.

Néma csend állt be, mindenki feszült figye
lemmel lesé az eskü szavait Janka ajkairól.

— Nem — hangzók a válasz — nem akarok 
esküszegővé lenni.

— Úgy légy át............. Róbert nem fejez
hető be szavait, szemei megmerevültek, az ajkak 
melyek átokra nyíltak meg, örökre bezáródtak, feje 
hátrahanyatlott; Róbert megszűnt élni...........

— Szerencsétlen! megölted nagyatyánkat! — 
sikoltá Mária, holttetemre borulva.

Sancha még mindig kezei közt tartá férje 
merev kezeit, a beállott catastropha nem csalt már 
könnyeket szemeiből, s sok sirás kiapasztá könnye
ink forrását; a kétségbeesés rettentő példájaként 
állt ott elfásultan, közönyös arczczal nézvén férje 
merev vonásait.

Endre, kezeibe rejtő arczát, de ott állt előtte 
a haldokló király arcza, s még hangzott füleiben 
a szó: „Ha a trónt elnyerted, elvesztél1* ....

Jankát e jelenet nem rendítő meg, kŐszobor- 
kőnt állott, arczán a bánat legkisebb jele sem vala 
észlelhető, hideg maradt az, mint a szoboré, mely
nek a művész alakot adott, de melybe lelket nem 
lehelhető. Talán mégis hatott rá az álok!...........
De nem, lesiklik az a trón zsámolyáról, s a királyi 
székig nem hatolnak e szavak: Légy átkozott! . . .



maztuidók legszigorúbb megvizsgálása képessé-j nem egyéb mint a nőnevelés, mely a nőt füg
gök tekintetében, meg fog óvni attól, hogy a getleu és a szó legnemesebb értelmében szabad 
nőemanczipátiót megbánjuk. megélhetésre képesíti. Tanítsuk hát a nőt.

Mielőtt azonban fölvett tárgyunkat befő- emeljük magunkhoz, s ö a földet mennye teszi 
jeznők, engedjék meg a tisztelt olvasók hogy számunkra, hogy ne kelljen azt a földön túl, áb- 
ínegmagvarázhassuk. mit értünk mi a müveit- Hinduinkban keresnünk, 
ség al att. M 0 k o s K a r o 1 y.

A műveltség a szakismereteken kívül ab
ban áll, hogy az ember a körülötte levő tár
gyakat minél élesebben megkülömböztesse, az 
események közötti összefüggést minél határo
zottabban felfogja, a mások külső jelekben 
nyilvánuló gondolatait minél hivebben megértse, 
ngy sajátjai is másokkal megértetni bírja, e 
mellett az absolut szépet és igazat megismerje, 
s ezek után oly élénken vonzódjék, hogy tet
teiben, — mint a hajósnak az iránytű. — 
szenvedélyek teljes kizárásával, Útmutatóul egye
dül csak ezek szolgáljanak.

Nem szükséges optimistáknak lennünk, 
hogy elhigyjük, hogy 100 eset közül legalább 
99-szer nem a roszakaratban. hanem a félre
értésben keresendő ezerféle kellemetlenségeink 
oka: a műveltség itt fölállított meghatározása 
szerint minél műveltebbek azok kik. egymás tár
saságára utalvák, annál kevésbbé fognak egy
másnak kellemetlenségeket okozni és igy annál 
boldogabb a családi élet, minél műveltebbek 
tagjai.

De a nő, a mellett, hogy családtag, egy
szersmind a jövő polgárainak első nevelője: mi
nél műveltebb pedig a nevelő, annál műveltebb 
lehet a növendék, annál jobban tiszteli anyját, 
kitől csak mindig jó példát látott, s ha felnő, 
jobban tiszteli a törvényt, kevesebb kihágást 
követ el, kevesebb szeszes italt fogyaszt, keve
sebb pénzt kártyáz el. mert korán megtanulja 
nemesebb szórakozással űzni tova unalmát, több 
lesz a vagyona, ő maga erényesebb és boldogabb.

A művelt anyák gyermekeinél mélyebb a 
kedély, igazabb az érzés, hivebb a barátság, 
szentebb az adott szó, kisebb a fényűzés, több 
és szerencsésebb a házasság, kevesebb az ön- 
gyikosok száma.

A müveit nő ismeri önmagát, az emberi 
testet, az élet és egészség föltételeit, családját 
tehát jobban óvhatja a betegségektől, e miatt 
gyermekei erőteljesebbek, kevesebb köztök a 
betegség, kevesebb a halandóság, hosszabb 
az élet.

Egyszóval, a nőnevelés az emberiséget, 
melynek czélja a tökéletesség felé törekvés, 
mind előbb és előbb haladtában nemcsak, hogy 
segítheti, hanem arra egyszersmind el kerülhet- 
len szükséges.

A nőemanczipátió pedig mely egy részről 
a nők egyenjogositása a férfiakkal, más részről

A Jókai-ünnep.
Lezajlott a nap, melynek városunk közön

sége oly nagy és ritka érdekeltséggel nézett 
elébe. Lezajlott; a tábla immár megmondja 
az arra elhaladónak, hogy Magyarország nagy 
költője és legnagyobb regényírója. melyik ház
ban töltötte azt az idői, mely alatt a pápai 
alma mater növendéke volt; vendégeink, kik 

i közelről s távolról érkeztek ide, hogy a nagy 
! napot velőnk együtt megünnepeljék, ismét 
j visszatértek házi tűzhelyeikhez, s az ünnepi 
zajt ünnepi csend váltotta fel. Es e csendben 
vájjon mi esnék nekünk jobban, mint vissza
emlékezni a szép napra s reminiseentiánknak 
némi alakot adni!

Igaz, azt mondhatnék, hogy minden úgy 
történt, a hogy az a programúiban előre hir
detve volt, de ezzel, úgy hiszem, a szives ol
vasó nem igen elégednék meg, mert hisz ö is 
jól tudja, hogy a programul csak a vázlat, és 
1 az ünnep befolyása az. mely alakot, testet ád 
az egésznek.

Azzal kezdem, hogy az ünnep várakozáson 
[felül jól sikerült. Vidéki vendégeink közül 
'többen már a szombat délutáni vonattal érkez
tek meg, s hol a várkertben, hol pedig ott 
lent, a vár hűvös pinczéjében, a komolyan alá
tekintő hordó-óriások mellett töltötték azt az 

'időt, mely őket még az ismerkedési esttől el
választó. Az esti vonattal a többiek jöttek s 
vagy 9 óra tájban gyűlt össze az a 60—70 

I főből álló társaság, a mely meg akart egymás- 
1 sál ismerkedni. Volt is ismerkedés, volt toaszt, 
felköszöntés, quantuin satis. Gyurátz F e- 
rencz rendező-bizottsági elnök meleg sza
vakban üdvözlő a vidéki vendegeket; dr. Feny
ves sy Ferencz Hegedűs Sándorra emelte 
poharát; Hegedűs Sándor (a „Ilon" dolgozó 
társa) mint a ki Jókainak képét viselte az 
ünnepen, fenkölt beszédben emlékezett meg az 
általa oly forrón szeretett nagy férfiúról, s a 
rendező-bizottságot éltette; Néger Ágoston 
az Írókat és lapszerkesztőket köszöntette fel. 
mint a kik a magyar nyelv támaszai, terjesz
tői ; Molnár kir. ügyész Komáromból a pápaiak 
egészségére (a rendező-bizottságra). H a r ni o s 
Zoltán (Pap Gábor püspökre), D e ni j é n 
Márton (Jókaira), II i n d y Árpád (a Komá-

' romiakra),továbbá : L é v a y Imre (Veszprémi 
N é m e t Ii Vilmos, (Komárom) Körmendv sth 
stb. De ki tudna mindent elősorolni'I

Ebéd illán a főiskola örömllimepre tnrt-i- 
tott meg. Nagy és díszes közönség volt

IS hallgatta végig a valóban kitűnő előadásokat' 
A programul ez volt:

I. Nyitány. Egyveleg l.uizu ezimíl operából 
szerzetté Donizetti, játsza a főiskolai zenekar. 2 
Jegyzői értesítés a társulat évi működéséről: olvassa 
Demjén Márton alehiök és főjegyző. 3. „Teremtés* 1 
Haydn-tól, énekli a főiskolai dalkör. 4. Piilyadíjt 
nyert népdal Soos Lajostól. Olvassa a szerző. 5 
„Goneril királyné." Ábrányi Emiltől. Szavalja Oró- 
szi Jenő. (>. Dalok „Nótás Kata" színműből, zenéjét 
szorzó Szentirmai Elemér, játsza a főiskolai zene
kar. 7. „A múlthoz." Jutalmazott óda Soos Lajos
tól. Olvassa Sebestyén Dávid. 8. ..Idealista*'  jutal
mazott humoroszk. Irta Szép Lajos, olvassa a 
szerző. 9. ..I'kies lánykám'', népdal Huber K.-tó] 
énekli a főiskolai dalkör. 10. A király álma" jutal
mazott ballada, Soos Lajostól. Szavalja Demjén 
Márton. II. ..A poloska*'  Arany Jánostól. Szavalja 
Oroszi Jenő. 1'2. ,,Vadász induló'*  Huber K.-tól 
énekli a főiskolai dalkör. 13. ..Rákóci induló." Elő-' 

, adja a főiskolai zenekar.
Noha mindent a legjobban sikerültnél 

kell mondanunk. mégis egyes részleteket még 
külön ki kell emelnünk: és pedig az 5. 6. 8.
9. 10. és 11. szám alattiakat. -- Ezt követte 
a tornavizsga, melynél szintén meglehetős ha
ladást volt alkalmunk észlelni.

Este a kaszinóban táncz.
Vasárnap azután szintén prog)ammszerüleg 

folyt le az ünnep. Pontban 11 órakor G vil
lát z Ferencz bizottsági elnök fenkölt szel
lemű megújító beszédet mondott, fejtegetvén 

' az irodalom fontosságát. Ezt megelőzőleg a 
főiskolai énekkar ritka praocizitással a szóza
tot énekelte el. Mészáros Károly Soós La
jos következő alkalmi szép költeményét érzés
sel és tapsoktól kisérve szavalta el:

A költő.
Zöld babért a költő homlokára
Hol a múzsák tündér csókja ég !
A kit isten eljegyzett magának 
Bölcsőjében szenderegve még.
Hogy legyen majd dísze nemzetének 
Büszkesége, e névnek magyar . . !
8 teremjen virágot szellemétől, 
Az eddig még oly kopár avar.

Es fogamzott a nagy eszmék magva.
Csáb varázszsal int e szent berek, 
Melynek titkos árnyu sátorába 
Most, belépni alig hogy merek.
. . Mennyit ápolt . . s hány újat teremte . ..! 
S mily pazar báj rajtok sorba mind — 
Mint szivárvány fellegek között, úgy 
Ragyog, mit a költő lelke hint!

Mint a puszták rezgő délibábja 
Tündérhonba varázsol, ragad.

II.
Pár hét múlt el Róbert temetése óta. A csa

ládi sírboltban nyugodott az Anjouk utolsó férfisarja, 
vitéz ősei mellett aludván az örök álmot.

üj csillag tűnt lel az udvar körében, tündöklő 
fényű napként homályositván <4 és szorítván háttérbe 
az udvaronezok seregét: Károly, Durazzó herczege. 
Palermoból a nápolyi udvarhoz jött. A szép, de 
könny fi véri) herczeget csalogatta a túlfesztelen han
gulat, mely ez udvarnál uralkodott. Jött, látott és 
győzött. A kellemes, ügyes társalgó, sima, hízelgő 
modorával csakhamar megnyerte a kedélyeket, 
udvari körök központjává lön. Mindenkit
zett, mindenkihez volt egy nyájas szava, s az ud
var hölgyek közül nem egy epedett a szép lovag 
után. De ő tekintetbe sem véve mindezt, csak Má
ria kegyére törekedett, s fel nem vevén annak visz- 
szautasitó modorát, minden alkalommal a gyengéd 
figyelem apró jeleivel árasztó el.

Endrének, ki megbarátkozott már az eszmével, 
hogy ha király nem is. de Nápoly kormányzója 
leend. egyhangúan folytak napjai. Sivár életéből 
eltűnt az öröm utolsó szikrája; a szerelem, melyet 
keblében Janka iránt táplált, a hideg közöny, sőt 
megvetés láttára, kialvó félben volt. Gyakran lelki 
szemei elé állító neje képét, kit szeretni akart, 
szeretnie kellett; de elhomályosult e kép. ködfá
tyolként lebegett előtte, melynek homályos mélyé
ből nem Janka égető, mély tüzű szemei, hanem 
szende kékek, tűntek elő, s az arcz melyet maga : 
elé varázsolt, nem Jankáé többé, annak közvonala- 
iban Máriára ismert.

A
s ki az, ki a komoly 
dobogását? .... Hiába

az.
lekötele- hitte azt. mi őt az

szívnek titkos vágyait ki képes elnyomni ? 
érv erejével győzi le Leves 

igyekszünk azt elnémítani, 
mint a Vulkán tüze, szünetel, hogy újulva kitörjön, 
s nincs oly földi hatalom, mely annak gátat 
vet...........

Hiába űzte el Endre a csábos képet, ott le
begett mindig előtte, hasztalan mondá, hogy nem 
lehet, nem szabad Őt szeretnie, a szív nem úgy ér
zett. Ha tiltakozott is az ész, a szív egyre azt 
feleié: „ szeretem “.

S a lányka ? . . . . Eleinte csak szánalomnak 
elhagyotthoz fűzé; az ártatlan

lányka, szive mélyéből sajnálta a mellőzött, kitaszí
tott Endrét. Nem tudta szegény, hogy az, mi öl 
az ifjúhoz vonzza, már több a szánalomnál: az éb
redő szerelem. De mikor oly szép, oly jó, s oly 
igéző beszédű..........

Most is ott sétálnak a várkort fái alatt,' 
melyeknek levelét az esti szellő mozgatja; távolról 
a partokon megtört hullámok moraja hallatszik,1 
mely egyhangú zene oly andalító, csábos .... Van 
valami a hullámok e zenéjében, mi a szív legtitko
sabb húrjait érinti, s a merengő kedélyben visz- 
hangra talál.

Mária teljes odaadással figyel Endre beszédére, 
ki távoli hazájáról, a szép Magyarországról beszél; 
elmondja a szép meséket, melyeket gyermekkorában 
dajkájától hallott, melyekben az elátkozott királyfi, 
a királylány önfeláldozása folytán megmenekül .... 
Szép arczára mosoly ül, midőn látja, mily érdekkid 
hallgatja őt Mária. Félbeszakítja beszédét, s a lányka, 

kinek tekintete Endre arczán mereng, csak később 
veszi észre, hogy a mese félbeszakadt; fölrezzen, 
elpirul s lesütött szemekkel kérdi.

— S a mese vége ?
Hogy a királyfi nőül kapja Honáját, kit 

oly forrón szeret, mint — mint én szeretem az én 
kis Máriámat.

De fölség szabadkozik Mária még job
ban elpirulva.

- |gell — folytató Endre, kinek arczárói a 
vidám mosoly eltűnt — hasztalan tiltom szivemnek, 
hasztalan titkolom magam előtt is, érzem, hogy 
nem élhetek szerelmed nélkül; már rég óta küzd 
bennem ez indulat, fölzavarván lel kémét mély nyu
galmából. Add vissza lelkem békéjét, mondd, ok 
mondd ki a szót, mely a zaklatott szivet megnyug
tatja, s a legboldogabb emberré tesz, mond: hogy 
szeretsz !

Endre megragadó Mária kezét, szemei vára- 
kozásteljesen esüggtek annak arczán, mohón leste a 
szót, mely ajkairól jő.

A pír, mely Mária arezót boriiá eltűnt, s ilZ 
arcz, melyen még előbb a hajnal rózsái virullak, 
holt halaványnyú vált.

- Ne tovább herczeg mondá egész testen 
remegve, miközben kezét igyekvők Endre kezei kö
zül kiszabadítani — oly szavak ezek, melyeket nem 
szabad meghallgatnom; avagy feledi fölség, hogy 

neje nővére az, kihez igy szól?
Nem nőm nővére áll többé elöltem, '*)  

nem a szeretett lény, kit imádok, kiéit szitem 
bog; mert most tudom, mi \onzott eddig Jauká ioz,



Kentének cwrnielyón át
I'. Lhidal fon a gondolat,

'g.v -ú0,"'11": rri',,k ■ ■ 
' 1 a .múltból- a .jelenre hoz.
í lók nevűinek zengzetere ! 
K? ha pemlül a varázs koboz.

ft.,,,,,,0111 a költőt nemzetem ! ki 
busáidban, kardot fogott

Egykoron, — az eltűnt , Ij’rtoűssol 
Kőidre, védve hazát s szontjogot.
, ki lelke lángoló hevével

már oly dicsfényt dente rád ... 1 
Tiillóvelve - Kárpát büszke ormán 
Jellemének fénylő sugarát.

Ünnepeld a költőt óli hazáin I hisz 
Nem sok volt még ily dicső tiad.
Ki előtt a pártok szenvedélye 
Elnémul vagy messze elriiul. 
Kinek lelke, mint tavasz viran.va 
Uj meg uj virágokat terem.
s mint hullám a zajgó oczeánon 
Gyöngyeit ringatva megjeleli.

Oh! a költő mint élő tflzoszlop 
Századok viharján átragyog!
.Mint az éjnek kárpitján kigyűjtött 
Örök fényiiun égő csillagok . . 1
— Nemzetek közt hull le a sorompó, 
Tiszteli őt ellen, és rokon . . . 
Hervadatlan a hírnév babérja 
A múzsáktól csókolt homlokon!

;(a romi bizottságrn, Tarczy és Váli tanárokra 
OR a varosra.) Kis Gábor (Jókaira, mint 

Híjukon pályatársára.) Antal Gábor (a fővé- i 
rosi ós vidéki sajtó képviselőin*,)  Rózsa őr- 

Ina^y (a pápaiakra és a megyei tisztvisedőkro,) 
Horváth Lajos (Hamary Dániel őrnagyra.) 
Lasz Samu (Jókai nejére és nővérére,) Mol
nár kir. ügyész emelte poharát; poharat emel
lek továbbá Antal Gábor Véghelyi Dezső 
megyei főjegyzőre, mint Veszprémniegye mo
nográfiájának megirójára; Fogthíiy Dénes a 
polgármesterre, Szabó Endre a társaságra.

Mikor azután eloszolva a Mádai-féle kávé- 
| ház kertben megfogyva bár, do törve nem ismét 
összeültünk érdekes irodalmi viták 
ünnep szép tehetségű, de beszéddel fukarkodó 

I poétája. Sóos Lajos is megszólalt 
kőzett Petőíi dicső szelleméről; 
pedig az irodalmi meteort Koródi 
gúny bolondja*  szerzője) éltette,

között az

niegemlé-
Bánfi János

Pétert (a „ Le- i _ o ___ o _ „ _.......... o___________
kívánva, hogy ház keltjében (a szőlőtő halhatatlan) a hol azt a

s

az majdan mint nap ragyogjon a magyar iro- borzali 
dalom terén. — Jó késő, de talán korán volt

A helybeli polgári dalegylet a 
husM énekelte el, s itt helyén találjuk meg-1 

meglepett! dr. Fenyvessyvol szólva
'Ö

szop időadásai S | ílzt mondja, 
Cseresnyés vonója fűszerezte, mire különben ] 
alig rnlt szükség mert, a fogadós „Was gnt 
inul tliener“ tekintetében ugyancsak kitett a 
magáért, aztán pedig felköszöntésekben nem 
veit hiány. Nőm lehet ezéloin itt a felköszön- 
léseket csak kivonatban is közölni, mert sok 
találna lenni a jóból, azért egyszerűen csak a 
szónokok neveire szorítkozom: Gyurátz Fe
ri*  néz (a fölséges családra és a honvédségre) 
*lr. k'i'iiyvessy Ferencz (Jókaira) Szilá
gyi József (Jókai rokonaira, a magyar 
hölgyökre és Kóródi Péterre stb.) N a g y B 01- 
ilizsiir (a vendégekre,) Hegedűs Sándor

Ez volt erőszakos imádságom mindennap itt a Klá- 
raház utazni szobájában.

De szavamon fogtak!
Mióta már a negyedik kapitulácziót szolgá

lom : s a tenger, a köd,, a chaosz még most is ott 
forr, zsibong, feszít, ügy állok már a munkám 
halmaza hegyett, mint Si m e on Stylites a pusz
tában rakott oszlopán, s én is, mint a pusztai 
anachoreta, mindennap viszek fel még egy követ s 
csinálom a tízezer keresztet.

Nem panasz szól belőlem. Ellenkezőleg. — 
Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított; 
áldott legyen a kéz, mely arra rávezetett ’. Nem 
kértem Istentől se gyönyört, se gazdagságot: csak 
munkabíró erőt: - s a munkában meg lett adva
a gyönyör, meg a legnagyobb gazdagság : a füg
getlen szabad ember életmódja. Legsötétebb hálát
lanság volna tőlem — Isten és hazám iránt, — ha 
pályámnak egyetlen árnyoldalára is visszaemlékez
ném, ha tartogatnék keblemben mást, mint a 
megelégedés kéjérzetét, mikor visszanézek — egész 
odáig, a hol a legelső novellámat megírtam.

Meg van-e még az a s z ő l ő 1 u g a s a K1 á r a- 
'/■ ........................... ) ’ ' 1

az majdan mint nap ragyogjon a magyar iro- borzalmasan fantasztikus elbeszélést megírtam, a 
dalom terén. — Jó késő, do tahin korán volt nliuck .Irtenitótot- a neve? Akkor virágzott a 
inúr. Iliikor nz utolsók is hazatértek, Img-y az \ " ''’ugő méhek segítettek benne. A rali pá- 

„ ... . . . o•’ 11 vázaira volt szanva ; azért kellett azt titokban írni,alom edes ölében erősítést nyerjenek a nagy |lK)gv ilk,gell szem ni(.g no lás8a. A „képző
nap munkájához. Hát erről mit mondjak? llát társaság*  öt arany jutalmat tűzött ki pályadíjul: 
biz ez mint befejező tény, valóban koronája egy versre és két novellára. Mikor már bevoltak adva 
volt az ünnepnek s nem hiszem, hogy a késő I!l pályaművek, azután is minden délután kijártam 

éjjeli s a korán reggeli órákban torozottak kö- ;’‘«lfkérd<-zni a növekedő szőlőszemektől, hogy mi 
. • i ír i i-i x i ■ I lesz a munkám sorsa!

zött csak egy is lett volna, a kit az est ki szőlő pedig savanyú volt: még várni
IIyni-|nem elégített. kellett.

Jelentésemet azon óhajjal fejezem be, — | Hárman laktunk egy szobában: Kerkápoly i 
ipuvA/ni lmgv ezen szerény kör meglepett! dr. Fenvvessyvel szólva — Jókai ünneplése | Károly, Pap Dini és én. I’ap Dini genialis fiú 
t-nkrt. nú-i-t kitűzéséről iig-yszólviin alig' é Int korú hiú', még soká igen soká tartana! ’ éS

volt tudomásunk, eidoiuelné ezen kői, nnsze- ‘pedig Boz Dieckens első művét a Pickwick
rint a közönség részéről pártfogoltassék. Oro- Jókai levele.*)  klubbot. Petőfivel (akkor még Petrovics)
SZÍ Jenő szavalata („Jókai Mórhoz*  Petőfitől) ' és Orlay val csak a tanórákon találkoztunk és fő-
„j.gkiilió volt, s bátran állitliatjuk. hogy Oro-- , A«on kedves levelére melyben engem csaló- képen a .képző-társaság- ülésén.

. . • . . . dómmal együtt szives volt meghívni a Pápán ren- Milyen komoly dolog volt ez!
szí urban a drámái aiaKilasia ígmi nagy lenpt- emléktáblái ünnepélyre, megkísértek kién- A tagok mindig teljes számmal jelen: Tar
ség rejlik, dr. Fenyvessy berencz zarsza- gesztelő választ adni. Kiengesztelőt azért, mert | ezy tanár volt az elnök. A tagok által benyújtott 
vát sűrű tapsok között mondotta el, mire a én azon az ünnepélyen jelen nem lehetek. Először szépirodalmi és aestheticai munkák kiadattak birá- 
lüiskolai dalkör P. Tóth Kálmán „szabadság-' >s úgy megkötöttem magamat (ebben a nagy me- latra. 8 aztán az ülésben felolvasták a művet és a 

1 L-’f hókéit * el * legben a nyári fejemet viselem s az mingyárt bírálatot. Mindenki elmondta rá észrevételét. —
(hu -a i y '■ • rheumát kap), hogy nem bírom egyik fogamat a A köztetszésben részesült műveket azon kitttn-

A diszebcdet, melyben vagy 1 szemel) : másikhoz értetni; s a ki most mogakar szalajtaniJtetés érte, hogy azokat a szerzőjük sajátke
zűt részt, a polgári dalkör szép előadásai s|CSak azt mondja, hogy menjek valahová bankettre! I züleg beírhatta az egylet albumába, a minek az 

— De hogy ha bár olyan föltétien ura volnék is, volt a czime : ,Erdenikönyv.“ Ezekből ismét 
mind a harminczkét fogamnak, mint akkor, mikor kiválogatva alakult meg egy jó kötetnyi Album a 
még a derék Klára Mariska főzte lakomához „Távasz,“ melyet á társulat saját költségén adott 
voltam mindennap hivatalos, még akkor sem mén- ki — s nem vesztett vele. E társaság tagja volt 
nék el Pápára azon a napon, a melyen az én nevemre i Kolmár József is, emelkedett hangú költeményeiről 
vonatkozó emléktábla lesz ott felavatva. A mik ily I most is nevezetes író, és Bárány Gusztáv, kinek 
emlék-örökitő ünnepélyeknélelmoudatnak,azok mind légy VValtér Scottra emlékeztető magyar lovagkori, s 
elvan dolgok, s miket magának az érdekeltnek egy bibliai tárgyú: (a levita felesége) czimtí im
már csak a földalul szabad végig hallgatni. Még.veilája erőteljes nyelvezetével, s fényes fantáziájával 
azt is nehéz kiállni, ha az embert szemtől szembe I annyi reményre jogosított egykor.
szidják; hát még ha szembe fel dicsérik : ez Jó barátok voltunk mind. — De azt nem ab-
csak leköszönt minisztereknek He ki, -mint bűn-[bán az értelemben kell venni, hogy összeálltunk 
tetéssulyosbítás. 1 e g v m ást d i c s é mi: hanem úgy, hogy v e rs e-

Azért engedjék meg önök, igaz szeretteim, n y e z t ft n k egymással, mindenben és mindenütt: 
hogy a mostani kopasz fejű, őszszakállu „veterán*  : versenyeztünk az osztályban a hely elsőbbségéért: 
helyett hadd mutassam be önöknek azt a lombos én csak harmadiknak juottam fel (első volt Kerka- 
haju, sima állá ifjonezot, a ki még akkor csak; polvi, második Gondol Gábor) versenyeztünk a nyelv- 
rekruta volt. tanulásban, versenyeztünk a pályázaton, megmondtuk

Abban az időben, hogy Pápán jártam isko- egymásnak a hibáit s örültünk egymásnak a diadalán, 
lába, tele voltam hypochondriával. Örökös szúrá st | a sikerén. Ez az igazi barátság.
éreztem a mellemben, azt hittem tüdővészben va- Végre eljött a várva-várt nap, a pályabirák
gyök: lopva a Tapolcza partján a keserédes csucsor - véleményeinek kihirdetése.
gyökereit szedegettem, azokat rágcsáltam, tud-ai Soha ünnepélyesebb nap nem lebegett előttem,
azt Diószegiből, hogy az a mellnek használ. A pályabirák voltak Kovács Pál, Stettner
Szegény jó anyámat el-el rémitettem életről le- fgnácz és Tarczy Lajos.
mondó leveleimmel. Egyszer gyermekkoromban 1 Az első pályadijt, a két aranyt nem en uyer- 
iárt nálunk egy öre«' ismerősünk, ágról végről tán tem el; hanem Orlay; nekem csak a második ju

dokon is. a ki régóta elszegényedve úgy tengődött, tott, az egy arany, s az elismerő véleményekből is 
hogy egyik ismerősnek a házából a másikba vám-' a fényes, a magasztaló Orlaynak, nekem csak Imz- 
dorolt. Eltol hallottam elmeséltotni a fátumát.; ditó, a jövendőre utaló.
Fiatal korában nagy beteg volt, s nagyon szeretett S el kell ismernem, hogy Orlay koszoruzott 
volna élni. K..L -o.. ..
egy hoss-zii fehér szakállu agg, s azt mondja neki : 
rno Ham, meg fogsz gyógyulni; hanem aztán nem 
élsz tovább fiz esztendőnél; akként intézd a dolgo
dat.- - Az atvali az éjjeli látás után csakugyan 
I'gyszei-I-C felgyógyult s aztán bízva a próféciában, 
akként intézte a dolgát, hogy az alatt a fiz esz
tendő alatt, ugy elköltse minden .vagyonát : nehogy 
holla utánra valami maradjon. Ámde az ősz férfin 
nagyon rosszul lehetett, informálva; mert a rásze
dett atvali még azután negyven esztendeig járta 
a világot, magának és másoknak terhére. — Ennek 
a meséje nem akar kimenni a fejemből soha. En is 
fohászkodtam annyi sok álinatlau éjszakán 
rentartva n köhögésről) .oh uram Isten, 
tiz esztendőt adj még élnem. Nem 
én Tőled se gyönyöröket, se gazdagságot; 
azt, hogv engedj dolgoznom! Engedd meg, 
uzt n tiugi,., «... ........... .
a lelkemben forr, hömpölyög, zsibong, napvilágra 
hozhassam. Adj tiz esztendei munkaidőt nekem 1“

*) In-. Fenyvesti) ferencz mint a rendezö-bizottaág ul- 
í elnökéhez.

miéit íngaszkodám eddig hozzá. A te képed volt 
az, mit benne láttam, te valói angyali lény, kit ő 
benne imádtam. Szólj Mária, ne fokozd kinaimat 
liiillgatásoddal, mond ki a szót, mely a hallandók 
kgboldogabbikává tesz, vagy az örök kárhozatba 
h«it!

Mély fájdalom ült Mária vonásain, midőn a 
'/-'•rétéit ifjú ajkairól e szavakat hallá; jól esett 
■'/•ivének, hogy e deli vitéz szerídme övé egyedül, 
"katlanul. De látta maga előtt azt az örvényt, 
•nelybe sodortatnék, ha Endre megtudná, hogy vi- 

"iit szereltetik. Nem - ennek nem szabad meg- 
^'iteiinie, o titoknak nem szabad napvilágra jut- 
llla'-. 8 ha saját szive a fájdalom terhe alatt 
"’egszakad is, Endrének Jankát nem szabad elhagy- 
ll,u • • • . A szende leányka, ki tegnap még gyer- 
•iK'ki bizalommal tekintett jövője elé, most meg- 
le teát altól . . . de Endrének nem szabad remélnie. 
I tö’1 hűségedet meg nem hallgathatom 
''/•'le remegő hangon nemcsak az előbb em- 
dett ok miatt, hanem ne nehezteljen felség, 

^/ivemnek nem parancsolhatok, s az nemet mond, 
l,('i| mert én a durazzói herczeget — szeretem.

Mintha villám sújtotta volna Endrét, ugy állt 
h f1'.111 n.v’hitkozal után. De nem maradt ideje 
k1.zyi '" ^ Sl1* ’ Máriát elhagyta ereje, ingadozni 
1'^', '* S. a s,,K(,b'ére siető Endre karjaiba rogyott. 

ai perczig Endre vállán nyugodott u szép fő, s ő 
lií|IU0|.U tekintettel nézett a zokogó lány-
i. ,l °I.V hőn szeretett, s ki igy tépte ki keb- 

0 H szerelem fakadó virágát.

(Folyt, köv.)

an nagv beteg von, s uugyuu ..................r . , ,«•............*.• ’ ,.......  r
Jtát egyszer éjszaka megjelenik előtte novellája nem csak jobb volt az enyimnél, de való-
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tengert, azt a ködöt, azt a öhoaszt, a mi itt

sággal jó volt. Szép hangulat, költői ér, erőteljes 
nyelv, művészi alkotás egyesültek benne; mig az 
enyimben nem volt más, mint vad fantazia.

Hanem az az egy arany, s ez az aranynál 
drágább szó, hogy „előbbre törj!*  egész életemnek 
irányadójává lett.

„Ezt*  nem felejtettem el; „azt*  nem adtam 
ki soha.

Pedig volt egyszer egy olyan nap is az éle
temben, mikor nem volt több pénzem, mint az az 
egy arany, és egész nap éheztem. „Világos*  után 
volt: az útfélen maradtam, kenyeret nem adtak 
már olyan bankjegyen a milyen nekem volt, az 
aranyomat pedig nem adtam volna oda, ha éhen 
halok is. Ekkor talált rám egy jó barátom: a meg
mentett pálya aranyom most is itt van az ereklyéim 
között. - Forgalomból kiment „dovise;*  kalmár 
nyelven — de nekem útjelző devise.

Azt tartják, hogy egy porszemnvi gyöngyfor
gács, a gyöngyér kagylóba belopva, azt gyöngv- 
termésrc bírja ösztönözni. Ezt hiszem én a pálya
dijakról. Az ifjúi kedély felnyilatlan kagylóiban 

I egy gvöngyforgács is alkotó ösztönt támaszthat fel.



| ső kerületet. 2 
munka teljesítése Adamina .............. .. .......
kerületi Sáblik Ferenczro bízatott. A hivatkozott 
számú tekintetes megyei törvényhatósági intézkedés 
folytán felhivatik minden háztulajdonos és lakos, 
hogy lakásaiknál szükséges kéményseprő munka 
teljesítését, csak az illetékes kéményseprővel esz
közöltesse. Ezen intézkedés azonnal életbe léptetik. 
Figyelmeztetik a t. közönség, hogy a rendeletnek 
mindenki engedelmeskedni tartozik, a nála megje
lenendő kéményseprővel a kéményt, takarék tűzhelyt, 
és kürtöket, mielőtt veszélyessé lehetnének, kitisz
togatni engedje, — különben feljelentés, vagy gyul
ladás esetén, rendőrileg bírságolta tik. A tek. városi 

, tanács 615. számú végzése értelmében közli Pápán, 
a rendőri hivatal. Julius 15. 1880. Cziuk János, 

lm. k. rendőr kapitány.
Kitűnő minőségű kőbányai sört mér a „Püs

pök pinezéjé*-nek  bérlője, a sörkedvelő hívek figyel
mébe ezen tikkasztó időjárásban méltán ajánlható.

Kóbor színészek vergődtek a napokba váro
sunkba, láttuk- nem láttuk a szerencsétlen hajó
törteket, egy kis pénzmagra akartak szert tenni, 
hanem úgy tapasztaltuk s tapasztalták hiába. — 
Ha más nincs — az ilyen „duett*  társulatra nincs 
szükség. Létén talán elkelnek.

Hymen. Ángyán Kálmán kir. mozgópósta tiszt 
N. Kanizsán jegyet váltott,, a báj- és szellemdus 

i Tárnok N. kisasszonynyal. Őszinte szivünk mélyéből 
I zavartalan boldogságot kívánunk a kötendő frigyhez.

Isszonyu orkán kerekedett hétfőn este, sked- 
' den reggelre az egész várost porfellegbe borította, 
I úgy hogy akit utczán ért menthetetlenül a falhoz 
| csapta — az ember azt hitte majdnem, hogy ez a 
| végítélet előjátéka

Uj levelező-lapok hozatnak jövő hó 1-től 
fogva forgalomba, melyen a czimzett mindjárt meg
adhatja a feleletet. Ezen válaszra használható leve- 

| lező lapok egyelőre csak, az osztrák magyar mo- 
I narchiára valamint Németországgal feuálló csere- 
1 forgálomra nézve lesznek alkalmazásban. Október 
1-től fogva pedig az általános póstaegyesületbe tartozó 
többi államokkal is válthatni ilynemű levelezést, meg
jegyzendő. hogy a választ csak azon államba lehet 

[felhasználni, honnan eredt a levelező lap. /V bel- 
forgalmiak benyomtatott 2 kros, a külföldiek pedig 
5 kros bélyeg jegyet fognak viselni. Ezen rendszer 
által a falusi atyafiak legalább elérik azt, ha egy 
ilyfélét útnak eresztenekfc, „mását*  kaphatják.

Szétszedhető és szállítható pályaudvar. Az 
Ausztráliában, Sydneyben tartott legutóbbi nemzet
közi tárlaton egy magyar szakférfiú találmánya, a 
műszaki osztályban nagy feltűnést keltett. A felta
láló Popovics Lázár, a magyar vasúti tisztiiselői 
kar egyik legrégibb tagja. A találmány, melyet 
Popovics „Glorissefc-nak nevez, már az 1878-ki 
bécsi tárlaton is ki volt állítva. ^Méltányolták elő
nyeit. de csak elméletileg. 'Tehát Popovics talmánya 
nem saját hazájában, hanem a külföldön talált igazi 
elismerésre. Poroszország kevés módosítással utá
nozta a találmányt, mely azóta ott nagy katonai 
összpontosításoknál igen gyakorlatinak és előnyösnek 
bizonyult, mert 24 óra alatt 72 teljes katonai vo
nat elszállítását teszi lehetővé. Igazi elismerést 
azonban Popovics csak a practikus ausztráliaiaknál 
nyert, kik a térkép és mérnöki munkák osztályában 
a második nagy díjjal tüntették ki. Most végre hi
hetőleg az osztrák-magyar szakkörök figyelme is rá 
lesz irányozva a fontos találmányra és eltalálojára. 
(Hiába igaz marad: Nemo propheta in patiia 

. . .......o.......................... , sua. Szerk.)
következnék a kukoricza terméshez is volna rémé- Miskolczi aranyak. A múlt hó utóján Szolnok
nyűnk. A mi pedig a krumplit illeti, erre határo- , város főkapitánya 50 drb hamis aranyat foglalt le 
zottan jónak lehet mondani a termést. a postahivatalnál, moly csomagocska „szivar szipka*

S mire keseredik ezen örvendetes állapotok' tartalommal volt, jelezve. Hogy miképen jött nyo- 
szemlélete alkalmával is a magyar kebel, amit a “ z’ " “ f ...... í/'"" ~ 1,x’’ " ’
nemzet jósköltője mondott ki, hogy : „Ennyi áldások 
daczára, ez a haza mégis árva/’ Szegény és árva
nem teremhet elegendőt a dús talaj még csodás 
viszonyok mellett sem !

Nem tudom van-e önöknek most képzőtársa-1 
ságuk? Ha nincs, hát alakítsanak. Én megpróbálom 
a próba folytatását. A jövő évre és azontúl minden 
évben, a mig élek, kitűzök öt aranyat: a menynyit 
mi elénk kitűztek: úgy, a hogy akkor tették, pálya- 
dijnl a pápai tanuló ifjúság koréból a versenyre 
kelni szánt verses és prózai költeményekre: nem ; 
jutalom, nem dij; csak emlék gyanánt. Fogadják , 
el tőlem, mint hálám örökségét.

Azután — majd nem sokára lesz nekem al
kalmam pápai barátaimat élőszóval is forrón üdvö-, 
zelhetni: nem is egy alkalom; de kettő. Van ne
kem két hajdani kedves tanárom Pápán; kiknek 
egyike (Váli Ferencz) vezetett be engem a költészet, 
rhetoriea és philosophia csarnokába, a ki megismerte- , 
tett a természetrajz örök szépségű régióival, a má
sika (Tarczy Lajos) pedig, a ki feltárta előttem a 
természettudomány felséges világát ; mind kettőiük 
az „excelsior!*  jelmondatával önismeretre, fölfelé 
törekvésre serkentettek, mind kettő megragadó előa
dásával azt éreztetve, hogy a „tudás munkája*  nem 
a halandók kínzására kitalált büntetést; hanem az 
olymplátogatók kiváltságos gyönyörűsége. Ezen régi 
„barátaimnak*  rövid időn ötven éves tanári jubi
leuma fog bekövetkezni. Meglesznek azok ünnepelve 
tisztelőik, egykori tanítványaik által. Ezeu ünnepé
lyekben hívatlanul is részt fogok venni, mint egyike 
a legtöbbet tartozó adósoknak.

Most pedig, kérem önt, szeretett barátom, le- i 
gyen szives legforróbb hálámat kifejezni mindenki-1 
nek. a ki rám megemlékezni kegyes volt. Különö- | 
sen pedig azon derék honleány fiainak, ki nekem 
hosszú évsor előtt valódi édes testvérem volt a tá
volban.

Vidéki levelezés.
Aszód, 1880. julius 20.

T. szerk. ur!
Légy üdvözölve általam te áldott szép: „Arany] 

kalásszal ékes rónaság“, ám de ti is ékes és szép 
regényes felföld kalásszal termő halmai és hegyei! 
Áldott mondom, mert ugylátszik, hogy az idén 
nemcsak a rónaság, de adott a felföld is bővebben ( 
minden termésből mint a múlt években. Milyen ■ 
vígan hangzik most a szép szabadban az arató aja- 
kán e serkentő dal: „Ne menj kis lány a tarlóra.“ 
— Vígan, mert szép reménynyel kecsegtet az idei 
aratás nálunk Aszódon és vidékén. Elismert gazdász 
és földbirtokos I). J. ur állítása szerint az aratás j 
a folytonos kedvező csendes időjárás mellett nagy 
uradalmakban is jó előrehaladt. A kis birtokosok 
nemcsak, hogy az ősziek aratását bevégezték, de a 
piaczunkon már idei rozsot és árpát hoztak áruba.

Az idei búza termés Aszódon és vidékén cse-; 
kély kivétellel, úgy a csomók száma mint a szem 
jó qualitásánál fogva kielégítő. Az eredmény szal
mában 1200 □ öles holdról 17—80 csomó közt 
variál. Szemmel fizet csomóként a fennálló búza 
7o-80 itezét, a dőlt búza azonban csak 35—40 
itczét. — Ellenben a rozs csak helyenkint kielé
gítő, nagyobb részben üres kalászit, vagy oly szo
rult szemű, hogy azt sem a cséplőgép ki nem veri, 
sem a ló alatt ki nem nyomtatható kalászából, s 
vetőmagnak épen nem használható.

Továbbá az árpa, zab, lencse, bab, borsó, mák ■ 
és magbükköny jól fizetnek, jelesen a mák kedvező 1 
időben elvirágozván jó minőségben gazdag termést ' 
igér. A kukoricza eddigelé a folytonos száraz idő 1 
daczára jól viseli magát s szépen csövedzik, eső ( 
szükségeltetik a kifejlődésére, mely ha mielőbb be- •'

Az alsó kerületben! kéményseprőI nyákban. Daczára a hőségnek vihar nem volt, ó 
>so Adamina Mártonra. A felső1 meteoroligiai intézetek tudósításai szerint jövőt/ 3 

olyan idő várható. ' )eu >•<
Halász verseny volt nemrég Amzliáhn..

Wathi csatornában, Scheffieldből 700 ember iöl 1 
külön vonaton, aztán a csatorna mindkét tar, ' 
megállván parancsszóra kivetették horgaikat és ni<*i '! 
óráig halásztak. Az első dijjat nverŐ 10 font u 
linget kapott 3 , font halért. U|’

Virág Benedek síremléke ügyében a bizothflff 
a közelebbi napokban ülést tart, mély véglegesen foJ 
intézkedni. A gyűjtő iveken már begyült annyi néi, 
a mennyi szükséges, bár még mindig igen' sok*  ’ 
nem küldték be az iveket, hírlapi felszólítás és sn • 

1 gető magáidéi elek daczára. Dér.v lelkész elkészíti i 
síremlék rajzát is, és e szerint az emlék kilencz Eb 
magas, igen szép keresztből fog állani, Magát a sírt 
is körülszegélyezik s trachit-követ s nagy kőlapot 
fektetnek föléje. Ha jut pénz, szép rácsozattal körül 
is kerítik.

Krausz Gyula táncz- és illemtanitó Pápáról 
jelenleg K.-Czellben tanít. Mint haljuk, nem a légi 
jobb üzletet fog csapni nem csoda, kinek volna ily 
vesződséges viszonyok korában tánczmüvészetrc iá 
áldozni-kedve és pénze.

Negyvennapig L-ijtöl. New-Yorkban dr. Tan. 
ner kijelentette, hogy ő meghazudtolja az orvosi 
tudományt, mert képes negyven napig minden étel

I

nélkül élni. A böjtölést június 28-ikán kezdte meg 
s mint jelentik julius 25-éig 25',, fontot 
veszített súlyából. Az orvosok óránkint vizsgálják. 
Tanner meg 15-ikén vig volt, csak egy kissé ide
gesnek mutatta magát. Csupán vizet iszik.

Szét •/tesztel le velezés<
J. Aszód. Tudósításait szívesen látjuk. Kérelmét 
teljesítjük. Minden jó. de a betűszedők panasz-

W. L. Helyszűke miatt kiszorult azonban valami 
„beteg*  is van benne kiír volna úgy hagyni.

Kuhár Ferencz ptiszt urnák N.-Kanizsa. Uram uram 
liszt uram, hát lesz-e az énekes halottból valami? Kerülhetne 
valami hadd szólljék az a „latinicza-t'éle*  csöndes.

L. I. k. a. Az igazság szózata iigyhitszik nem tetszik 
„gyengédségednek*  pedig oly udvariasak még sem leszünk, 

hogy az alfele fenebnjok kiirtásával fölhagyjunk. Szivén ta
lálta a szomorú való l'ölleplezése s szegény mániáját szökés
sel ijesztgeti, ha e lapokat továbbra is megtartja - kérem 
nem tukmáljuk — olvassa vagy num minket nem fog érzé
kenységed reformálni a szabadsajtó ez áldásos korában. Sze
rencsés utat kóbor gondolkodásának!

„Szolnok-Abony“ t. szerkesztőjének, Tévedésből ma
iadhatott el megy megéri. Gratulálunk!

Előfizetési felhívás!
Figyelinpzlotjük és kérjük tisztelt 

tőinkéi, kiknek előfizetésük a múlt hó 
lejárt, hogy újabb megrendeléseiket 
megújítani méltóztassanak.

Lapunk előfizetési ára:
Egy évre . . 6 frt. -— kr.
Fél évre . . 3 „ — „
Negyed évre . 1 „ 50 „

Az előfizető nevének, czimének, li 
nek s az utolsó postának, tisztán s o

előfize- 
végével 
mielőbb

mába a főkapitány a szipkák e különös fajának -
— nem tudjuk, de nem is tartozik hozzánk, azt- 
azonban eddig sikerült kitudni, hogy a csomagot 
Hiingler Károly adta fel Miskolczon, és Hamrák La
jos, Szolnokon ismert kártya-játékosnak czimezte. Az 
aranyak Viktória az angol királyné arczképével van
nak ellátva, mindenben hasonlók az angol aranyok
hoz, oly ügyesen készitvék, hogy a pénznemekben 
gyakorlottabb embert is zavarba hozhatnának, ha 
könnyűségük s a légen sajátságos színváltozásuk el 

Veszprém megye nem árulná, hogy biz azok nem Albionban, hanem 
5550 5566/880.; Miskolczon, hihetőleg a nagy hírre kapott „miskolczi 

hatos*  gyárban verettek. Denique Miskolcz még ug,y 
kinövi magát a pénzverés háládatos mesterségében 
mint Nagy-Kőrös a bankó nyomásban. „ J.-N.-Sz.“

Papirruhás társaság volt nemrég New-York- 
bau, melynek tagjai — nóta benő szép leányok — 
papiros ruhában jelentek meg. Egy szép szőke kék 
ruhában jött, egv tüzes barna vörösesben. Egy har
madik barna papircsomagot képezett, melynek vál- 
lain következő felirat volt: „Ezt a helyet óvatosan 
kell (!?) megtapogatni!*

Az időjárás Európában a lefolyt héten arány
lag nagyon egyenletes volt, a légtüneti változatok 
minimumokra alkalmazhatók: a légnyomás 760 és 
765 mm. '.-űzött ingadozott. A hét elején erős sze
lek uralkodtak Romániában, Déli Oroszhon, és Kö- 
zép-Európában, mikre aztán heves 
keztek, utóbb gyönge déli ___

pusztákkal a fel- forró, derült idő állott be, 30 fok Celsiussal az ár-

N é m e d y 1 m r e.

Vidéki és helyi hírek.
Hirdetmény. Pápa városa. — 

tekintetes törvényhatóságának 332, 
szám alatt hozott végzésével, — két vagyis felső, 
és alsó kéményseprő kerületre osztatott. — Választó 
vonal: a Zöldséges piaczon Polcz Pál 33. számú 
házától fel Veisz Adolf szabó háza mellett, — Kereszt 
utczúban Nagy Ignáczféle, Morvái .József gomb
kötő, Skolnik Mihályné, Schoszberger Márk, Schlé- 
singer József házáig. — Iunen a főiskola utczában 
végig az alszélrőli házsor, — hóimét a sertés pia
czon Bauer Anna, Veisz .Jakab és l’ngár Antal 
háza sorában, a város majorjáig. — Ettől a város
major mögött felmenő közle déli része, — az Árok 
utcza 796. számától át a Korona utczai 761. számú 
Morvái György háza mellett keletre, és délre fekvő 
része a városnak; — benne értve a Rozmaring, 
Laki, Zöldfa-utczákat, kerti sort Tamás-utczát és 
Pordán-sort. - Mégis az ezek mögött eső mal
mok, puszták és szőlőhegyek képezik az Alsó. 
Az ezen fölüli rész malmokkal '

viharok követ
áramlat k öv etke zté be n
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