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Visszapillantás.

E

gy évi' immár, hogy a „Magyar Vidék
*
1
m'eg lett indítva.

Nem nagy idő ugyan egy év az idők
folyamában, — de egy vidéki lap életében min
denesetre oly időszak, melynek végén vissza
lehet, vissza szabad pillantani a múltra. arra, a
mit tettunk és arra, a mit akartunk, de a mi
tetté nem válhatott.
Mint 1. olvasóink tudják, a „Magyar Vi
**
dék
mint tisztiin szépirodalmi képes lap lett
megindítva, mint olyan lap, moly a vidéken élő
s pályájuk kezdetén álló Íróknak s leendő Írók
nak meg akarta adni az alkalmat, hogy szel
lemi termékeiket a közönség előtt bemutat
hassák.
Azért neveztetett el lapunk „M a g y a r
I’iil ét'-nek.
Lapunk eleinte vsak annyiban birt helyi
jelleggel, amennyiben itt Pápán nyomatott s
adatott ki s elvétve helyi híreket, is hozott.
Lapunk nem Pápa és vidékéé, hanem a m ag y a r vidéké volt.
Vájjon helyes volt-e az ilyen lap megte
remtésének az eszméje l azt megítélni reánk, kik
csak utódjai vagyunk a megalapítóknak részben
annyival is inkább tart,óz,hátik, a mennyiben mi
ezen kérdéssel már akkor is behatóan foglal
koztunk, a mikor „Magyar Vidék
**
czimíi
lap még nem létezett. Foglalkoztunk azzal a
kérdéssel, melyet egy jeles fővárosi iró, —
GyOrgy Aladár —■ is tett tanulmánya tárgyává :
Viyjon he|yes-e s íidvös-e az irodalom fejlődé
sére nézve, ha az irodalmi férfiak a fővárosban

Szerdán

és szonibalon

összpontosulnak, ha az irodalmi működés centra
A „M a g y a r V i d é k“-nek is meg
lizálva, a metropot által monopolizálva van.
kellett tehát változtatnia eredeti tervét, ha meg
És azt találtuk, hogy nőm fldvös, de sőt akart élni. Le kellett lépnie a tisztán irodalmi
sok tekintetben káros is. Káros, mert az irodalom álláspontról, a hová eleinte elhelyezkedett, s fel
ott kellően nem fejlődhetik, az irók száma nem! kellett vennie részben a lokális jelleget, lle
gynrapodlnitik. a hol csak a fővárostól várják csakis részben. Mert lévén városunkban egy
az üdvösséget, a Ind maguk a fővárosi irók is régibb lap, mely a helyi érdekeket kellően kép
nagyrészt bizonyos nemével a btlszkoségnok ős viselhette, a „M a g v a r V i d é k“ mint
toll-nristokratiának tekintenek le a vidéken élő részben helyi érdekű lap legfeljebb az ellenőri
kollegákra, kikben talán megvan minden, a mit szerepet vallhatta magáénak. S ezen szerepéhez,
ii. n. írottól mainap követelnek, de a kiknek a mennyire lehetett, hű maradt. A többszöri
csak az az egy epitheton hiányzik: f ő v á- szerkesztőcserének a lap tulajdonképeni irá
r o s i. A kinek azután azok között a vidéki nyára nem volt befolyása, legfeljebb a czél
irók között szivén fekszik az (így s főleg, a ki elérésére szolgáló eszközök és módok változtak,
Írói dicsvágygyal bír, az a fővárosba iparkodik, — a czél azonban az maradt.
És a czél ezentúl is a régi fog maradni.
a kit pedig polgári állása, szerénysége vagy |
egyéb körülmények visszatartanak, az rendsze
A „Magyar Vidék" ezentúl is nyíltan
rint homo obscnrns marad az irodalom terén. megfogja mondani, a mit rossznak s a mit jó
Vannak kivételek, de ezek fölötte ritkák.
nak talál, a sajtó vezérelveit: az igazságot,
Ily viszonyok között a „Magyar Vidék
**
i g a z s á g o s s á got és részre haji a tlendíteni akart valamit a- dolgon, alkalmat s 1 a n s á go t mindenkor szem előtt tartva.Ezen
teret akart nyújtani a vidékieknek is a műkö ösvényen haladva nőni gondolunk azokkal, kiknek
désre, de az általánosan uralkodó nézet és di lapunk létezése általában nincs ínyükre ; nem
vat ellenében nem tudott győzedelmeskedni, azokkal, kik személyeskedésből lapunkon ezt is,
mint vidéki lap nem tudott, hasonló fővárosi amazt is kifogásolják, és nem fogunk törődni
vállalatokkal versenyezni, mert a magyar nép azokkal, kik az igazság súlyával fejen találva,
ben, még a középosztályban sincs meg az, a kigyót-békát kiáltanak a szókimondó journami a németet, a francaiét jellemzi: a nemzeti 1 istára.
A „Magyar Vidék" nem áll semmi
irodalom anyagi pártolásának és istápolásának
hajlama. Miért is törődnék a laikus a vidéki felekezet, semmi párt, semmiféle clique szolgá
irók buzdításával és serkentésével ? Hisz mé^, latéban : a „Magyar Vidék" nem tönyénez
oly kevesen tudják felfogni azt az igazságot, senkinek, de passzióból nem is üldöz senkit. A
*
mindenki egyenlő,
melynek a minapjában, a Jókai-ílnnep alkalmá „Magyar Vidék" előtt
val, a rendező-bizottság elnöke Gyurátz Ferencz bármely folekozothoz vagy párthoz is tartozzék.
úr adott kifejezést, hogy t. i. az a nemzet, Ezen kijelentésünk nem akar ezélzás lenni. E
megjegyzést szükségesnek tartottuk, mert hozzá
melynek irodalma van, nem halhat meg soha.

neki; az éleslátása anya átlátott az álczán, s ret
IV.
Az ármányos terv, mely Endre halálát volt tegvén íia jövőjétől, őt magával akarta vinni Maelőkészítendő ki volt főzve, s ha késett, zord csa I gvarországba. — Most megrettent Janka; ha Endre
Idegen földön.
pásával sújtani őt, úgy annak oka más körülmé ! távozik, elvesztik őt szem elől, s akkor hogy képeTUrtdndiiii clbrezúlős l'ósa Kárnlytól.
, sek ellenőrizni, meghiúsítani terveit ? . . . Endrének
nyekben keresendő.
(4. folytatás.)
Jól sejté Endre, hogy bátyja a neki küldött maradnia kell minden áron . . .
— Legyen; küldd meg Mária jegygyűrűjét,1
S újra ment a futár a périgordi bibornoklevélből megtud mindent, megtudja, mily szilaj
» esküszöm, az pecsételi meg Endre halálát. —
kezekbe került öcscso, hogy Vulkán a föld lábai hoz .... Legyen a pápa engedékenyebb, egyezzék
alatt, mely kitörésével minden perezben eltemetheti. a koronázásba, úgysem lesz Endre király, kialszik
Károly csakhamar távozott; az agyában meg- Megtudta, s azonnal intézkedett, hogy követség in életének világa, mielőtt a koronát fejére * teendi . . .
sztllonilett tervet elő kelle készítenie. Hazaérkezve,
.Tanka is megfeszítő minden erejét, hogy Er
duljon Nápolyba és Avignonba, Endre rögtöni koroclőszóllitá meghitt szolgáját.
nóztatását követelendő. De anyjának Erzsébetnek zsébetet eltérítse szándékától; mintha minden gyű
Ló'rincz — mondó neki — emlékszel, hogy sikerült öt lebeszélni tervéről, mert jól tudta, hogy lölete legforróbb szerelemmé vált volna, úgy csüg® biztos halál torkából montélek meg egvkor, elér-I ezen ügyben, melynek szálait asszonyi kezek szőt | gölt férjén, a gyöngédség oly annyi jelével árasztó
«»tt az idő, melyben tartozásodat loróhatod. Még ték, ügyes nő jobban mozdíthatja elő érdekeiket, el Endrét, hogy még Erzsébet is azt hivó, hogy
m éjiéi levelet fogsz tőlem kapni, melylyel rögtön mint bármily és bárliány tagu küldöttség; s ezért [csalódott. Mert ha o szerelemnek csak parányi ré
11 »ak indulsz Avignonba. Igyekezzél, fontos amit nmga indult fényes kísérettel Nápolyba, roppant sze való, akkor Endre sorsa felől nyugodt lehet.
,
bízok; ne kimúlj sem pénzt, som fáradságot, pénzösszeget vivén magával, hogy ott, hol kedves Ehhez járult, hogy a pápa részéről is megérkezett
'“KJ minél olőbb oda érj. Ha e levelet sikerűi rábeszélő modora, s az azt támogató igazság szava a követ, ki a koronázásba való beegyezését hozta, s
“B’bátyánmak átadnod, mielőtt Endre futárja nem találna nyílt fülekre, e talizmánnal szerezzen tarenti Lajos, ki szálka volt Erzsébet szemében,
' gnonba érkezik, gazdaggá teszlek, lm nmn .... hívőket liánok. Manfredoniában hová zárai hajón anyjával színién elhagyó az udvart. Engodott végre
“ »«>», kell sikerülnie, mert különben életed forog érkezett, az egész nápolyi udvar fogadta. Az érke a sok kérelemnek, s lia sorsát az ég kezére bízván,
íJJ7."111, *^ OÍ*^ l'°dig menj és készülődjél, mert mi- ző vendég tiszteletére Sanrha is elhagyó unokájával elhatározó magányosan térni vissza Magyarországba.
'.v a levelet megírtam útnak indulsz.
Az ünnepélyek hosszú sorát, melyek Erzsébet
a zárdái, Imi eddig tartózkodott, s ismét az udvar
kiríi
t
v""
* midőn Líírinoz útnak indult. A hoz jött, melytől örökre akart távozni. Janka any- 'tiszteletére tartattak, elutazása előtt még egy fé
l'alutából még mindig lmllatszék a mulato- nyira legyőzte gyűlöletét, Imgy férjével jelöni meg nyes harezjátéknak kelle befejezni. Kettős ünnep
j leendőit ez az udvarnál, mert Mária és Károly el
"Kiága; áthaiigzott a falakon a zaj, s fölhang- Erzsébet üunepélyes fogadására.
He szinlő tehetsége itt nem sokat használt jegyzését is ünnepelték. Mária nem szerette Károlyt,
“ sötét éjben. Éljen Janka I Éjjen a királynő I

T á x c z a:

vagyunk már szokva, hogy ellenfeleink minden lag szervetlen állományból alkotott gáp mlíkódó- ; a büntetések legszigornbbjának , amelyet a bűnt r
igazság-kiszolgáltatás még mindig nem hisz nélkV
-i
sorunkban, mindonszavimkban rosszakaratú ezél-i»éimk
minősége xuni
által .nn.taryy
mintegy elárulja, miszerint
neiu természeti erők által hajtatok, hanem, hogy lözhetni, t. i. a lefejezésnél, az érző öntudatos ú*
zást körösnek. Mi békében akarunk élni min
benne a működést egy elrejtett, lelkes lény viszi., a legkisebb időrészek bizonyos tartamára kétségkívül
denkivel, mórt, meg vagyunk győződve, hogy a
a levágott fejben fog maradni. Azonban az elbeszé
sajtó, — főleg a vidéki — csak akkor töltheti E század elején egy híres gépész Kemptelen Far
lések, miszerint a törzstől levágott fejek öntudat"
be nemes és magasztos hivatását, ha képvise kas (pozsonyi származású hazánkfia szül. 1734 j
1804) utazgatott szerteszét egy automattal, mely bizonyos jelek által még nyilatkozni is tudott, téve
lői egymással kezet, fogva, egymást istápolva.
egyesült erővel munkálkodnak, s mindég a igen nagy feltűnést okozott. Az autómat, mely egy (lésen alapulnak. így Sömmeringnél (hires
tisztesség, i g a z s á g o s s á g hatá fa töröknek alakjával birt, kitűnően sakkozott (ai boneztanár e század elején) azt találjuk említve
............ is.) Amint
. ellenfele
“ .
"Sí hogy a nagy francain forradalom egy hős leányának
kicsinyes
többi közt I. Napóleonnal
rain belül s minden irigységtől s.........
1 ..................................
szenvedélyeskedéstől menten maradnak, Mert búzást tett, ezt egy megfelelővel viszonozva s több-■ Corday Saroltának legillotinozott fej elpirult, volír
• midőn a hóhér azt arczul csapá. Lefejezés ntáu
hát hogyan kívánhatja a sajtó, hogyV a.. közön- nyíre mint, győztes hagyta el a harcztéit. Az auto” ellátva. Tr
ség tisztességes, részrehajlatlan stb. stb. legyen, mát......................................
különböző ajtókkal volt
Ha egyr ilyet ugyanis minden vér az átmetszett edényeken azon
ha maga épen az ellenkező qualificatióval bir ? felnyitott az ember, egy csomó nyikorgó kereket nal kifolyik s a vérkeringés abban a pillanatban
A sajtó képviselői ne legyenek zsémbes vén lehetett látni, amelyek az egésznek olyan látszatot:. megszűnik. Az arcz elpirulásához okvetlenül a vérasszonyok. pörlekedő kofák, hanem komoly és adtak, mintha igazán valami csoda mesterség rejlenék: nek adatadulása szükségeltetik. így tehát Sömmo.
higgadt gondolkodású férfiak. Ha nézetkülönb a dologban. Az avatott előtt azonban nem lehetett, ring állítása, mely őt is, a boneztanárt izgatottség esetén összeszólalnak, vitassák meg a dol kétséges, hogy itt bizonyára a közönség valamii ságba hozta, a regék országába való. Határozottan
got úgy, mint mivolt, illemet ismerő emberek ügyes csalásnak áldozata. Mert tisztán lehetetlen,, állíthatjuk, hogy a lefejezett agynak élete majdnem
hogy valamely gépben előintézkedés tétethessék rögtön kialszik, miután az agy a tápláló szert egy
hez illik.
Mai nap úgy a fővárosi, de különösen a minden számtalan esetre nézve, amelyek a játéknálI pillanatra sem nélkülözheti. Ha ellenben rögtön á
. lefejezés után az agyba mesterséges vérrázaniot
vidéki sajtóban oly hanggal találkozunk, mely előfordulnak s az ellenfélnek húzásai által megha, vezetünk, ngy ezen agynak élete soha s többi /t.,g
től undorral el kell fordulnunk: mert hát mi tároztatnak. 8 mert a gép annyit tett, amire éppen
, Itd már semmiféle összefüggésben sincs, rövid iikjg
lehet undorítóbb, mint ha u. n. mivolt emberek csak egy lelkes lény képes, szükségképi volt a
egymást a közönség előtt szidják s szellemileg' kovetkczbd.esi,, hogy az automatnak kezét bármi mó-. még fennmaradhat. Es csakugyan Brovon Segupofozzák ? Ez már kinövés, és pedig vészedéi- Jón, de valamely embernek kell vezetnie. Csakugyani; ordfranczia életbuvárnak sikerült e tényt kísérletilég is bebizonyitni. <> ntánna Margó, Harless, Kölreakció
mes kinövése a sajtószabadságnak, Ss a.............
’ ; kiderült később, hogy a látszatos szerkezetben egy
.: lekor, Gerlach, Dittrieh s több mások tettek kísérle
kedvtelve vigyorgatja fogait, mert ez víz az ő kitünően sakkozó emberke volt elrejtve, a ki a fa
töröknek kezét igazgatta. 'Tehát bármely gépnél, teket, Villamos ingerlésre, a már megszűnt szivmozmalmára.
még a legtökéletesebbnél is, a működések kiszámit-.' gások és lélegzés újra beállottak, és a vérnek a
De hagyjuk ezt.
Kimondtuk véfenfenvílnket síim ira et stíl-’ hatók, egyedlll a lélek rallkOdésoi megliatówatla-. karba történt befecskendezése után villamos ingerdio. Visszapillantást, elmélkedést tartottunk a[>u11 sokfélék. S most ismét térjünk vissza fíífelada-. lésre a kart s kezeket mozgásba lehetett hozni...
Ha a kivégzés után a szövetek és szervek
„Magyar Vidék" megalapításának első'timkliox s vizsgáljuk, váljon a lefejezett állatok
évfordulóján, hogy álláspontunkat a t. kózön-pnOT-gásai^gépszeraek-e,-vagy pedig valamely lélek- anyagcseréjét mesterséges utón folyamatban lehetne
tartani, kétségkívül holtakat is lehetne feltámasz
töl függök, mely a gerinczagyban lakik.
seggel megismertessük.
A léleknek föltevése a gerinczagyban minden tani minden szemfény nélkül. Ehhez azonban nemEgyebet nem akartunk.
A lélek székhelyéről.
(Vége.)
Azonban még azon mozgások sem, a melyeket
eredetileg tulajdonkép a lélek előszab, nem állanak
szükségkép mindig a lélek befolyása alatt. Ila valamely munkás esztergály pádhoz ül s lábával a gép
kerekét mozgásba hozza, úgy az első lábnyomás
kétségkívül öntudatos lélek elhatározás által indít
tatok meg. l)e ha egyszer a kerék jár, ngy, amint
magunk kifejezni szoktuk, a lábnak többi ütenyszerü
mozgása tisztán gépies, amelyek alatt a munkás
lelkének figyelme kizárólag a kezek tevékenységére
ügyel. Vagy fordítsuk figyelmünket arra, amit kiki
közülünk séta alkalmával élénk társalgás közben
saját magán tapasztalhatott. Jóllehet gondolataink
kizárólag társalgási tárgyunkkal van elfoglalva, jár
művünk, amely mintegy magára van hagyatva, en
nek daczára tovább működik. 8 a lélek részéről, a
felületes ellenőrzés elégséges, hogy az czélszerü
működésben tartassák.
Ha az imént, a szervi állománynak oly moz
gásait tanultuk ismerni, a melyeket határozottan
gépieseknek kell mondanunk: úgy megfordítva, elő
adhatja magát az eset, hogy egy látszólag kizáróde kényszerült imki kezét nyújtani, a Katalin által
meglesett vallomás oly fegyvert adott Janka kezébe
melynek Mária ellen nem állhatott. Készebb volt,
kezét azon férfinak nyújtani, kihez szive nem vonzó,
semhogy Endre szemében hazugnak, álltoknak tűn
jék föl. lgv legalább elveszti Endre a remény utolsó
szikráját is, melyet Mária iránt táplált, s talán
újra vonzódik nejéhez .... Sancha, ki azt hivé,
hogy e frigy a szivek vonzalmából ered, bár tudta,
hogy Róbert második unokáját Lajos magyar király
nak szánó, beleegyezett, annál is inkább, mivel
Erzsébet által értesült, hogy Lajos beteges jegyesét,
a cseh király lányát készül nőül venni.
Türelmetlenül várták a nápolyiak a napot,
melyen lovagjaik ügyességének és vitézségének ta
núi lehetnek. Megérkezett az végre, s a nép már
jóval az udvar megérkezése előtt tolongott a so
rompók körül, melyek a vitézt határolták. A pom
paszerető nápolyiakat meghóditá a fény, mely Ível a
magyar királynő föllépett; az ellenszenv, mely)vei
irántunk viseltettek, csökkent, s most érdekkel
várták, hogy e lovagok miként viselendik magukat
a küzdtéren, hogyan harezolandnak majd az olasz
ifjakkal szemben, kik e korban Európ'.i legügyesebb
baj v ivói v a Iának.
Kissé hátrább, ott, hol a tolongástól már
mitsein kelle tartani, két férfi áll, komoly beszédbe
mélyedre; a kémlelő pillantások, melyekkel maguk

esetre nem egyszerű, hanem tulajdonképpen sem ! csak a fris vérnek befecskendezése, hanem a haláltminemű magyarázat. Álért habár a legnagyobb ne hozó bomlási termékek eltávolítása, tehát ki fecshézséggel bizonyos mozgásokat erőmíívi okokra si j kendezése is szükséges. Ez pedig oly rendkivllli
kerűit visszavezetnünk, ngy ez valóságos magyará ! akadályokkal van összekötve, melyeket legyőzni a
zat. Ha ellenben a mozgás okának a lelket mond- ' tudománynak nem sikerül. Ha megelégszünk azzal,
juk, a gerinczagyban, úgy ez nem egyéb mint va- hogy a holt, merev hulla ismét fölegyenesedni, sót
I mozogni és ugrálni tudjon, úgy ily értelemben a
larai újabb ismeretlent a dologba szőni magyarázat
helyett, vagyis nem egyéb, mint a magyarázat le- physiolog tud már holtakat föleleveniteni. Prerer
hetlenségét bevallani. Legjobb esetben is a iöltcte- döglött békánál a test merev izmait sóoldatta/ kizett gerinczagyi lélek nem volna képes közvetlenül fecskendezvén s beléjük friss vért befecskendezvén év.
azon mozgásokat végrehajtani s legközelebb mindig a békát összevarrván, kis villamos gép segélyével
a gerinczagyban létező idegerőmíívi készletekre kel az előbb döglött békát oly hatalmas ugrásokra
lene hatnia s ezen idegerőmíívi készülékeknek ismét késztette, melyeket csak életében tehet a béka.
igen bonyolultaknak kellene lennie. Erre nézve
Ezek előrebocsátása után most azon kérdés
elégséges, ha fölvesszük, miszerint a lefejezett állat- 1 merül fel, az agynak melyik részében mennek tehát
tói végbevitt mozgások tisztán átterjesztési termé a lélekfolyamatok végbe? Erre nézve igen sokféle
szetűek, amelyek a gerinczagyban találkozó számos nézetek uralkodnak, (’artesius, a nagy mennyiségtu
és önállóan működő idegkészletektől függnek. E dós és bölcsész a lélek székhelyét a tobozmirigyekbe
fölvételt támogatják a föntebb említett kísérletek az (Glandula pinealis) helyezte. Mások a nagy agy
embernél, amelyekből kiderült, hogy oly ember, vagy agyacsot tekintek a lélek lakhelyének, voltak,
akinek az agya a gerinczagytól el van különítve, 1 kik a Varolhidat, a kéreg testet stb. állítottak a
mit sem veszt lelki erőiből, amelyek épen a be lélek kamrájának. Sőt a lángeszű Sömmering az
szédben találják legtökéletesebb kifejezésüket. Az ' ürgyíirűkben meggyűlt vizet tekinté a lélek székagy tehát valóságban is a lélek kizárólagos székhe . helyének. Hogy melyeknek van igaza, csak azt niondlye. Minthogy tehát az agy a lélek székhelye, úgy i hatjuk, hogy egyik sem találta el a valót, mert

körül tekintenek mutatják, nogy beszélgetésük tár metlenül — mert, ha te nem, úgy lesz más, ki jó
gyát avatatlanok fülei előtt titkolni akarják.
pénzért vállalkozik a segédkezésre.
— Legyen — mondó végre emez eltökélt
Lépjünk közelebb; s hallgassuk meg a pár
hangon — ha lelkem a pokolé, legyen azé egészeu;
beszédet.
ha gyilkosság terhe nyugszik már azon, nem fog
— Bármiként legyen is, Bért ralid, én irtózom
megszakadni egy második alatt...........Te vagy a
ettől; ki áll jót érte, hogy az álarezos nem vala
iosz szellem,
mely tévútra vitt, vezess továbbra is
mely kelepczébe akar-e csalni bennünket, hogy
e sikamlós lejtőn, mig a végzet boszuja elér, s
elveszítsen ?
csapása összezúz.
Oktalan
feleié a Bertrandnak szólított
Ily beszédet már szeretek ajkaidról hallani.
nem láttad az ismeretién kezében a kinevezési ok
- szólt Bertrand
de a mint látom az udvar
mányt, mely bennünket a testőrök kapitányaivá közéig, vonuljunk közelebb, hogy láthassunk vala
lesz a királynő pecsétjével hitelesítve? avagy irtó
mit a harczjátékból. Tehát ne feledd! az első averzol egy második gyilkosságtól, le ki bátyádat.... sai vadászat alkalmával .... 8 a két férfi elvegyült
Hallgass szerencsétlen suttogd a másik a tömeg közé.
elfojtott hangon, miközben félénken néze körül,
Az udvar ezalatt megérkezett; a hölgyek
váljon nem hallják-e mások e végzetteljes szókat.
helyet foglaltak az emelvényen, s várták a torna
Pedig már annak pénzét is elköltőd —
folytató Bertrand — s most itt az idő, hogy sokra,
nagyon sokra szert tégy, mint, azt az ismeretlen
igéré; s ha végre veszély fenyeget is, nem lesz-e
mindig támaszunk a királynéban ? Mig igy tőlem
az elsikkasztott pénzeket követelhetik, téged pedig
elfognak mint testvérgyilkost . . .

kezdetét. Endre nem jelent meg; egy pápai rendelt
a még mindig Nápolyban időző követet haladékta
lan visszatérésre szólító, annak kellett még néhány
utasítást, adnia, de mint igéré, mihelyt ez ügyet

elvégzi, megjelenend a tornánál.
Megkezdődött a harcz; változott a hadszeren'
cse majd az egyik, majd a másik félnek kedvezve,
de
rendesen
az olaszok maradtak előnyben. Hiába •
- Már ismét e szerencsétlen szót szalasztód
ki ajkadon —• mondd a másik ingerülten
fecsegő ! a magyarok még nem ismerték a harezot e szem
pontból; ők a (-sutában, a véres harczbiin álltn
szád még egyszer a legnagyobb bajba keverhet.
— Határozz végre — szólt Bertrand türel helyet, de ott, hol játszva kellett bátorságot íe

■ i1Pf a lélek székhelyének egy bizonyos kis
11,111 ..kél kiszabni, mert a lélekmííködéseket az
Jgy’álloiniinX l®6sz l‘a8I)’
hajtja

k

a onl.itot. \ahimcly emberi lakás nyagysógá-1 vannak összoállitvn s eddig már GO ezer példányban
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ra,miibő1
leszünk képesek forognak közkézen.
z e telimség nagyságára következtetni. A nagy ház
llát a gyári. Ifj. én népküuytárról mit rójunk?
ban bizonyosan sok onibor lakik, de ezek p. gépies!
' Azért befejezésül még csak annyit; hogy léEzen vállalat szerkesztője, városunkban is elo'Címkét végeznek, saját, belátásuk szerint a ,m
a mellette nyösen ismert irodalmi férfin, munkatársai közt ha..
’1Z agyban valamely szőkébb hatású hely,
ovii kisebb háznak padlás kamrájában talán
a1íí.n egy sonló jó hangzású névvel biró jelesek vannak mint
t<,7*.]vről azt nmndhatnók: Itt e helyen lakik a léköltő lakik, akinek több az elmetehetsége,
mint a jj. Vaszary Kolos, Abday A. benezés tánárok, Kárpáti
T ’azaz ha e kis helyecske elpusztul, az érzés és nagy ház összes lakóinak. Igy az agy *
épületének Emire, Sebőn Bernát, dr. Német Antal kiváló paedag.
le ’.‘t is okvetlenül megsemmisül. Ellenben tetekülső méréséből sem tudhatjuk meg,
mennyi üres irók s még mások többen. Annál nagyobb és őszinte
ükU zavarok állanak be a lélek működésekben, miszalmát és a szellemi termékenység
H t az agy nagyobb kiterjedésben sérülést szen- aranyát tartalmazzák az agy kamarái. mennyi szili-1 sajnálattal vagyunk kénytelenek azon meggyőződé
.'j' Lélekműködésekre nézve kiváló jelentőséggel I
sünknek (sine ira et stúdió) kifejezést adni, hogy a
Végül az igen tisztelt olvasók a szép nem-;
jelen vállalat nemcsak az enemű irod. termékek közt
bírónak a nagy agyat mondjuk. Állatok, melyek
bői azért nyugodtak maradhatnak, ha még annyit
a legsilányabb, de sőt mint a már említett elvek és
rv agyukat, elvesztették, sohasem képesek előre emlitünk, hogy a férfiak agya átlag
véve néhány1 kellékeknek meg nem felölelő gyarlóság, pártolásra
uenni s mereven állanak egy helyen. Sem félelmet, dekagrammal nehezebb mint a nőké;
; mert hiszen j olvasásra éppen nem érdemes.
örömet nem tanusitanak s maguktól nem osz- nem tudjuk, hogy váljon ezen néhány
dekagr. nem-e'
Kemény Ítéletünk beigazolja nemcsak a lüzek Ha a nagy egy nélküli galambot búza hal a férfi nagyobb szenvedélyeinek, y*
vagy pedig erőtartalma, annak összeállítása, hanem a legilmaira teszük, azon nyugodtan ül s bizonyára éhen subb mechanicai hajlamainak szervéül szolgál.
■'..................... ............. letékesebb egyénektől hallott és olvasott számos bihalna, h“ begyébe nem tömnek táplálékát, ha fel
K
o v á c sic
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á n o s.
Kovfic
János.
,,ílat is.
dobjuk egy darabig rendesen repül, mig valami
,
- i ..
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Daczára, hogy a czimlapon .Magyar ifj. és
tjzeli helyre leereszkedve isinél moczanás nélkül ...
iskola- es nep-konyvtarak iiyye hazánkban, népkönyvtárának van jelezve a vállalat, azt az egyet
marad, azonban, igen csinosan tisztítják tolláikat,
Köznevelésünk körében alig van ügy mely az' kivéve, hogy magy. nyelven van Írva, semmi egyébmint, akármely más galamb.
I utóbbi években oly élénk, sőt rohamos gyarapodás- bel nem látszik megerősíteni. Elbeszélései gyarló
Az állat nagy agy nélkül p. egy béka, amint
inak indult volna mint az ,isk. és népkönytárak német fordítások, a melyeknek tárgyai és alakjai nem
említve volt, magától sohasem mozog. De ha meg
’ ügye. A magas kormány indította meg oz ügyben! lehetnek magyar szellemük; sőt még a történetek
lökjük, ingereljük, ép oly ügyeséggel ugrál, mint
a mozgalmat, a nélkül azonban, hogy egy fillért ál- színhelyei is Németorsz. városaiban, falvaiban stb.
Vidiiniely sértetlen béka. Sőt ha a nagy agy nélküli
dozott volna a fontos ügy előmozdítására, Vendele vannak; épen nem bírnak zamatos, de népies ma
békának egyik lábát testéhez varjuk, még ezen
tekkel, tervezetekkel stb. árasztotta el a tanfelügye gyarsága irálylyal. Minden füzetben egy ivén kü
esetben is ügyesen fogja utjának akadályait kike
lőket s isk. hatóságokat a helyett, hogy jeles népies lönféle apróságokat, adomákat stb. közölnek a legna
rülni lenniaradl mozgási szerveivel. Beláthatjuk te
könyvek Írására pályadijakat tűzött volna ki, s azokat gyobb részét ezeknek is németből; kár a fáradságért,
llát hogy a legtökéletesebben kigondolható gép
igen olcsón vagy ingyen jutatta volna legalább kez mert mind ezeket régi magyar kalendáriumokból is
sem fogja ezt meglehetni, mert egy gép sem fog
detben köznépünk kezébe. Bizottságot nevezett ki, ki lehetne szedni, sokkal kevesebb munkával. S
czélirányosan tovább dolgozhatni, ha kerékszerke
kizárólag fővárosiakból, s többnyire előkelő nagy mindezekre ráadásul még „találaton" (sic!) kérdé
z,.lének egyik pótolhatlan lényeges részét niegsemurakból, hogy tanulmányozzák, előbbre vigyék és seket is ad fel, melyeknek mig egyrésze valóságos
misitjflk.
fejlesszék az isk. népkvtk. ügyét, tehát olyan férfi sületlenség, más része meg oly nehéz, hogy azoknak
Foglalkozásainknak eredménye volna tehát: A
akból, a kik falusi köznépünk élet és gondolkozásmód kitalálatossága még a műveltebb felnőtteknek is fej
lélekmííködések kizárólagos szerve az agy. Miután
ját, szellemi látkörét, s annak egyéb viszonyait és törést okoz. Gyarló versei 5—6-od rangú vidéki
pedig be nem bizonyulva, hogy a lélekmííködések
igényeit nem ismerik, kik gyarló hiúságból, és koczapoéták lyrai zöngeményei; mennyivel haszno
az agynak egy nagy része által vitetnek végbe,
sportszerű mulatságból nagy hűhóval fogtak a mun sabb dolgot művelne pedig szerk. ha a magyar
ng)' igen élénken lép elénk az eszme, miszerint az
kához, és tettek — semmit. De mégis tettek vala klassikusok egyes elévülhetleu becsű verseit adná a
agynak súlya és nagysága bizonyos mértéket képez
mit : összeállították a magy. irodalomban eddig füzetekben, hogy igy idővel a vállalat becsét az ily
het valamely egyen lelkitehetségeinek magaslatára
megjelent iljus. és népies irányú könyvek jegyzékét anthologia-szerü gyűjtemény oly értékessé és érde
nézve. Es csakugyan azt találták, hogy az emberi
s bár e jegyzékbe a correct kath. irányú e nemű kessé tenné.
agy nemcsak általában véve, hanem az egyén testHozzáadva mindezekhez még azt is, hogy min
munkák nagy részét tendentiósus rósz akarattal föl
síüyához is viszonyítva igen nagy és súlyos. A künem vették is, mégis 3000-Ve tehető a megállapí den füzet elején egy-egy gyarló kivitelű fametszet
liinbözö emberfajok és (‘gyének koponyáinak össze
tott és ajánlott könyvek' száma; mindenesetre oly ékeskedik, s népünknek amúgy is fejletlen Ízlését
hasonlítása eddigelé szintén nem vezettek
biztos
nem hogy javítaná, de sót rontja, tekintve továbbá
szám, melyből válogatni ugyancsak lehet.
eredményekre. Szellemileg igen tehetséges egyének
De a népies és ifj. olvasmányok ily nagy száma a lönneb elősorolt enemű irod. müvek kellékeivel
nél az agyat igen súlyosnak találták. Ezt mondják
nem zárta ki enemű uj vállalatok létrehozását, a homlokegyenest ellenkező kivitelét, — mindezeknél
Anglia nagy protektoráról (Miivér Uromvellről és
mint erről az utóbbi időkben oly nagy számmal fogva a győri „magy. ilj. és népkönytár" ez. vál
Anglia nagy költőjéről Byronról. Másrészt egyéb
megindult s jelenleg is megjelenő itj. népies vállalatok lalnak és a megjelent 27 füzetnek nem kívánhatunk
nagy férfiaknál sem volt az agy alig nagyobb a
fényesen tanúskodnak. 8 hogy e vállalatok majdnem egyebet mint örök nyugodalmat a kiadók — raktá
közönségesnél. Egyébiránt az eddigi kevés eredmé„Esztergomi Közlöny.“
kizárólag vidéki városokban, vidéki irók és kiadók rában.
JJ^^aeni csodálkozhatunk, mert vegyünk csak
közreműködésevél támadtak, csak megerősítik azon
tüntetni, elfogullak ügyetlenek voltak. 8 ez látha föntebbi állításunkat, mely szerint a szóban forgó irod.
tólag lehangolta őket. Eresen maradt a vitér, el termékek előállítására a fővárossal szembon a köz
Győr, 1880. julius 28-án.
hagyták a harezolók, hogy uj, pihent erőknek en- néppel s iljusággal közvetlenebbül érintkező kisvárosi
T. szerkesztő ur!
gedjrnck Ind vet. Újra megnyíltak a sorompók, s iró s különösen tanférfiak vannak első sorban
Talán nem lesz érdektelen b. lapja olvasói
azon Károly vágtatott be, legyvernökétől kisérve, hivatva.
előtt, ha a győri önk. tűzoltó-egylet 10. éves fönn
ki büszkén enielé a zászlót, melven a Durazzók cziIgy jött létre Pápán Báníi János polg. isk.
igazgató’ szerkesztése mellett az első „Ifj. és nép állása emlékére rendezett örömünnepély lefolyásáról
""•iv volt látható.
kedves örömérzet
*
czimüll füzetes
minden füzet egy jI egyet-mást elmondok. Igazán
mzeves vállalat,
\aiiuiiti, ioiouoo
*-■
Egyenesen a királynők felé tartott, s hódolat- könyvtár
elbeszélést tartalmazván. A jeles hatotta « «g
«
*
mindenemet,^ látván, Jiogy»■ ezeu
Wjcsen üdvözölvén őket engedélyt kért, hogy a teljesen bevégzel
oly
szerkesztő nemcsak a ponyvairodalom llmk
pőldáss összetartása
'
. fényes jelét
királynők, $■s a mai nap tiszteletére lándzsát tör- és ttapintatos
.
_ .
termékeit aiiurju
akarja viiviiaiuyuaui
ellensúlyozni vállalatával,
lermeKeic
miiuiiiuivul, adta
■ — rövid élete daczára is maradandóságának, és
bíssen. Miután
•
kegy teljes szavakban megkapó az förtelmes külföldi
olcsó pénzen vesztegetett, de silány szükséges szövetkezeti szívósságának --- minőt más
rv.................................
v
engedélyt, Iháromszor
'
fújt a harsonás hangszerébe, hanem a kuuviui
...........................
». /.I vill.’.'lll t <1 »V *1 e'f í 111 <1 {-» > í
is nem magyar szollema gyarló
fonlitott c llcnlli egyleteknél
ritkán tapasztnUiaim.
s 11 hírnök lenhangon szolitá fül a vitézeket, lépje
'termékeket is le akarja n térről azoritnni. Ép azért,
s
“ dolók ős 1,m,10s Wlet
nek elő, s küzdjenek meg Károlyijai. De eredményonmszélé.wim'k eseményei, alakjai stb. a magy. nép .
mennyire réatvóttel kisen az összes közönség,
•'•leníil hangzottak el szavai; sokkal jobban ismer“W névben mutatkozott érdeklő
b'k Károly erejét és ügyességét, semhogy valaki ' életéből vannak merítve, annak gondolkodás módja
jós szellemével tökéletesen megegyezők, ngy hogy déso,,hogy az örönitlmwpély egész tartalma
Űrt-...........alatt
' “
merészelt volna vele szembe szállani.
azokból népünk ráismer erényeire, s azt ápolni mog-p1', ,s lesz(llt ügyelmtl kiaéioje tolt a közönség
Másodszor is hangzott a harsona, s hallatszottamilja, majd meg hibáit ismeri föl, s azt kerülni minden egyes osztálya.
"
a hírnök szavai, midőn a tömeg szétvált, s
•fogja. Szerző ismeri az iljnság s a köznép apper-,.
Az örömftnncpélyt megelőző napon a „Szőlő
*
11 M
*t
engedett egy lovagnak, ki leeresztett sisak- .•eptiój’ít alkalmazkodik 'hozzá, de azért irodalmi1 kertiben történt a vidéki szép számmal megjelent
^ '•yl.val ugratott a porondra. Öt is fogyvornöke
Ízléssel és helyes tapintattal választja meg és dől- vendégekkel való összeismerkedés, mely a szokottnál
uu
de a zászló vagy véletlen következtében,
r ■
ki társait ♦)
óléukebben fönmaradó emlékezetességek közt folyt le.
Im'h' sz:ill,b‘kból nyele körül volt csavarodva, úgy E1
r'‘ .
.
, ,
,,
,
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A? flnnnnólv
Az
ünnepély lrnrn
kora rnt/irolón
reggelén í<V/nH./>í
tűzoltói lelkesedettf
Hasonló elismeréssel keli szólnunk az aradi i
*' cz’n,nr, mely a lovag kilétét elárulta volna,
ébresztő
jelezte
a
magasztos
nap
elérkezését.
Ugyan
derék tanítók által az előbbihez hasonló irány és
A lovag öltözékén és l'egyaznap délelőtt diszgyülés tartatott, melyen dr.
s, .. 11 l"'
'g
*
u legkisebb ismertető jel sem lát- szellemben szerkesztett ,Népirodalom * ez. vállalat Kanta Gusztáv kir. tanácsos ur ismert ékesszólói
ról is, melynek egyes füzetei ép oly tapintatoson
kilété felől
tanúskodnék.
- ................
............ Karcsii, de
képességének mindenkit elragadó hevével egy igen
Z,n°s termete
’iinete nagy testi erőről és ügyességről
terjedelmes, az egylet üdvös működését körvonalozó
♦)Mindenkor jól esik nekünk, lm rószrohajlntlnn oldal
* hátságot,
s
t. s a könnyed modor melylyel lovát
ról elismerésben rész.e.^ülftnk, ámde azt is kiviínnók, miszerint beszédet tartott. Az egylet iránti meleg hálaköszö
"'. Unni; lovast
enged benne sejtenünk. A szép vállalatunkat, mely ez ld<5 szerint leginkább megfelel, a kellő netét kifejezte még Nagy Pál polgármester is a
hadiméi
4"lií"'sk'.<llíkS1'llí'1 VÍ8"H
tu,hót’
.........., s híven enge- anyagi pártfogásban is részesítenék; mert hát eddig jóformán Győr városi közönség nevében, szállott még Laszura minden mozdulatának . . . Üdvöz- a dicső;égből s az általunk Imzott áldozatokból meg kellett berg R. gr. alispán éltetvén a nemes önföláldozó
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11 llöto«k cicit, » helyére élnünk. Igaz. Imgy vállalatunk czélja nem a nyerészkedés, de
egyletet azon szép elhatározásáért, hogy Győr-szimindenesetre azt szeretnék, miszerint az általunk kiadott
első jelre készen lehessen.
get és Révfalu községeket körükbe felvenni szive
müvek minél szélesebb (őrben ismeretesekké váljanak.
tek voltak.
Szerk.
(Folyt, köv.)

Vidéki levelezés.

ibb, készségesebb társat., mint a cserben-1 herczognővel. Nikita, montenegrói fejedelem lei.
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hagyott Si- UlPgpénztelenílelt
zönség viharosan meg-megéljenezte.
Sz.-en
tartott vásár
volt színhelyű az télit. A fiatal menyasszony hir szerint nem szén
*szón
május 1-én ....
............................
.
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Itt történt 15 egyleti tag közt az emlék összeesküvésnek, melynek eredményé
' *
’
de
kedves.
*’
Ion, hogy
ugyanazon nap este éji 12 órakor az 50 s néhány
Kocsi-sport. Zmertich Ivánnak conknrreiisp
ezüst-érem kiosztása.
Bankett és népünnepen mint Lezáróján az em esztendős, elhagyott szerető felgyújtó a mostani akadt, ki azonban kényelmesebb módot, talált ki
Bosszútervének kivitelében amazénúl. Miként lseidből távirják, Osmond gróf
lékezetes jubeliaris napnak tengernyi sokaság vett kedvesnek a házát.
azonban oly Ügyetlen volt, hogy saját szolgálójának az ismeretes sportsman Colmarhól négyesfogaton
részt.
-be
*
szállott. A gróf
már II órakor megmondotta, hogy terítsen vizes érkezett meg, s az „ Erzsébet
Levelem azzal zárom be — mert ugyan Írni ponyvákat a házra, mert az éjjel a szomszédban lseiden keresztül Beesnek utazik Olaszhonba a
grófot
Rioux
párisi
festő
kiséri.
tömérdeket lehetne, de nem szórni e derék egylet tűz ‘ lesz. Eddig a történet, melynek folytatásán
Vakmerő betörés történt Bécsben, a honnan
dicséretre, melyei széles körben el van halmozva — ügybuzgó törvényszéki bírák dolgoznak.
Megjelent „Magyar Paedagogiai Szemle.“ Tan távirják, hogy a múlt éjjel egy tolvaj Simics őr
hő kivánatom egyedül az : adjon az ég minden
nagynak
a Józsefvárosban fekvő lakásába tört
ügyi havi közlöny, szerkeszti és kiadja Rill József,
vidéknek, városnak oly lelkesedett, ügybuzgó s pél Vli. Julius havi‘füzete következő, mint rendesen, azonban
a házilakók által felfedeztetett és üldözőbe
a
-----dás törekvésű tűzoltó-egyesületet mint minő a győri érdekes tartalommal: A néptanító mint az iskolaszék vétetett. A dulakodás közben a tolvaj Anibrosch
elnök.
(Eisenkolb
József
fényképnyomatú
arezképével
éves
gépészre
lőtt,
kia
gyvelejében
találva,
íiníxa
elnök. (Eisenkolb József fénvképnyomatú arezképével éves gépészre lőtt, k”’ gy,
önk. tűzoltó-egylet'. Éljenek!
Sin c e r u s.
és keze aláírásának lenyomatával.) Rill Józseftől. A összerogyott. A gyilkos megszökött, miután a bepaedagogia kényes kérdése. Hölsz’ky Károlytól. Ada- tört ablaktáblák által és a dulakodásközben több
tok paedagogiai történelmünk múltjából Kovács Sá- sebet kapott; 30 40 éves ember s mesterségére
nmeitől. A népiskolai nyelvtanítás. Bálint Mihálytól. nézve valószínűleg lakatos vagy szabó lesz.
-Városunkban
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Sajtóhiba. Múlt -zámunkban a vezérczikk első Énekkarok a népkönyvtárakban. Tót Kálmántól Néphasábjának folytatásául a harmadik hasáb első sora iskolai könyvtárak a neinmagyarajkúnál. Baliéry Jó keres István, r. k. 48 éves, tüdővész. Békássy I(il.
jós,
r.
k.
55
éves,
szélütés.
Bölim
Mayer,
izr. 75
zseftől.
Irodalmi
kalauz:
a)
Könyvek
és
taneszközök
tekintendő, mely a második hasáb helyett a harma
(5 bírálat) b) Tanitóegyletek irodalmi működése (4 éves aggkor. Makai Józsefnő gyermeke, r. k. halva
dik hasáb élére illesztetett.
nehéz
szülés.
Begoly
Nándor
gyermeke
József
r. [•’
Levelezőnk Vágliról (Rábaközi jul. 29-iki ke ismertetés) c) Tankerületek és intézetek állapota (10
lettel a következüket Írja: Egymás után érik közlemény) d) Tanügyi és egyéb irodalmi hírek (3 8 hónapos, ránggörcs.
az elem ik csapásai e szerencsétlen vidéket, mely hir) e) könyvészét (17 cziin) Tanügyi lapok és
Sserkesxtői levelezés.
különben földje termékenységénél fogva jólétnek folyóiratok repertóriuma. (20 lap tartalma.) Tanügyi
örvendhetne: egyik évben az árvíz teszi tönkre a krónika. (12 esemény.) Tanítók „Emlékeztctő^-je (8
S. L. Plevlje. Egy — egy lu4yz.ettudósitó értesítést síireményeket, ha pedig ez kevesebb kárt okoz, köd pontban.) Szerkesztői mondanivalók, (a boritokon.)
vésőn vesziinkSincerus. Győr. Köszönet.
szorítja meg a gabonát, vagy egyéb csapások húz
Elbújt az adóvégrehajtó elől Alsó-Berkiben
Czeglédy M. Szombathely. Megy (le jöjjön i. valami.
zák ‘keresztül a gazda számításait. Igen szép (Vasm.) egy féltékeny polgár a padlásra , azt hívén,
Csak, tessék telegraflrozni. A régi ..Apolló
*
remények voltak kötve az idei terméshez is, de a hogy nélküle mi sem fog — történhetni. Hanem szellemM.ki A.ne Vágh
vesszen.
próbacséplés megmutatta a szomorú valót; a rek- bizony mig ő fenn kuksolt -— addig lenn rendezN. J. Aszd. Olvasóinkra nézve igen kevés vagy épen
nem közölhető.
kenő hőség mi június és julius hónapokban ural kedett
• ’ •' a végrehajtó.
'
’
Szerencsétlen : halál, ós adó semmi énlekkel sem bir
Az Ung. Schulbote t. szerk. Bdpst. A „Schulbote
*
kodott megszorította a gabonákat. A búza össze végrehajtás elől nincs menekvés !
28-dik számát még must sem kaptam kezeimhez.
aszott, hitvány szemű, bár a szalma sok, 1 mérőnél
Az érettségi és osztályvizsgálatok végkép
A „Hazánk- és a „Fehérvári híradó- t. szerk.
4
többet nem igen ád keresztje; (20 kévét számítva lefolytak, a muzsafiak hazasietnek, öröm vagy le- számok még most sem érkeznek. Szives intézkedést kérünk!
egy keresztbe) a rozs határozottan rossznak mond hanvagoltság érzetétől eltelve — városunk úgy is
ható, zab szinte silány, vékony, az árpa, bár lanyha elevensége két hónnpra még lanyhább lesz.
szemre meglehetős, sárga. Kukoriczák hátramarad,.Zalai-Tanügy“ cziinen a „Zalai Közlönyfc
vák ugyannyira, hogy a cső még nem is látszik : mellékleteként egy hóban kétszer megjelenő lap
PÁPA:
burgonyák meglehetősek. Elkezdődvén a gabonák jelent meg. Kiállítása Ízléses, tartalma elég jó
betakarítása, nem múlhatnak el természetesen a akaratra vall.
100 klgr. vagyis inótormázsánként.
tüzesetek sem, alig múlik el nap, hogy egyik vagy
Búza: jó 10 frt.
kr;,közép 9 fit. 50kr.,alsó
Veisz József csongrádi illetőségű 40 éves nős,,
másik irányban emelkedő füstoszlopok ne hirdetnék gyermekes izraelita, Spitzer Henrich kenyérsütőt —
!) frt.
kr.
Rozs: jó 8 frt. - kr.,
kr.. kös
közép 7 frt. GO kr., alsó
a szerencsétlenséget. Mindazonáltal az e vidéki, egy piros fanyelű zsebkéssel, állítólag azért, hogy
frt. 2o kr.
nép vig napokat él, egymást váltják fel a búcsúk, I őt boltjából, hová részegen bement és garázdálko
Árpa: j.G frt.UOkr.k.
’
5 frt. 80 kr.es a. 5 fi t. 30kr.
miknek számát kevesbíteni nagyon kívánatos volna,I dott, kidobta — kétszer hasba szúrta. Orvosi véle
Zab: j. G frt.80 kr. Ik. G frt. GO kr. G frt. 40 kr.
miután némely faluban 2—3 búcsú it érik nyáron I
kr., k. 7 frt 80 kr. és a.
Tengeri: j. 8 frt.
mény szerint Spitzernek sebe nem veszélyes ugyan.,
7 frt. GO kr.
át, és azon napon tartatván e kedélyes és vig ki de felgyógyulása két hetet igényel. Veisz József a
kr. közép 1 frt. GO kr.
Burgonya:
frt.
rándulások midőn a legnagyobb dolog idő van. fenyitő bíróságnak átadatott.
k. 2 frt 10 kr.
Széna: j. 2 frt. GO kr.
1
Bizony nem ártana, ha az egyháziak a többszöri
kr.
Zsúp: j. 2 frt., 40 kr. közép 2 frt
Tüzesetek. Utóbbi napokban városunkat és,
lelszóllalásra fölébredezve maguk vetnének gátot ez
Woita József,
Pápa,
1880.
julius
30.
környékét több Ízben kereste fel a szerencsétlenség.;
akaratlan dologkerülés elharapódzott mániájának.
polgármester.
Csütörtökre
éjjel
úgy
tizenegy
óra
tájon
a
Berger
r.-l.
és HoHman-féíe bérelt majorban ütött ki tűz, mely
Boszniából. S. L. cs. kir. 9. huszárezred sza- j
felelős szerkesztő: Bálifi János.
közel 5000 frt. kárt tett gabonában és a cséplő-,
kaszvezetője, ki Plevljeben a novibazári szandzsák gépen.
A bérlők biztosítva voltak. A vizsgálat meg-I
ban elmélkedik Magyarországban élt szebb és vidá
indíttatott,
de
a
gyuladás
okát
kideríteni
nem
mabb napjairól a többi között ezeket Írja: Plevlje
it 1 I L T TÉR.
*
mintegy 7000 lakossal bir. kik albánok, spanyolok, sikerült. Köztudomásúlag Berger Vilmos ur cse- ‘
bosnyákok s nagyobb többségben törökök, egyre- lédjei és napszámosai irányában mindenkor a leg
Replica a „Pápai Lapok
*
39. számában meg
jobb
bánásmódot
tanúsította,
miből
következtetni
másra fegyverkeznek s egész nevetséges túlzásig j
jelent J 0 r c m i á d r a ... sz ur figyelmébe!
lehet,
hogy
ezen
szerencsétlenség
személyes
bosszú
2 -3 puskát, pisztolyt hordanak magukkal — s fő
Jól megnézze három pont áll neve előtt ismerem
kép a török része elkeseredett ellenségünk látszik , vagy rosszakarat szüleménye nem lehet, több mint elpalástolt sisakját s ismervén csak sajnálatomat
lenni. A culissúk mögül azt is hallhatni, hogy a valószínű, hogy a napszámosok vétkes gondotlan- kell kifejeznem, midőn a szabad-üzlet ez üdvös
jövő hóban előnyomulnánk N.-Bazárig s ez néze- sága okozhatta. A szalmás gabona készlet biztosítva századában akarja bizony nem épen nemes inteiitóm szerint oly esemény fog maga n túlin vonni, volt ugyan, de sokkal olcsóbban, mint az elégett tiókra valló fegyverét villogtatni. Hagyja kérem
amelynek a múlt occupátió csak homályos fényű pár száz keresztre menő árpa, szalma, marhatartó és hüvelyében méregre fent fegyverét s ne hitesse el 11
előjátéka volt. Panaszkodik levelezőnk továbbá, hogy teleltető gazdának téli takarmány czimon. a mennyit nagy világgal, hogy a húr hangjai háborgatják ál
- Tegnap éjjel pedig, 1 óra tájban Sülök
sok huza-vonájuk van a rabló, zsiványvérü bosnyá- megér.
mában — legyen nemesebb érzéke
... 8Z ur
kokkal, kik nem akarnak javulást mutatni a legszi József tapolczafŐi molnár gabonája gyuladt ki; meg kérem, ön ujdondászi elkapatottságában és viharos
égett
4
asztag
és a cséplőgép. A bajt m ég tetőzi
gorúbb büntetés többször foganatba vett esetei ál
kiábrándulásában minden korcsmaüzletet a pusz
az, hogy abból az 1 (»()<> keresztből csak egy szál
tal sem.
tákba transportáltatn:!. Reformálni akar, tegye meg
Alté Liobe rostét nicht. Vagyis: a szerelmes; szalma sem volt biztosítva. — Ezen alkalommal saját hatáskörében, elég tág tere nyílik, a rendőr
fúria. Regény az életből. A szünidőt Zalamegyében Répás Kom ád napszámosnak , — ki az egyik asz- ség s városi hatóság tudják kötelmeiket. "Vágj
töltvén, egy nemrég történt fura eseményről nyer j tagra egy vizes ponyvát felhúzni segitett - a már ami sikerre vezetheti : vegye át üzletemet s domi
tem tudomást. T. vendajku helységben egv körül okkor felcsapkodó lángoktól kezei és labai megégtek náljon benne, de míg én bimm szabályokat ne
belül It év óta özvegy nő, ki vállain már az annyira. hogy huzamosabb időt igénylő felgyógyu- szálljon . . . sz ur. A „Püspök Pinczéje“ üzletme
ötödik X-en felül viselte az esztendők számát, he | bísa után is alkalmasint nyomorék és munka kép netét hiába akarja relbnnálgalni, nem fog sikerül
ves szerelemre gyuladt egy 23- 24 éves, liatal telen marad. — Ez esetek után mindenkinek jó lesz nie, ha még nagyobb scandalumokat csap mérgében.
márkakereskedő iránt, Történt ez úgy 6 évvel ez !résen lenni: mert ugv látszik, hogy gonosz kezek
Püspök pinezóje.
előtt. A liatal szeladon, az üzletéhez szükséges 1 működnek itt közre.
A Tapolcza melletti tíiskési majorban f. hó
pénz nélkül szűkölködvén, szivesen csókolgatta az
avas dulcinea összepötyörődött ajakát, ránezos lmm- 22-én nagy tűz volt. A villám beütött egy pajtába
'lokát mindaddiglan , mig ő maga meg nem gazda , s azt teljesen porrá égette. A pajtában mintegy
godott, s ezzel ellenkező viszonyban a szerelmes 200 szekér széna, 120 drb. juh, 3 drb. szarvas-1
(Pápán, szél-utcza.)
boszorkány el nem szegényedett. A mint e forduló [marha s több sertés elégett.
Ebmarás. W. helybeli lakós 6. éves kis lányát
ponthoz értek, hősünk hűtlen leve a fonnyadt li
a t, közönség figyelmébe ajánlja dusM
liomhoz, s a kath. egyház szertartásai szerint,tehát játszás közben egy kutya megharapváu, azonban felszerelt kalap-, sipka-, és sziiesáruk rak
törvényesen nőül vett egy másik hölgyet, ki úgy nem lévén veszedelmes kinézésű a sértett hely gondos gyógykezeléshez tárát ; továbbá minden e szakmába vágó czikszépségben, mint az évek számában vetélkedett szülői mit sem gyanítva
előbbi kedvesével. Ez még 3 évvel ezelőtt. Ámde nem láttak. Mainár azonban oly fordulatot vett a ki'kel, javításokat és változtatásokat a b'gjuhí
a marháknak érzékeny szhíí kereskedője lassanként gyenge marási hely, hogy orvosi gyógykezelés sem
s kétségkívül áldozatává esik nyosabb úron — leggyorsabban és pontos id ,e
azon szomorú tapasztalatra jutott, hogy a vén bir rajta segíteni
csont sem mint hitves társ, semmint szerető nem a szerencsétlen ártatlan. Szülők odaadóbb vigyázattal , készít el.
.igen nagy élvezetet nyújthat egy ereje teljében levő legyetek gyermekeitek gondozása körül.
Minthogy az idény már elmnlt a legfinoina
Orv támadást intézett a Gálszécsen működő
férfiúnak. S azért kárpótlást keresett egy fiatal
ós legdivatosabb
menyecske karjaiban, ki három falu határán híres Pribéii István uthiztos az oltani vezér néptanító
volt arról, hogy a szerencsétlen szerelmeseket, ellen, a ki épen botanikus kiránduláson lévén a
Xantippével megáldott férjeket szivesen vigasztalja. gyermekeknek a buzakalászról magyarázgatolt, A
*
utbizlos a védtelen tanítót hátulról úgy
Igen ám, de telephon nélkül is tudomást szerzett „vitéz
a rendes úron alól adom.
erről a hitegetett 50 s néhány éves házaslárs, kinek ütötte fejbe, hogy az utóbbi eszméletlenül rogyott
•) Éz. n rovat alatt közlőitekéit nem vállal ^oi
aszott keblében a bosszú dühöngő ördöge ütött össze. Az ököljog ugylátszik, virágozni kezd!
Sándor bolgár fejedelem jegyet váltott Zorka1 fiéget a
___
tanyát. 8 tervének kivitelére választhatott volna-e

Vidéki és helyi hírek.

G-aloon

Rosenberger Ignáczné

szalmakalapokat

Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin.

Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdából.

