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A lap kimlóliívatnlR Nobel Arniin 
könyvkort'skedő.iébon van. Imvá az előfi
zetések kftklendők, s minden egyéb külde

Előfizetési feltételek:
Egy evre . 4 frt.
Fdidvre . . . . . 2 fit.
X«*gycd<$vre  . . , 1 fit.

| Etry szám ára . . . 10 kr.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
ÉS

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

mény is csak oda cziinezendó.
Megjelenik: minden Szombaton.

Hirdetések
négyzet centimeternyi tér szerint számit- 

, tatnak. — Egyszeri beiktatií: ára minden 
I négyzet centiméterért 1 krajczár.—Bélyeg 
| külön 30 krajczár. — Előfizetőink ked- 
| vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
száinittatik.

Visszapillantás.
Egy éve immár, hogy a .Magyar Vi

lik” meg lett indítva.
Nem nagy idő ugyan egy év az idők fo

lyamában, — de egy vidéki lap életében min
desetre oly időszak, melynek végén vissza 
feliét, vissza szabad pillantani a múltra arra, a 
Iliit tettunk és arra, a mit akartunk, de a mi 
tetté nem válhatott.

Mint t. olvasóink tudják, a „Magyar Vi
dék” mint tisztán szépirodalmi képes lap lett 
megindítva, mint oly lap. mely a vidéken élő 
s pályájuk kezdetén álló Íróknak s leendő Írók
nak meg akarta adni az alkalmat, hogy szel
lemi termékeiket a közönség előtt hemntat- 
1 ássák.

Azért neveztetett el lapunk „Mag y a r 
Vidd k“-nek.

Lapunk eleinte csak annyiban birt helyi 
^.'Heggel, amennyiben itt Pápán nyomatott a 
Jutott ki s elvétve helyi híreket is . hozott. 
Lapunk nem Pápa és vidékéé, hanem - a m a- 
f y a r vidéké volt.

Vájjon helyes volt-e az ilyen lap megte
remtésének az eszméje ? azt megítélni reánk, 
kik csak utódjai vagyunk a megalapítóknak rész
kén annyival is inkább tartozhatik. mennyiben 
mi ezen kérdéssel már akkor is behatóan fog- 
Idkoztnnk, a mikor a „M a g y a r V i d é k“ 

lap még nem létezett. Foglalkoztunk az- 
>11 a kérdéssel, melyet egy jeles fővárosi iró, 
— György Aladár — is tett tanulmányai tár
gyává: vgjjon liolyes-e s üdvös-e az irodalom 
fejlődésére nézve, ha az irodalmi férfiak a fő
városban összpontosulnak, ha az irodalmi mii-1

T á x c z a:
A türelem rózsát terem.

— Rajz. —
Ede szép fiatal ember volt. Az a halovány arcz, 

Kokkal a kék ábrándos szemekkel s kis bajuszszal, 
hány amazonnak vitte el éji nyugalmát.

De ő nem törődött a titkon sóvárgókkal. Volt 
C1I lánykája, az volt neki roindone. S ő is volt va
lakinek mindene. Legalább Erzsiké azt mondta neki 
Dbb ízben, a mikor egyedül voltak. Mert bizony 
előfordult az is.

Ha Erzsikének a színházban nem volt semmi 
kendője, kiflitek kertjük lúgosába s elmerültek egy
más tekintetében.

Erzsiké a boldog, naiv lányka, Ede keblére 
I n.ítá piczi szőke fürtű fejecskéjét, Ede pedig átölelte 
l’dvese hajlékony derekát s igy ültek a vad szőlő 
'“dái között.

Kis szellő susogtatá a lúgos leveleit, de a 
’Oldog szerelmesek nem hallottak a nem éreztek 
mást, csak szivük dobogását s kebleik tüzét.

Hosszá ideig nem szóltuk semmit; ez a sze- 
V'mesek legkedveltebb beszéde. Ede azonban azt 
• elta gondolni, hogy a jóból is sok, a mi sok, 
viát így zavaré a csendet :

— Erzsiké . , .
— Erzsiké feltekintett barna szemeivel, lesve 

további szavukat.

ködés centralizálva, a metropol által monopoli
zálva van.

És azt találtuk, hogy nem üdvös, de sőt 
sok tekintetben káros is. Káros, mert az iro
dalom ott kellőon nem fejlődhetik, az Írók 
száma nőm gyarapodhatik, a hol csak a főváros
tól várják az üdvösséget, ahol maguk a fővárosi 
Írók is nagyrészt bizonyos nemével a büszke-i 
ségnek és toll-aristokratiának tekintenek le a 
vidéken élő kollegákra, kikben talán megvan 
minden, a mit u. n. Írótól mainap követelnek, 
de a kiknek csak az az egy epitheton hiány
zik : f fi v á r ősi. A kinek azután azok kö
zött a vidéki ivók között szivén fekszik az ügy 
s főleg, a ki ivói dicsvágygyal bir, az a fővá
rosba iparkodik, a kit pedig polgári állása, 
szerénysége vagy egyébb körülmények vissza
tartanak, az rendszerint homo obscnriis marad 
az irodalom teién. Vannak kivételek, de ezek 
fölötte ritkák.

Ily viszonyok között a' „Magyar Vidék” 
lendíteni akart valamit a dolgon, alkalmat s 
teret akart nyújtani a vidékieknek is a műkö
désre, de az általánosan uralkodó nézet és di
vat ellenében nem tudott győzedelmeskedni, 
mint vidéki lap nem tudott hasonló fővárosi 
vállalatokkal versenyezni, mert a magyar nép-1 
ben, még a középosztályban sincs meg az, a 
mi a németet, a francziát jellemzi: a nemzeti! 
irodalom anyagi pártolásának és istápolásának | 
hajlama. Miért is törődnék a laikus a vidéki 
irók buzdításával és serkentésével? Hisz még 
oly kevesen tudják felfogni azt az igazságot, 
melynek minapjában, Jókai-ümmop alkalmit-1 
val, a rendező-bizottság elnöke Gyurátz Ferencz 
ur adott kifejezést, hogy t. i. az a nemzet,

- - Szeretem önt . . .
— Én is önt . . .
— De ez még nem mind, most jön csak a 

jura — mondd Ede mosolyogva.
— Legyen enyém Isten s világ előtt; le

gyen nőm 1 . . .
Erzsiké mosolygott, s piczi ajkai ily szavakra 

nyíllak:
— Ugyan mit gondolna felölünk a világ. Az 

öreg anyók azt mondanák házasságunkra : , no ugyan 
korán kezdik. Összesen sem töltöttek be 40 évet s 
már házasok. Mire együtt 46 évet töltöttek be, már 
özvegyek....................természetesen szalmaözvegyek.*
Várjon .... várjon még pár évig.

— Oh! de mikor oly rosszul esik a várás.
— A türelem rózsát terem.
A felvilágosulatlau árva (szülei elhaltak) Erzsiké 

égbe kiáltó bűnnek képzőié 16 éves korában férjhez 
menni. Ezért utasitá viasza Ede ajánlatát.

— Csak egy föltétel alatt várok, lia fog
lalót ad.

-— Foglalót . . . hahóba . . . nos mi legyen 
a foglaló „kellnor*  ur?

• - Ez.
Egy édes csattanás; boldog mosoly az egyik 

részről; a másikról pedig könnyek .... könnyek, 
melyeknek forrása két gyémánt, az Erzsiké szemei. I

Erzsikének ez volt első csókja (nem számítva

melynek irodalma van, nem halhat meg soha.
A „M a g y a r V i d é k“-nek is meg 

kellett tehát változtatnia eredeti tervét, ha meg 
akart élni. Le kellett lépnie a tisztán irodalmi 
álláspontról, a hová eleinte elhelyezkedett, s 
fel kellett vennie részben a lokális jelleget. De 
csakis részben. Mert lévén városunkban egy 
régibb lap. mely a helyi érdekeket kellően kép
viselhette, a „Magyar Vidék” mint 
részben helyi érdekli lap legfeljebb az ellenőri 
szerepet vallhatta magáénak. S ezen szerepéhez, 
a mennyire lehetettt, Ilii maradt. A többszöri 

I szerkesztőcserének a lap tnlajdonképeni irá
nyára nem volt befolyása, legfeljebb a czél elé- 

i résére szolgáló eszközök és módok változtak, 
1 —■ a czél azonban az maradt.

És a czél ezentúl is a régi fog maradni. 
A „Magyar Vidék” ezentúl is nyíltan 

i megfogja mondani, a mit rossznak s a mit jó
nak talál, a sajtó vezérelveit: az igazságot, 
i g a z s á g .rvrsá'g o t és r é s z 1 e h aj lat
iam Ság o t mindenkor szem előtt tartva. Ezen 
ösvényen haladva nem gondolunk azokkal, kik
nek lapunk létezése általában nincs Ínyükre; nem 
azokkal, kik személyeskedésből lapunkon, ezt is, 
amazt is kifogásolják, és nem fogunk törődni 
azokkal, kik az igazság súlyával fejen találva, 
kigyót-békát kiáltanak a szókimondó journa- 
listára

A „M agyar Vidék” nem áll semmi 
felekezet, semmi párt, semmiféle cliqne szolgála
tában: a „Magyar Vidék” nem tömjénez 
senkinek, de passzióból nem is üldöz senkit. A 
„M a g y a r. Vidék előtt mindenki egyenlő, 
bármely felekezethez vagy párthoz is tartozzék. 
Ezen kijelentésünk nem akar czélzás lenni. E

BSBHSS 
a kózcsókokat.) s igv nem vehetjük rossz néven a 
naiv lánykától, hogy sírva fakadt.

A batist kendőcsko ugyancsak átázott a a kö
nyök még folyton peregtek le Erzsiké arczán s teste 
rázkódott a fuldokló zokogásban.

Ede pedig azon öntudatban, hogy bűnös, ott 
állt előtte lesújtva, szótlanul.

8 újra együtt voltak. Most nem a lúgosban, 
hanem a füstölgő vonat előtt.

Ede egyik kezében kézi táskáját tartá, mási
kában pedig egy reszkető bársony kezet szoritgatott.

Oly boldogok voltak, hogy még láthatták 
egymást.

Do a mogorva portás, kinek semmi érzése 
sincs a nemes érzelmek iránt, harmadikat csengetett. 
Ede megcsókolta az annyit szoritgatott kezet, fel
ugrott egy Il-ik osztályu kocsira, a konduktor be
csapta utána az ajtót, egy hosszú fütty s a vonat 
dübörögve hagyta el a pályaudvart.

Erzsiké szemei megteltek könnyekkel s addig 
nézott a távozó vonat után, mig az a horizontról 
le nem tűnt.

Elhagyatva, egyedül állt a színház előtt Erzsiké. 
Azaz csak úgy egyedül, hogy körülötte nem forgo
lódtak a férfiak. 8 ő örült ennek. Egyedül szeretett 
lenni. Gondolatai ilyenkor messze szálltak. Egy ifjú



megjegyzést szükségesnek tartottuk, mert lmzzá 
vagyunk már szokva, hogy ellenfeleink uiindon 
sorunkban, minden szavunkban rosszakaratú czél- 
zást keresnek. Mi békében akarunk élni min
denkivel, mert meg vagyunk gydzMve, hogy a 
sajtó, — főleg a vidéki — csak akkor tölt
heti be nemes és magasztos hivatását, ha kép
viselői egymással kezet fogva, egymást istápolva, 
egyesült erővel munkálkodnak, s mindég a 
tisztesség, igazságosság hatá
rain belül s minden irigységtől s kicsinyes 
szenvedélyeskedéstől menten maradnak. Mert hát 
hogyan kívánhatja a sajtó, hogy a közönség 
tisztességes, részrehajlatlan stb. stb. legyen, ha 
maga épen az ellenzői qualificatióval bir? A 
sajtó képviselői ne legyenek zsémbes vénusszo-j 
nyok, pörleködő kofák, hanem komoly és hig
gadt gondolkodású férfiak. Ha nézotkülömbség 
esetén összeszólalnak, vittnssák meg- a dolgot 
úgy. mint müveit, illemet ismerő emberek
hez illik.

Mai nap úgy a fővárosi, de különösen a 
vidéki sajtóban oly hanggal találkozunk, mely j 
tői undorral el kell fordulnunk; mert hát mii 
lehet undorítóbb, mint ha n. n. müveit embe
rek egymást a közönség előtt szidják s szelle
mileg pofozzák 1 Ez már kinövés, és pedig ve
szedelmes kinövése a sajtószabadságnak, s a 
reakció kedvtelve vigyorgatja fogait, mert ez 
víz az 6 malmára.

De hagyjuk ezt.
Kimondtuk véleményünket sine ira et stú

dió. Visszapillantást, elmélkedést tartottunk a 
„M agyar V i d é k“ megalapításának első 
évfordulóján, hogy álláspontunkat a t. közön
séggel megismertessük.

Egyebet nem akartunk.
Ezeket mondtuk akkor, mikor lapunk 

egy éves volt. Most sem mondhatunk egyebet. 
Ha lapunkat a városra nézve fölöslegesnek nem 
tartják, agy iparkodni fogunk, hogy azt a hé
zagot, melyet betöltenie kell, be is töltse.

Nem fogunk időt, költséget kímélni, csak
hogy olvasó közönségünket kielégíthessük.

Előfizetőinknek, a kik hirdetési rovatun
kat igénybe kívánják venni, rendkívüli kedvez-1 
„lényeket nyújtunk, amennyiben bizonyos szánni 
hirdetéseket csak a bélyegdij megtérítése mel
lett ingyen igtatunk be lapunk hasábjaiba, mi
által városunk iparának és kereskedelmének 
szolgálatot vélünk tenni.

Lapunk árát október 1-től 4 frtra szál
lítottuk le. s ez oly ár. mely mellett a ke
vésbé tehetős polgárok is azon helyzetbe jut- - 
nak, hogy érdekeiket előmozdító és védő helyi 
lapot tarthassanak.

Hogy az előfizetési módozatokon is köny- ] 
nyitsünk, ezentúl havi előfizetéseket is nyitunk.

Előfizetési feltételeink:
Egy évre . . . . 4 frt.
Félévre.............................. 2 frt.

Nyílt levél
egy névtelenhez.

Tisztelt Colloga Ur!
Motto: „Erítotsőtek meg a népben a hitet, 

erkölcsöket, akkor nem kell a magyar 
parlamentben vitatkozni, hogy kötél-e 
vagy nyaktiló?! Mert nem lesz többé 
kötélre vagy nyaktilóra való.**  M. J.

Legutóbbi becses soraiban hozzám intézett ké
relme minden esetre hízelgő rám nézve, de. mégis 
tartózkodva fogtam annak teljesítéséhez; mert, ha 
közlendő nézetem kegyednek mérvadó is lenne, kér
déses, váljon t. szerkesztő ur is méltatja-e azokat a 
közlésre és általában érdemes lesz-e soraimmal a t. 
olvasó közönség elé állítani? Ha igen, úgy nem bá
nom, megkezdem themám fejtegetését, de no csu- 
dálkozzék, ha e sorokat elolvasva azt venné észre, 
hogy nem sokkal többet tud, mint annak előtte.

Valamint az orvos a test egészsé
géről és testi szervek összha n g zatos 
m íí k ö d é s é r ő 1 g o n d o s k o d i k, n g y a n e- 
velö a lélek épségét és a kedély nyu
galmát ta rto z i k ápolni s megőrizni.- 
Nemde ez azon pont, mely kegyednek levelemben 
annyira feltűnt és melyek bővebb magyarázatát 
kérte? Azonnal hozzá fogok, de engedje meg, ha a 
világosság kedvéért egy kissé hosszadalmas leszek.

Tán nem lesz felesleges azon meghatározással 
kezdeni, mit nevezünk nevelésnek ?

Nevelés alatt é r t e m a nevel ő n e k 
növendékével szemben azon eljárását, 
mely az ebben meglevő érzelem aka
rat és cselekvés erejét úgy kiképezze, 
hogy ez felszabadulván e szükebb körű 
hatás alól, nemcsak magának és övéi
nek. de az egész emberiségnek üdvére 
lehessen, saját boldogságának előmozdításánál az 
egész társadalom boldogsága lebegjen szeme előtt. 
Ha e meghatározás igaz, lássuk mennyiben felel 
meg neki a mai gyakorlat.

Minden szülő, szegény mint gazdag, művelt, 
mint tudatlan, kedvező, vagy kedvezőtlen viszonyok 
között bizonyára eleve gondoskodik gyermekeinek 
jövőjéről, mert ez a legszentebb családi kötelesség. 
„A házasuló felek szerződésében rejlik az együtte
sen a boldogságra képessé az iránt fogékonynyá 
tenni, ‘ mondja Mendelssohn. Ezt mondom meg 
is teszi minden szülő, de vizsgálva ezen eljárásuk 
mikéntjét, elmondhatjuk Heinével. , Aber fragt 
rnich nnr nicht wie?!“ Csudálatos és mégis, mivel 
mindennap igy látjuk majdnem természetesnek lát
szik, hogy minő különfélék és tévesek e téren 
a nézetek.

Az egyszeri! paraszt mindenkép törekszik, hogy 
fiából ne paraszt, hanem legalább mesterember le
gyen. A mesterember (iparos) ismét nem elégszik 
meg azzal, hogy fiának mesterségét adja örökségül, 
az arra törekszik, hogy azt kereskedővé tegye. A 
kereskedő pedig rendszerint tudományos pályára 
szánja utódját, nem vizsgálva, vagy legalább nagyon 
ritkán annak erre megkívánt képességeit meg kell 
vallani, hogy ez eljárás minden esetre haladást ta
núsít, vagy ha azt nem is, legalább a szülők gon
dosságáról tanúskodik. Ez azonban az úgynevezett

hoz röpültek sóhajai, ki állást találváu II.............
helyiségben, távol kellő tőle lennie,

— De szende kis leány, szeretném ismerni — 
mondá egy fiatal ur szomszédjához, a mint a szín
ház mellett elhaladtak.

— Bemutathatom.
— Szépen kérném.
S Gerő be lön mutatva Erzsikének.
Erzsiké tartózkodott elfogadni Gerő hízelgő 

bókjait s türelmetlenül várta az öltözködés idejét.
Végre eljött az is, de úgy látszik már későn. 
Erzsikének mindinkább tetszettek Gerő hízelgő 

szavai. Emelték hiúságát s kaczér Ion. Az előbb el
hagyatott lánynak mindig volt udvarlója.

Ismét vonat robogott a pályaudvarba. Egy 
Il-ik osztályú kocsiból kilépett a halvány Ede. Kö
rültekintett a pályaudvarban, nem látja-e Erzsikét. 
Nem volt ott. Valószínűleg dolga van gondoló 
Ede 8 megkettőztetett léptekkel sietett lakására. Oda 
haza sem volt, Ment a színházhoz s ott látta kicsi
kéjét Gerő karján oldala mellett.

Ede cseppet sem boszankodott ezen. Hisz oly 
szentül meg volt győződve Erzsiké szerelméről, no 
meg Gerő iskola pajtása volt neki, csak nem fog 
kedvesével galibákat csinálni.

Haza érkezve asztalhoz ültek s thea mellett 
elcsevegtek.

— Most már biztos állásom van, most már 
megszakálosodtam, most már összesen 46 évet te- 

i szünk ki, most már légy enyém Isten s világ előtt.: 
Es Erzsiké ismét mosolygott s azt feleié :
— Legyen türelmes. A türelem rózsát terem., 
De most nem azért iuté türelemre kedvesét,1 

! mint bárom évvel ezelőtt. Nem azért, mert az öreg 
| anyókák nyelvhegyre vonnék házasságukat, hanem 
másért.

Az értelmes olvasó sejtheti hogy miért.

Ede anyai ágróli nagybátyja egy szép napon; 
meghalt. A nagy vagyonnak egyik örököse volt a 
mi Edénk is. Örökségét felveendő K . . ha utazott,

Mig Ede távol volt, Erzsiké életében nagy 
változás ment végbe. Palotába költözött. Egy palo
tába, melynek padlatán azon tudattal léphetett, hogy 
az övé. A nagy ebédlőben nagy diszité en dolgoztak 
a munkások s egy udvari szobában, egy fehér atlasz 
ruhát varrtak.

Egy héttel erre, a nagy templomban gyújto
gatták a csillárokat s gyertyákat.

Egy időben a gyertyagyújtással, a vonaton ér
kezett meg egy szerencsés ifjú, ki azon Íriszemben 
tért vissza a fővárosba, hogy azt mint boldog férj 
hagyundja el.

A nagy templom előtt hosszú koosisor állott

idő

Negyedévre .... 1 frt._
Egy hónapra ... — ■'u \r>

A hirdetési kedvezmények az előfizetési
tartamától függnek. 
Pápán, 1881. január 1.

A „Magyar Vidék" 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

I

ipaedagogiai utilitarismus, haszonéivá 
velős, hol „a voltaképeni jó helyébe csattogó bar 
sok utáni kapkodás, paedagogiai bölcsesség helvfl 
czélszerüon idomító okosság lép. Az utilitarismn 

; iparkodik növendékeinek az életben kellemes életet 
i nyugodt bonvivant ittlétet szerezni, isten és embe 
' risógre való minden tokintet nélkül.44*)  Ezen elv kö' 
vetői egy nevezetes tényezőt felejtenek számításuk" 

I ból, mert minden törekvésük csak a materiális hely
zetre vonatkozik és csak az ember érzéki vágyait 
elégíti ki, mindezzel csak azt nyertük, hogy gyei._ 
nekeinket elláttuk azzal, mi nekik a mindennapi 

1 élet anyagi szükségleteit fedezi. 1
Nincs az emberben egyébb semmi, mi szinte 

vágyai kielégítését követelhetné? — Nem kellene 
az embert ép úgy szellemi táppal is ellátni nehéz 
útjára? —Mivé lesz az olyan ember, kit tejjel, mév-

1 zel tele házban elhelyezünk, ha nem gondoskodunk 
• arról, hogy lelki képzelete és vágyai is nyerjenek 
megfelelő tájianyagot?

Mivé lesz?
Beteggé lesz, lelki beteggé, mi határában tes- 

| tét is megrontja. Ha igaz az, hogy tunya testben 
| tunya, tétlen lélek lakik, úgy bizonyára igaz az is, hogy 
' beteg lélek, izgató 11, vagy b u s k o m o r k e d élv- 
állapot testi erőnket is csökkenti, |'ia 

1 tönkre nem teszi. így van ez az erkölcsi világban 
a testi ápolás és anyagi jólét, lelki erő és egyéni hatalom 
nélkül csapodárságra, kaczérságra vezet, valamint a 
szellem művelése a test elhanyagolása mellett cy- 
nismus.

Kell e szerint minden szülőnek, minden ne- 
1 velőnek gyermekei vagy növendékeinek lelki ópségé- 
1 ről és kedély nyugalomról gondoskodni

Mi az, a milelkünk épségét, és kedélynyugal
munkat megadhatja? Nem hiszem, hogy téve
dek, ha azt állítom, hogy azon öntudat, mely min
den tekintetben számot tud adni cselekedeteiről; 
nemcsak, hanem, ha kell, daczolni is tud a sors 
csapásaival, sőt, mi tán még több erőt igényel, a 
kedvező körülmények csábjaitól sem ragadtatja el 
magát, vagyis: éj) lelke, nyugodt kedélye 
csak annak lehet, ki mindenütt és 

| m i n d e n h a e m be r i in ólóságához illő e n 
viseli mag á t. soha n e ni alacsony odik le i.z 
állatiasságig. de nem is akar cmb< rnél több lenti

Mikép szerezhetjük és adhatjuk meg gyermu-
I keinknek az ily kedélyállapotot?

Belátom én, hogy ennek úgy elméleti megha
tározása, mint gyakorlati kivitele felette nehéz, de 
mégis igyekezni fogok azt tehetségem szerint röii- 
den mi gfejteni.**)

1) Mindenekelőtt szükségesnek tartanám, h? 
vend ékei üknek tiszta vallásos érzel

lmot o 11 a n á n k s z i v ü k b e. Mert úgy hisze*  
alapuljon az érzelem, akár hitágazatokon. akár l. 
cséleti sarkalatokon — ez azon érzelem, melynek 

| folytán cselekedeteink soha nem fognak a jóval el
lenkezni. Egyedül ez adhatja meg ama lelki békét, 
mely mindenkor cherub gyanánt őrködik szivünk pit- 

I varában, hogy abba az önzés, az emésztő szenvedély, 
az érzéki kéjgyönyör, az irigység és tétlen czélnél- 

í küliség be ne hatolhassanak. „A hol vallásosság 
I van, ott ember állat és az egész mindenség szeret- 
|tet-ik“ (.Teán l’aul)

2) Szoktassuk növendékeinket foly
at o n o s műnk á s s á g r a, oly munkásságra, niely- 
í nek végeztével örvendhessenek a hasznos eredmény
tudatán. — A tétlenségben, a szeszély szerinti és 

j haszontalanokkal való foglalkozásban rejlik a kedély- 
i betegség méregölő magva. — „Munka után édes a

I

*) Bcerwahlszky J. „A nevelés gondolata.'*  
**) l)r. Klenke ily irányú czikke nyomán.

meg. A kocsikból fekete salonruhás urak, s fehér 
ruhába öltözött hölgyek léptek ki és mentek a tem
plomba. Az első pár a főoltár lépcsőin állt meg.

E pillanatbán egy halvány fiatal ember lépett 
a templomba s a főoltár felé tartott.

Mint egy szobor állott meg az oltár előtt s 
arcza kínosan vonaglott e szavak hallattára :

Holtomiglan, holtodiglan.
Miért okozták ez igénytelen szavak oly hirtelen 

változást e fiatal emberen?
Igen, ezek igénytelen szavak, de mikor azokat 

Erzsiké mondta.
Mikor az uj házaspár a templomból kilépett, 

a halvány fiatalember a fiatal asszony mellé került 
s ezt mondá neki halkan: ,,A türelem rózsát terein.

Az uj asszony olsápadt. Gyorsan kocsiba ült 
s elhajtatott boldog férje oldala mellett.

Edénk Jiodig (mert ő volt a halvány fiatalem
ber) vikékére költözött és borba ölé bánatát.

Ott huzattá magának a falu korcsmájában a
barna muzsikusoktól a legbánatosabh nótákat. 

Hadd el Gazsi komám — orditá a primo’" 
nak mialatt Ő a postástól kapott levelet átohiisá. 
A levélben csak ez állott: Erzsiké bűnösnek eiz 
magát, sajátkezűiig vetett véget életének. Bocsána
tot öntől Erzsikének. , ...

— Húzd Gazsi, húzd — orditá Ede s kpZ
véve u boros pal aczkot, rekedt hangon kiáltá: »Hej*  
a türelem rózsát rerem ' Tárnoki W. Jówef



lorou _ azúrt nem kuli ám tőink n világ 
“■'■'ndHi árönieit megvonni, liiulil élvezzék azokat 

orvemlótoH tudatban, hogy isten n világot te- 
í2„.tmónvoi úl'iWro teremtette, ■ ás n rósz csak 

„„bórák által hozatott bele, úgy mujil óvakodni 
?,,<uak azt saját vétkeikkel szaporítani.

" :;) Neveljük gyomokoinkot vagy nö- 
„ndúkeinket olykópen, hogy minden 
,slilekodetnk rugója az á libát a t os ógg a 1 
„irosiilt becsület esség Ingyen. Mivel azon- 
L„ ii becsületes cselekvésre nem elégséges az al
kalmi akarat, igyokoznüuk kell, hogy azok jó eleve 
lll'tiiláuos érvényű igazságok birtokába juthassanak 
melyekről úgy meg legyenek győződve, .mint saját 
léttíkről. Minden, mi az így elsajátított elvekkel 
.„megyezik, jó és igaznak tekiutliete, az ezeken ala- 
niiló cselekedetek közt nem fog ellenmondás tá- 
nindni — Ós míg ily biztonságban cselekedhetnek, 
szilárdulni lógnak állhatatos jellem ükben

4) Formáljunk növendékeink lelkó- 
linii ogv igaz elveken alapuló jogos és 
jószándékii akaratot. A jogosult szabad aka- 
rat legímgyold) földi hatalom. Ezt sem zsarnok sem 
IJnrzok, sem testi fogyatkozás meg nem bómthnt- 
:,H;. Ez az emberben az isteni mindenhatóság

Így e négy pontban jellemzett érztllole.kk'1 
réliiém szllkszégesnek és basznosmik gyermekeink il
letve növendékeink kedélyét eltölteni, ezeket kellene 
bennük ápolni és fejleszteni, akkor nevelésünk fá- 
radsliiiaimik egészséges és érett gyümölese lenne, 
mert nem csupán tudóst, nem csupán kereskedőt, 
aeui is csupán iparost nevelnénk, hanoin általában 
embereket - isten tetszésére, szeretőit hazánk 
üdvére, családjuk díszére és az egész emberiség l>ol- 
iöffitására, mert hisz csak azon ember felel meg 
teljesen hivatásának, ki valláserkblcsi alapon életét 
Aazája virágzásának és embertársai közös végczélja 
elüniozditásához szentelte.

íme ennyit mondhattam az említett pont bő
vebb magyarázatául. Megértett-e vagy egyetért-e ve
lem t. Collega ur és b. olvasóim, az még eddig ti
tok előttem, de én tudom, hogy egyéni meggyőző
désemet nyilvánítottam. Isten velünk.

Kaposvár, 1880. decz. havában. ötvös.

Fővárosi levet.

Nálunk az esztendőt úgy temetik, mint a kau
kázusi zsidó a halottját, t. i. vigadva, tombolva.

Szylveszt.er napján, mindegyik vigad, mindegyik
örül. Örül, hogy az évnek már vége, örül, hogy 

l^ííy.öj (‘v kezdődik. Pedig az egyik olyan, mint a 
| másik. Csak nevezik más. És ez is egyike az emberi 
igyarlóságoknak, hogy reményüket rendesen az uj 
évbe helyezik, mint a fulladozó egv szalmaszálba. 

I .................................................... ■

f'dvöz légy 1881.
Ismételten üdvözöllok.
Légy jobb, mint elődöd, nézd csak 365 napig 

tart életed, aztán porba, feledékonységbe veled.
Múlandó vagy, mint minden. — Légy tehát 

jó. Hozzál jótez emberiségre, I a/.ánkra, minden igaz
lelkű honfipolgárra. Sujsd a rosszakat, jutalmazd a 
ókat, hozzál áldást a magyarra.

1880 nincs többé. Csak volt. Eltűnik a lapok, 
. velek, naplók tárából!

Csak emlegetni fogják már.
Áldani vagy átkozni.
Nem .jól mutatta be magát.
Mindjárt az első hónap véresen köszöntött be 

nálunk.
Festetich - Máj tény i —Verhovay — Sehvarz 

— Hajnal — véres demonstratio! Már ki emlékszik 
reá? . . .

Zichy-Ferraris, Végli, llainer, Hegedűs, Sző
réin- és Krassómegye, cormiptio és sikkasztás. Ki 
emlékszik reá ?

Istóczy, német zsidók, német színház, ki em
lékszik reá?

Bezárták a német színházat. A nemzet tapsolt, 
a német lármázott. Kinyitották. Tapsol a német és 
a nemzet? Eh, ki törődik vele?

Még ez évben kellett annak történnie. 1880 
még öreg napjára azt a bűnt is követte el. Nehogy 
utódjára 1881-re essék a szégyen.

A német színház kérdésével a magyarosodás 
ügyét hozták állandóan szőnyegre, és addig nem is 
fog a napirendről letűnni, mig ezen kérdés teljesen 
felesleges nem lesz.

Budapest óriási léptekkel magyarosodik. Német 
diliháznak, német lapoknak absolute, semmi jövőjük 
nincs (sajnos, hogy még jelenjük van.) Lejárják ma
gukat, mint akár a krinolin-viselet.

Ez évben még egy fontos kérdést elevenítettek 
fel, a zsidó-kérdést, És ez nálunk csak azért volt 
lehetséges, mert a zsidó a többi embertárstól lé
nyegesen elüt, mind szokásra, nyelvre, sőt névre 
nézve is. Nálunk a zsidóra azonnal ráismerhető, 
míg Eranczia- vagy Angolországban éppenséggel 
nem lehet őket megkülönböztetni, annyi re egybeol
vadlak az ottani lakosokba, hanem hiszem, hogy 
most már észhez fognak térni és akkor 106 Istóczy 
sem fog nekik ártani Mit törődnek avval, hogy 
Mózes mit mondott 4000 év előtt? Arra figyeljenek, 
hogy mit mond most a Móses.

Tehát csináltam egy kis zsidó kérdést.
1880 ! Vidd magaddal ezt is.

Nálunk példa alig van rá, hogy egy évben 
Jjnnyi újdonság került volna színre, mint ez évben, 
felnit mondhatjuk, hogy irodalmilag nagyon ha
ladtunk.

A népszínházban A legény bolondja, Toborzás,

I Borzánó Marcsája, Titilhi, Székely Katalin, Nótds 
Kata. A szerelem sötét verem (és mé<>-lnínv iihamu 

i termek). A nemzeti színházban: A tőr Proletárok 
Milliónyi, A váltó, Névtelen hősöké

1 Bizony ezekkel meglehetünk elégedve, mert 
oabár kévés köztük a maradandó böcsíi ú<'v a le<r-! 
több mógfa alapját képezik jobb dnrnboknak.

Ez év bátran nevezhető az emlékiratok évének. 
Kossuth, Pulszky, Déryné emlékiratai, nem csak a 
jelenre, hanem késő századokra, mint fontos hislo- 
ricus útmutató adatok lesznek becsesük

Ennyit. 1880-ról.
Ha még hozzá teszem, hogy ez évben rövid 

volt, a farsang, forró a nyár, billeg az (z.s n)(>]( g 
a tél (a mostani) és a termés középszerű, akkor 
elmondtam mindent, mi ez évnek nevezetes ese
ményei.

Elsoroltuk a halottnak minden érdemeit sőt hi
báit, mondjunk neki ugy utolsó búcsúszót: Isién 
hozzád! Nyugodjál békében!

A helyett, hogy kezüket szívre téve, megfon
tolnák o napon mit és mennyi hibát, vétket követ
tek d, és szent fogadást tennének, hogy ezentúl 

.javulnak, és most ínegnjult erővel, kiki saját erejé- 
! hez mérten igyekeznék, mások, az állam, az embe
riség és a társadalom hasznára válni, személyi füg
getlenségét megtartani szent meggyőződés szerint 

i cselekedni, Ígéretét tartani, adósságot, nem csinálni, 
Vájjon volna e akkor panasz?

Sylvester napja milyen magasztos, milyen I 
nagyszerű egy ünnep volna akkor. — - —

Úgy e lap olvasóinak szemei már elfordulnak I 
e soroktól, mert kezdek egy kis morált predicalni ? | 

I Ne búsuljanak, hisz ón sem vagyok job a deákné 
vásznánál.

I

szemben szépen kifejezte és éreztette — a mi 
ért többször megtapsolták. Nagy részük volt még - 
darab sikeres megoldása körül s említést érdemel
nek szabatos játékukért Balog Árpád (Dávid) Kő
váry (Ehrlieh,) Ligethy és Kövi.

K e d <1 (decz. 28) A kis Balog Irén jutal
mául szinrehozatott .Egy katona története,*■ Csekély 
szánni közönség jött, össze, de a ki olt volt jól ér
zés mellett nézte a jutalmazandó szabatos, és ked
ves beszélgetését, melyért Ízlésesen készített, díszes 
narancs f’ügi koszorúváÍ lett meglepve. Jól beleélték 
magukat, szerepükbe s vonzó magaslatra jutottak 
helyes alakításaik által: Balog Árpád s a későbbi 
helyzetek ura Kőváry (Samborán) mulattató játéka 
szép sikert aratott még Závodszky Mari (Adrienw) 
a szenvedő kebel fájdalmainak hű megtestositóse ál
tal. Egy megjegyzést kell még is koczkáztatnom 

| azon ferde szokásra, mit Megyaszaí Ilon különösen 
i többször elkövetett, hogy ott, hol a helyzet komoly- 
I sága leverő bús arezot kíván jóízűen elmosolyogja 
Iniiigá*.  Erről nem árt leszoknia.

S z e r d a (decz 29.) .A falu rossza esa-. 
hídja 25 év múlva “ czimü énekes népszínmű lett 

| bemutatva Ligethy házassági jutalomjátékául. A 
közönség e ritka alkalom sikerét előmozdítandó 

I zsúfolásig megtöltötte a termet — a nevezetesen 
j fontos czél s Ligethy sikeres működése iránt való 
tekintetből.

A darabban van itt — ott egy érdekes pont, 
de az egész üres dob, mellyel lármát csapni igen, 

[de hatni a szívre nem lehet. — Érthetlen helyze
tek. viszás állapotok s egyéb gyarlóságok tömke- 

' legébe vezeti a nézőt e merész remiiiiscentia me
séje. Szereplők dicséretes igyekezettel iparkodtak el
palástolni a darab hiányait. mind hiába nem 
tudtak neki érdekes formát kölcsönözni. A két bak- 
terszerep eredeti megoldást nyert Kőváry és Balog 
Árpád két jó erő kezei között.

C s íi t ö r t ö k (decz 20) színre került 
, .A próféta“ látványos szinmü. A nómetor SZági ana- 
[ baptista harczból vett münsteri esemény képezi tár- 
g\;it, melyet szerzője ékes, föllengzo sokszor ára- 

i dozó nyelvezetben dolgozott föl s több helyen 
élvezet, lelki öröm volt hallgatui.

Ma mindannyian dicséretes szorgalmat fejtettek 
ki e darab mint elméleti, mint szemléltetési előadását 

' illetőleg. Tökéletes szabatos játékok folytán több
ször nyilvánult elismerésben részesültek Balog Árpád 

, (Leydcn.) Balognó (Fides) és Závodszky MariiBertha). 

’pússn. Rendőri hivatalos rovat.

iljanak, hisz ón sem vagvok job a
il.

Hiába, az ember az árral úszik.
Előttem legkirívóbb színben kinálkoznak, vi

gadói, dalárdái, iparos, kereskedő egyesületek 
meghívói a Sylvester estélyre.

Hova menjek?
Nem soká habozok. A sok nyomtatott meg

hívókért szemem egy finom kacskaringén vonások
kal irt kéziratra esik, melyen a következőket ol
vastam.

Szíveskedjék Sylvester estélyen nálam meg
jelenni.

Következik a papa a mama aláírása, a szeg
leten : .Ha nem jön el, haragszom. Mariska".

Lehet-o ily meghívásnak ellent állni.
Úgy o nem.
Es most örvendve veszik búcsút önöktől, ör

vendve, azért mert az Írás terhemro válik, mert sie
tek Mariska nagysámhoz.

Értőéi t ó s.
A t. közönségnek van szerencsém értésére hozni, 

[hogy 1881. január 1-től Pápán a Bér szóig a 
i intézmény óietbe lép.

A hérszolgák a vásosban akként lesznek elhe
lyezve. hogy a t. közönség rövid időnként érintkez
het ik velük. Jelvényül fehér bádog lemez fii vegükön 
, Bérszolga * 1. 2, 3. 4 felírással, kék zubbony vö
rös gallérral és vörös zsinórral.

Ezek cscsély díjért küldhetők és használhatók 
és vidéken — emberi

Már kalapot és botom vettem, midőn eszembe 
jut. hogy hiszen gratulálni is kellene.

Ugyan mit kívánjak?
Az'.eladó- olvasónőnek szép és jó férjet és 

n agy remény ü iiój.-löltnek. hogy versei morelai e lap 
, hasábjaiban megjelenjenek, hogy a szerkesztő, ki 
nem tudom mi okból suttyómba vezeti a tollat, sok 
sok előfizetőt kapjon, és akadjanak sok munkatársa 
jobbak. mint én.

Teliál szerkesztő, munkatársak, olvasók és 
i szedők (Ezekről se feledkezzünk meg) boldog nyu
godalmas pénzes uj évet. Salamon Ödön.

Ezek cscsély díjért kíildli 
a t. közönség által helyben és 
erőt túl nem haladó küldeménynyel is. Megbízható
ságuk a rendőri hivatal által kipróbáltatok.

D i j u k —. b e n n a v á r o s b a n :
Negyed órányi távolságra üresen, vagy jelen

téktelen küldoménynynl..................................5 kr.
Negyed órányi távolságra 5- 25 kilogrammnyi 

tárgygyal........................................................In kr.
Á város távolabb részére 2 , órányi távolságra 

üresen vagy csekélységgel............................ 10 kr.
A város távolabb részére 2 , órai távolságra 

|;» 25 kilogrammnyi tárgygyal . ... 20 kr.
A v á r oson ki v fi 1:

Közelebbi malmokba, vagy szőlőhegybe üresen 
vagy csekélységgel........................................20 kr.

Távolabbi malmokba, szőlő hegyekbe 5 kilgr. 
tárgygyal......................................  30 kr.

5 25 kilogramm téliért vive fentebbi közelebbi
helyekre............................ ..... 30 kr.

5 25 kilogramm téliért vive fentebbi távolabbi
helyekre ............................ ..... 40 kr.

Éji dij 25% magasabb.
Negyen órányi távolság alatt, oda és vissza 

menet értendő,
Városon kívül vidékre leendő küldésre is hasz

nálhatók, de dijuk külön alkutárgya. — 24 óránál 
tovább künn maradniuk tiltatik.

Utasítva vannak mindenkinek készséggel, gyor
san és hííen szolgálni. Hűtlenség, lustaság, go
rombaság, vagy bármi rend ellenes cselekményük, 
illető számának megjegyzésével kéretik lmladéktala- 
nul bejelentetni.

Pápán, a rendőri hivatal decz. 27-én 1880.
C z i n k Já no s, kapitány.

Színi szemle.
S z o m b a t (decz. 25) Csekély közönség 1 

' részvétele mellett „Miatyánk Isten" czimü színmű 
adatott elő. A darab a nagy nap alkalmára volt ki- 

| szemelve, mégsem elég számítással, mert ily jelen
tőségteljes napon legtöbben inkább másra mint szín
házra gondoltak s helyesen, .ló kis erkölcsnomesitő 

I darab, tanulságos memorandum s szereplők rajta is 
' voltak, hogy hassanak. Kiválóan rokonszenves alak 
volt henne Billog Árpád fa fain árvája,) erőteljes 

I patkóst fejtett ki Bnlognó (Klára) Szerepük helyes i 
felfogásáról győztek meg bennünk Ernvei (Kiutal 
és Kiivi (Dudás) ,ngy áltálján véve" tetszett a kö
zönségnek Billog Alajos (Pergő) híi alakitásii.

V a s fi r n a p (decz. 20) szilire került „A 
zsidó honvéd." Nagy fontossági! czélzást tartalmaz 
o darab, s most a sémita mozgalom idejében aligha, 
nagyobb hatást nem keltene u darab gyakoribb föl-I 
evi'iiilése mini Istóczy minden l'eszegetéso, mert ez 
híven kitárja a nemzet változbatlnn közérzületét, 
magatartását. Ilészeinríil azt mondom. Imgy azon 
liires némethizlaló pesti zsidó képviselők ha a sza
vazás ténye előtt, e darabot idézik vilin emlékére-1 

I tűkbe azt a merényletet el nem követik mit elkö-, 
veitek. Ez n darab kitűnő .nicnlento.1* Az előadás kez
dettől végig figyelmet lekötő volt, különösen n lm- 
ziilhis érzelmek'árjától elragadott Izsák I Balog ig. l 
kedélyesen mulattató jiílékn folytán. Szép tehetségre, 
vallott Závodszky Muri (Eszier) megható játéka, ki le- . 
snjtó fájdalmát'az apui ellen irányú törekvésekkel,

Tisztelt olvasóinknak boldog uj évet kinánunk, 
oly boldogot, mint a milyen még nem volt. Vájjon 
remélhető-e ilyesmi ?

Lapunk mai száma nyomdai akadályok ■ ille
tőleg a személyzetben történt változások folyt <n el
késve jelenik meg, a miért szives elnézést kérünk.

Betöréses tolvajlás történt a hét folytán egy



hü.ssziiutczai boltban. A tetteseket nem fogták i 
még el. Jó lesz vigyázni.

Karácsony utáni héttőn tették sírba a hely- 
beli evang. gyülekezet tanítóját, Tompa Zsigmomiot, | 
ki 34 éven át szolgált a tanítói rögös pályán. A 
családi gyászjelentés igy hangzik : Tompa Zsigmondné 
szül. Szente Eleonóra a maga, úgy gyermekei és 
unokái nevében fájdalommal jelenti felejthetlen fér
jének Tompa Zsigmond pápai ev. tanítónak Iblyó 
hó 25-én esti 9 órakor, élte 56-ik s boldog házas
ságának 31-ik évében történt gyászos elhunytét. A 
boldogultnak hűlt tetemei folyó hó 27-én délután 3 
órakor fognak Pápán, az alsó városi temetőben az 
evang. egyház szertartásai szerint végnyugalomra 
tétetni. Béke hamvaira ! — Az elhunytnak gyerme
kei : Kamiin, Theréz férjezett Kováesics Gyuláin*.  
Lajos, Eliz, Sándor. — Unokái: Jenő. Lenke. A 
templom udvarán nagy számú halót'i gyülekezet 
jelent meg, s Gyurátz Ferencz. ev. lelkész nagyha
tású gyászbeszédet mondott, melyben különösen a 
néptanítói hivatalról szólt. A temetőn Bánfi János 
polg. isk. igazgató búcsúzott el egy rövid beszéd
ben az elhunyttól, mint a tanítói kar és az egyesü
let egyik tevékeny tagjától. A segédlelkész néhány 
felemelő szava után letették a csendes sírba. Szen
dergő porait béke lebegje körül!

Halálozás Veszprémiuegye néni rég leköszönt 
alispánja, Bezerédj Gyula, tegnapelőtt , raegnalt. A 
családi gyászjelentés igy hangzik : Bezerédi és lőrintei, 
Bezerédj Viktor jogtudor saját, úgy az összes ro- 
konság nevében bánatos szívvel jelenti felejthetlen, 
szeretett édes atyja bezerédi és lőrintei Bezerédj 
Gyula, Veszprém vármegye alispánjának f. deczemb. 
hó 30-án, esti 10 órakor, élte 55-ik évében, a ha
lotti szentségek ájtatos felvétele után, hosszas szen
vedés következtében történt gyászos elhunytát. A 
boldogultnak hült tetemei 1881. jan. 1-én. d. u. 4 
órakor az alvárosi temetőben levő családi sírboltban 
örök nyugalomra helyeztetnek. Az engesztelő szent j 
mise áldozat pedig január 3-án d. e. 11 órakor tár
tátik a szent Ferencziek helybeli templomában. Vesz- 1 
prém, 1880. decz. 31. Áldás és béke, hamvaira.

Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zenemű
kereskedésében Budapesten megjelent: Hét eredeti 
magyar dal. 1 A budai nagy-utezában. 2. De más 
volna. 3. Hej violám. 4. Szivem, szegény szivein. 5. 
Kedves rózsám. 6. Elhagyatva. 7. Héjjá rigó. Ének
hangra zongorakisérettel (vagy zongorára külön)I 
szerzé Szende Lajos. Ára 1 frt.

A humorisztíkus könyvtár 6. és 7. füzeteit 
vettük Kock Pál „A szerelmesek útja1* ezirnü regé
nyének folytatásával. Kiadják Dobrowsky és Franké 
Bpesten, Ara egy-egy füzetnek 15 kr. Előfizethetni: 
egész évre 7 frt., félévre 3 frt. 60 krral. Ajánljuk.

A városunkban működő színtársulat még a í 
jövő héten hagyja el Pápát, hogy jan. 5-én már Vesz
prémben megkezdhessék előadásaikat. Sok szeren-1 
csét kívánunk!

A városi iskolaszék csütörtöki ülésében Szi
lágyi József tanár, ki, mint lapunk is jelentette, az 
elnökségről lemondott volt, ismét késznek nyilatko
zott az elnökség addigi viselésére, mig majd az is
kolaszék újból alakulni fog.

Mint curiozumot közöljük a hozzánk is bekül
dött következő chronostichonokat: Sz-Fehérvár ja
nuár 1. 1881. Újévi közóhaj. Főtisztelendő Venosz 
Imre nagyprépost — ez. püspök — ur ő méltósá
gának az egyház, és haza lényének. VárosVnknak 
atyalas jóteVője! Egek Vra TÉGED -aranykeresz
tes — HeLsőrangV pVspökséggeL Mentöl eLőbb 
szeronCséLtossen !!! — Szegényeink nevében hálás 
tiszteletből Dr. Sehaller. II. Égi viszhang. Ország
szerte VnnepeLt Gróf ZICHY Jenőnek a hazai Ipar 
Őszinte! hő!! ’s LeghIVebb pártfogójának! a „neM- 
zot összes Lakossága LegboLDogabb VjéVet kIVán.*  
A fáradhatlan buzgalma tudomány-, mii- s iparba
rátnak mély tiszteletből Dr. Sehaller. Nagy licentia 
poeticának tartjuk, mikor a doctor úr azt irja, hogy 1 
a .Nemzet összes lakossága. “ Mi hát az a nemzet?!

Petőfi adóslevele. Van az ó-kolleginm köze
lében egy korcsma, mely már régi idők óta számos | 
diáknak szolgált ebédlő helyül. E korcsmába betop-j 
pan egy tanuló és megszólítja a korcsmárost, hogy 
ő szeretne nála naponként ebédelni, de előre nem 
tud fizetni. A korcsmáros azonban azzal utasította 
vissz i ez ajánlatát, hogy ő már sokszor megjárta s 
nem hitelez senkinek se. Csalódásainak bebizonyítá
sára elő vesz egy csomó poros, rongyos papirt s i 
odacsapja a tanuló elé, ki szinte ösztönszerüleg nyúlt 
egy megsárgult papír után, melyet a csomagban 
megpillantott. A megsárgult levél egy kötelezvény volt, 
mely 15 váltóforinról szólt s Petrovich Sándor alá
írással volt ellátva. A tanuló rögtön Soós Lajoshoz, 
a főiskolai önképző kör elnökéhez sietett s elbeszélte 
neki, hogy mit látott. Az önképzőkör egyhangúlag 
elhatározta, hogy az érdekes adóslevelet megveszi s 
Petőfinek többi ereklyéi közé helyezi el, a mi már 
meg is történt. Petőfi ezt az adósságot itten való 
tartózkodása alatt csinálta. A korcsmáros saját sza
vai szerint, már rég el akarta égetni az adóslevelet, 
mert nem hitte volna, hogy ez oly jó pénz, s most 
15 váltóforintért 25 pengőforintot kapott.

Karácsonyi ajándék. A többek között a gon
dos Jézuska egy debreczeni asszonynak három eleven 
kis gyermeket hozott, kik mind a hárman fiuk és 
mind a hárman egészségesek. Nem sok ez egy ki
csit — a jóból?

Furcsa. A .Bácska*  szerkesztője, ki máskü-

A szerkesztésért felelős a laptulajdonos: Nobel Ármin

lönben a zomhori államgymnáziuin tanára, a kis izr. 
fiukat „libamájas öesikém“-nek hívja. Továbbá ilyen 
hangon ir lapjában, feleletül egy nő levelére: „Hast 
du gézén! Szervusz libamáj szagu nihilista hölgy! 
Gyöpre az Írással! A Halbkreuzer Sornál után föl
veszi, és lesz nagy gezéresz . . . Ahhoz az ügyhöz 
melyet penget, maga csak kóser liba. Maga tán 

i ingyen méri a köleses kliását? Tapogatjuk hogy ki
csoda; ha kisütjük, majd mi tesszük .vuszlógba a 
maga fáin fotográfiáját. Vaj geschrien !“Kit hámul 
junk inkább, a tanárt-e, vagy a szerkesztőt?

Kivert bikára vadásztak L.-Patonán — mint 
ezt már jeleztük is, — azonban sikertelenül. A 
bika elszabadult, kifutott a körből és a vadászok 

kiknek már nem volt mit félni a vadállatoktól 
— elkezdték a kisebb vadak összelövését és igy 
lett hajtóvadászat eredménye 6 őz, 80 nyúl és 
egy róka.

Fusio. A pápai izr. iparosok gyámolitó egy
lete a humanitás egylettel több napi tanácskozás 
folytán egyességre lépett, mindkét részről kiküldött 
öttagú bizottság, névszerint: Altstildter Jakak, Mai- 

i tinszky Sándor, Lővinger Rafael Wolf József és 
ÍStern Károly urak a pápai izr. ipar, gyámolitó egy- 
! lete részéről, Nobel Ármin, Roth Ludvig, Salezer 
Hermáim, Singer Mihály és l’ollák Salamon urak a 
humanitás egylet részéről 1880 deczember 30-án az 
egyességi szerződést aláírásukkal perfektussá tették. 
Adja az isten, hogy ezen nemes, mindé magánérde
ket kizáró humánus egylet, a közszeg ényssg javára 
még sokáig áldásdusan működhessék B —tt.

Reiner Illés január 3-tól kezdve a \ ajdics- 
féle sörödé mellett uj tán ez kurzust nyit. Délu
tán 5—6-ig zárt óra, 8—9-ig felnőttek számára 
ez utóbbi szombat és vasárnapi napokon 8—11-ig.

• tart. 'Tisztelettel Reiner Illés tánezmüvész.
Kutya mint táviró. A .F. H.“ irja: A napok

ban a lapok egy kutyáról azt Írták, hogy azt gaz- 
idája póstai szolgálatra használja. Most Pápáról egy! 
hasonló, de ennél sokkal érdekesebb esetről értosi- 

jtenek bennünket. A volt pápai távirda-főnöknek Vé-1 
csey Istvánnak van egy kutyája, mely hivatalában, 

i annyiban tesz gazdájának jó szolgálatot, hogy az j 
a gépszobát bármikor elhagyhatja annélkül, hogy 

i távozása bármely hátrányt, vagy fennakadást vonna j 
maga után. Ilyenkor a kutya kényelmesen elhelyez- i 
kedik a pamlagon és fülelve figyel, hogy megérti aj

•z,
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Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.

m szerencsén e. közönség tudomására hozni, miszerint
üzletem beszüntetése ózdijából, raktáromban lévő összes divat-, 
vászon- és rövidáru-czikkeket 80" „ gyári áron alól árusítom el!! 

iiy

rendkívüli olcsó bevásárlási alkalmat nyújtva, 
kérem a 11. é. közönség minél számosabb látogatását.

Az üzlet áruczikkekkel együtt — megegyezés folytán — szintén 
bármikor átvehető.

Pápán, 1880. szept. hó.

vri:i:)?iA saiNirato-3£3t

einer
Pápán

Tisztelettel ajánlja a nagyérdemű közönségnek nők és lánykák 
számára nagy választéki!

Jaquot. dolinán és kabátokat,
melyek a közelgő karácson és újévre a legszebb ajándékokat képe- 

niely alkalomra áraikat tetemesen leszállította.
Továbbá tudatja, hogy gyapjúszövetek női-rnhakelinék, téli 

a ked- 
időjárás miatt nagymérvű csökkenést szenvedtek, tehát 
ezikkeket lő—20 perczenttel olcsóbbért mint eddig áru-

kendők és még több a téli idényre szükségelt ezikkek árai 
vezőtlen 
nevezőit 
sitja el.

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl.

más állomásokból jövő jolzóst. Ekkor lemérik 
pamlagról ás addig keresi ugatva gazdáját a l.z * 
bán, mig meg nem találja." — Ez aligha Uím „f 
évi hízott kacsa. ‘J*

ÜZENETEK.
N. . . . Irmához 8tb. Nagyon kezdetlegesek.
S. Ö. Bdpst. Non pnssunnis!! Különben szívesen a 

megérkezett. ' A
Z. Gy. Jó lesz.

XOOOOOOGC
Jelentés. “ i

Mindent megpróbáljatok a lég. 
jobbat megtartsátok.

Mint másképen várható nem volt, az 
általam képviselt találmány — mint minden 
jó -:

patkányokat elevenen megfogni ntá- 
noztatott, mely cslnálmányok, noha a czél- 
nnk csak hiányosan vagy éppen nem felel
nek meg s mégis a közönségnek ajánltat- 
nak. Az aláirt által ajánlott fogás módja s 
a hozzá tartozó czélszerüen szerkesztett 
eszközök csapóvas nélkül - melyek 
szakemberek által megvizsgáltattak, s me
lyekről elismerő bizonyítványokkal bírok, 
csak alulírottnál rendelhetők meg, és csakis 
ez van azon helyzetben, hogy az igéit nagy
szerű eredményért jótállhasson. Az apparntiis 
a hozzá tartozó utasítással 7 oszt. ért. fo
rintba kerül s mindenki által minden udva
ron vagy egyéb körülhatárolt téren köny- 
nyen és czélszerüen alkalmazható. A kül
dés bérmontve történik az összeg beküldése 
után vagy pedig póstautánvéttel.

Patkányok ezrei lettek már az általam 
ajánlott módon néhány hónap alatt elpnsz-


