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A lap kiadóhivatala Nebel Ármin 
könyvkereskedésében van, hová az (döfi- i 
zetések küldendők, s minden egyéb külde- 1 
mény is csak oda czimezendő.

Előfizetési feltételek:
Egv évre . . . . 4 frt.
Félévre . . . . . 2 fi t.
Negyedévre . . 
Egy szám ára .

1 frt.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
iís

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

iVIcgjelenik : minden Szomhnion.

Hirdetések
négyzet centimeternyi tér szerint számít
tatnak. Egyszeri beiktatás ára minden 
négyzet centiméterért 1 krajczár.—Bélyeg 
külön 3O krajczár. Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
számittatik.

Felhívás a kereskedő testületekhez!
A közeledő képviselő választások al

kalmából a budapesti polg. kereskedő testü
let (Grémium) a társiestiiletekliez, s ezek 
közt a városunkban alakult „Lloyds keres
kedelmi egylethez is a következő felhívást 
intézte :

, A jelenlegi országgyűlés utolsó ülésszaka be
fejezéséhez közeledvén, a magyar nemzetnek rövid 
idő múlva ismét alkalma lesz kijelölni azon férfiakat, 
a kik a legközelebbi években hivatva lesznek a nem
zet sorsának intézésében tevékeny részt venni. Az 
ország választó polgáraira háramló feladat nagy je
lentőségét és anyagi helyzetünk komolyságát tartván 
szem előtt, az alulirt társulat hazafias kötelességet 
vél teljesíteni, midőn az ország kereskedelmi és ipari 
érdekeinek ápolásában munkálkodó társasegyleteket 
és testületeket felhívja, hogy ezen legbecsesebb al
kotmányos jogunk gyakorlásában eggértelmil és váll
vetett eljárásban állapodjanak meg. A legközelebbi 
országgyűlésnek erős meggyőződésünk szerint egyik 
főfeladata lesz, az ország anyagi érdekeinek erélyes 
felkarolása és a productiv munka érvényesítésére 
szükséges föltételek megteremtése által oda hatni, 
hogy a nemzőt egyrészt megállhassa helyét a szel
lemi előhaladásért és az anyagi függetlenségért Európa 
mívelt népeivel folytatott békés küzdelemben, és hogy 
másrészt megfelelhessen azon súlyos követelmények
nek is, melyeket a modern állam polgárai iránt 
támaszt.

Ezen hazafias czél pedig csak úgy lesz bizto
san elérhető, ha a képviselőház kebelében, más or
szágok példájára, az eddiginél nagyobb számban fog
lalnak helyet oly férfiak, a kik szintúgy fogékony
sággal bírnak az ország közgazdasági érdekei iránt, 
a mint a kereskedelem és ipar terén való hivatásszerű 
munkálkodásuk folytán amaz érdekek ápolására ki- 
v álóan képesítve is vannak. Azt hiszszük ennélfogva,

T á, x c z eu.
Színészeink és a kenyér.

A fővárosi hírlapok a napokban egy érdekes 
stutistikai kimutatást hozlak nemzeti színházunk tag
jainak vagyoni viszonyait illetőleg Perot fiunk 
van egy pompás világos valamint a tengerparton 
egy kaméliás kertje, mely neki évenként 10,000 
frtot jövedelmez, ezenkívül egy háza Budapestem 
Köszegh inek három háza van, egy a fővárosban 
kettő vidéken, Teleki egy házat Budapesten, egy 
villát és Leány falván több szőlőkertet nevez tulajdo
nának, N á d a y hasonlóképen házi ur, S z igét h y 
nyáron tulajdonvillájában lakik, llelvey Laura 
egy gyönyörű szőlőkertet szerzett magának Leány
falván, Nagy Imre szintén hir egy házat Budapes
ten és egy villát a Svábhegyen, nemkülönben B a- 
1 á z s n é is.

A fenntebb említett adatok azon örvendetes 
jelenségről győződtetnok meg bennünket, hogy nap
jainkban a magyar művészet hazánkban már szilárd 
alapon nyugszik és jelesebb művészeinknek sikerüli 
maguk számára szép jövőt biztosítani.

így van ez jól, igy kell ennek lennie. Ha elis
merjük a kultúra teremtő erejét, úgy örülnünk kell, 
hogy a művészet lehetővé teszi hivatottjainak, mi
szerint magukat teljesen neki szenteljék, annélkül. 
hogy hivatásukban az élet gondjai által lennének 
akadályoztatva.

Ez m*m  volt mindig igy. Mielőtt a magvar 
Thalia feltalálta a Kerepesi utón meuhelyét, a szí

hogy nem csak spccziális szakérdekeinket szolgáljuk, 
hanem az ország közérdekébe n is cselekszünk, ha a 
küszöbön álló képviselő-válás tások alkalmával oda 
törekszünk, hogy a kereskedői és iparos osztálynak 
a törvényhozó testületben az őt megillető befolyás 
biztosíttassák.

'fisztelt pályatársak! Az ország minden vidé
kén folyamatban vannak az előkészületek a válasz
tási küzdelemre. Itt tehát az ideje, hogy mi is hala
dék nélkül megindítsuk a mozgalmat, hogy a vá
lasztó polgárság összes kereskedői és iparos elemei 
öntudatos és egyértelmű eljárásra tömörüljenek. -- 
Hazafias tisztelettel felkérjük ennél fogva a t. czimet, 
hogy saját körében minden alkalmas törvényes mó
don oda hatni szíveskedjék, hogy pályatársaink a 
képvisolő-válssztásokban mennél tömegesebben részt 
vegyenek s egyértelműig oly férfiak körit! sorakoz
zanak, a kik a kereskedelmi és ipari élet terén ki
fejtett eddigi tevékenységük folytán teljes biztosítékot 
nyújtanak az iránt, hogy a zászlókra felirt jelszót, 
szeretett hazánk anyagi felvirágoztatását, diadalra 
segítsék. Kelt Budapesten. 1881. febr. havában.

A polgári kereskedelmi testület. Strasser A. 
elnök, Aebli Adolf, alelnök.14

l’gy vagyunk meggyőződve, hogy sem 
a helybeli „Lloyd“ körnek, sem egyálta
lában a pápai hazafias és független gon
dolkozása kereskedő-karnak szüksége nincs 
ily ösztönzésre, mert az iparos-osztálylyal 
együtt ők tudják leginkább méltatni azon 
szakavatott képviseletet, melylyel már két 
országgyűlési eykluson át a törvényhozás
ban bírnak, s melyért városunkat számos 
más város kereskedő és iparos polgárai mél
tán irigyelhetik.

Ámde ha nem is nekünk szól a fenti 
felhívás, mégis örömmel üdvözöljük a leg

nész élete nem volt egyéhb, mint nyomorúság és 
nélkülözés. Azok kik ma azon helyzetben vannak, 
hogy magukat teljes kényelemmel kipihenhetik ha
báraikon, köszönettel tartoznak azoknak, kik meg
nyitották számukra az utat és éltük legszebb és 
legnagyobb részét feláldozták a szent őzéiért, hogy 
a magyar művészetet az őt megillető fokra emel
jék. Az ő érdemük azáltal nem lesz kisebbé, ha elis
merjük, hogy a színművészei oltárához azok járul
tak legtöbb áldozattal, kiknek kezeiben a vándorbot 
és egyszersmind koldusbot volt, kik, midőn a mű
vészetnek adták teljes odaadással magukat, egyúttal 
készen voltak korszakuk előítéleteivel daezoln: és a 
nyomorral farkas szemet nézni. Jó lesz ma, midőn 
eme időn már túl vagyunk, visszaemlékezni, men
nyi nélkülözéseknek voltak azok kitéve, kiket most 
mint óriásokat, hősöket és a magyar színmű észet 
teremtőiként tisztelünk. Ezen művészek nagyobb 
hírnévvel bírtak és több diesőségot, olismerést sze
reztek maguknak, mint fiatalabb színészeink, annyira 
azonban nem tudták vinni, hogy a dicsőséghez jó- 
módiiságot, a babérhoz kenyeret szerezzenek.

Az ide vonatkozó adatok, melyeket úttörő, 
nagy művészeink élettörténeteiben találunk, ép oly 
meghatók, mint érdekesek. A haladó időszellemének 
köszönhetjük, hogy ma már nem úgy van, mint ak
kor, hogy napjainkban csak mint kivétel és ritkaság 
fordul elő az, mi akkor általános szabályt képezett, 

Jókaiim, a magyar színművészet büszkesége, a 
következő kis reiuiniscentiát beszóló el élményei
ből! .Mikor tavaszodul kezdett, feladtuk a városban 

'hónapos szobánkat és az akkor még meglehetősen 

illetékesebb fővárosi kereskedő-lestillet ezen 
hazafias kezdeményezését, mely' bizonyára 
az egész országban meleg viszhangra. fog 
találni. Nem ismételhetjük eléggé, hogy nincs 
itt egyoldalú osztály érdekekről szó, 
hanem szó van arról, hogy' végrevalahára 
az ország életbe vágó anyagi érdekei
nek no csak három-négy lelkes és szak
avatott szószólója legyen a törvényhozók 
padjaiban, hanem hogy a politikai elvek 
megóvása mellett is nagyobb számmal oly’ 
férfiakat szemléljenek ki a városi választók, 
a kik meleg érzékkel és gyakorlati szak
ismerettel bírnak az ipar és kereskedelem 
fontos érdekeinek megvédésére. Mert hát 
gazdaságilag és vagyonikig hanyatlunk, ret
tenetesen hanyatlunk!!

A gyáriparosok országos értekez
lete.

A magyar gyárosok első országos ér
tekezletéről, mely f. hó 1 G- és 1 7-én Bu
dapesten tartatott meg, Rátli Károly orsz. 
képviselőnk a ,. Pesti Napló“-ban többek 
közt következőket Írja:

.Komoly törekvésű emberekhez illő komoly 
szakszerűséggel tárgyalták az orsz á g o s ipa r- 
egy csillét által egybehívott fiz gyáripari csoport 
képviselői a bajok és sérelmek legégetőbbjeit és az 
elméleti euuucziácziók szigorú mellőzésével, rövid 
két nap alatt a gyakorlati javaslatok egész hosszú 
sorával tettek első közös kísérletet helyzetük némi 
javítására.

I7»s-, gép-, üveg-, papir-, bor-, sör-, szesz-, 
keményítő-, gytt- és agyitgárit-^yiw'OsaV egyaránt ki

elhagyott Svábhegyen vettünk fel lakást. Az előa
dás bevégeztével a királynő letörlé a szépitoszert 
arczárói, ledobta magáról a hermelin köpenyt, le
vette fejéről az arany koronát, beburkol ódzott egy 
vékony köpenybe és vásárolt magának egy váltó 
krajezárért öt darab újságpapírba takart uborkát — 
ez volt a legolcsóbb .gyümölcs.‘ Megevén az ubor
kákat, felballagott a Svábhegy csúcsára, hogy kora 
reggel újra meg egye ezen utat. Az öt uborkából 
még kettő megmaradt reggelire.“ Akkor azonban a 
magyar színművészeinek már megvolt tisztességes 
épülete Pesten és Laborfa Ivy Póza volt legelő
kelőbb művésznője! ....

Az öreg Jancsiról, a kitűnő komikusról 
beszélők, hogy soha egy krajezárt sem költött ma
gára sem élelem sem ruházatra. Szegényebb volt a 
templom egerénél, pedig idejében nőm volt nagyobb 
művész Magyarországban nálánál.

S mennyit kellett tűrnie, nélkülöznie Szent- 
pé tervnek! Először elég karcsú volt arra, hogy 
szerelmeseket és fiatal bősöket játszók az akkori 
igazgatónak veres nadrágjába bele férjen. Bohó Misi 
de Hájas akkoriban igen kapós szerep volt, mely 
után minden komikus tehetség vágyódott s molyhoz 
eomlitió sine qua non megkivántatott a piros nad
rág. A társaságnál pedig csak két veres nadrág 
volt, egyik azé. ki rendesen játszta Misit, a másik 
pedig a igazgatóé, ki Bohó Misit csak azon feltétel 
alatt ígérte oda Zsigának, ha tőle a veres nadrágot 
megveszi. Szegény Zsiga nélkülözött, koplalt, de a 
veres nadrágot megvette s bebizonyította, hogy nem 
csak szerelmes és hős, hanem mindenek felett kó-



mondták, hogv a vámsorompók felállítása nélkül a mit subventiók és államvasuti ráfizetések meg 
mindaz, a mit’ az állam tehet, csak alárendelt, bár mindig elnyelnek. Es mit mondjon az ember hozza, 
szinte nélkülözhetetlen eszköz a magyar gyáripar hogy épen a m. államvasutak ellen nem kevesuimeK 
felvirágoztatására, s legérdekesebb jelenete volt az a panaszok, mint a többi vasutak ellen ? hogy lou 
együttes zártanácskozmánynak, midőn az első szak- kilométer távolságról is tengelyen kell az üveget 
csoport jelentésének felolvasása alkalmával az ö n- Budapestre szállítani, mert a szekérfuvar meg min- 
á l 1 ó v á m te r ü 1 e t említésénél a higgadt gyű- dig olcsóbba jön, mint a vasat ? vagy hogy a pa- 
lekezet lelkesedése egv perezre zajosan nyilvánult.. pirgyárosok többet fizetnek a rongyért egesz \ag- 
Csoda is volna, ha közgazdaságunk teljes önállósító- gonrakományok után is Debreczentől Beszteroz.ebá- 

....................... .... ' ’ ‘' ■ fog- I nyáig, mint a mennyit a dcbreczen-becsi export-ta-

naiv luim.v.i .uv.vo/.vmm i........... i Számos specziális javaslatok és kívánalmak tár
csák a kormány s törvényhozás gyaltattak ezeken felül az egyes iparszakok érdeke

sebb gyakorlati eredményt tekinthetjük több gyár
iparcsoportnak állandó szervezkedését s pedig 
az. országos m. i p a r e g y es ü 1 e t n e k mindmeg
annyi külön szakosztályaként. így megtaláltál ott a 
szakmabeliek állandó kollegiális érintkezésére a leg- 
egészségesebk módozat, találtatott egy hatalmas kép

sáliak eszméje önként miiül nagyobb tért nem w . . . 
lalna, még oly körökben is, medvék a legcsekélyebb rifa kitesz? .................... , ,,
fogékonysággal bírnak minden merészebb politikai' 
aspirácziók iránt, t m « noimuuj ,«-i •» nt»n,><.«•• <,.<........... ......... .................
nem akarja látni vagy bevallani, hogy produktív erő-; ben. de tahin mint a legfontosabb es 
ink fejlődése messzebb és messzebb elmarad az ál
lamnak lavinaként növekedő igényei mögött.

A vámközösségben még lehetett megélnünk ad
dig, míg a szabad kereskedelmi irány kifelé is ér
vényesült, de az uj kiegyezés meghozta számunkra 
a vámterületen beiül a szabad forgalom összes hát
rányait, annak minden előnye nélkül, kifelé pedig a 
protekezionisztikus rendszernek minden hátrányait a 
nélkül, hogy s aj á t ipa r u n k javára nyertünk 
volna vámvédelmet.

Ha teljesen el is tekintünk attól, hogy textil
iparunk a fejlődésnek még kezdetlegesebb fokán áll, 
mint hogy akár négy évtized előtt is, midőn csak 
az első magyar iparkiállításokon 23 gyapjú és 8 
selyem szövet-gyár volt képviselve, legalább arra 
nézve légy ünk magunkkal tisztában, mit jelent még 
a szorosan mezőgazdasági érdekek szempontjából isi 
az. ha a 3966 mííszerfi szesz-gyár helyett, mely 
1860-ban .Magyarországon fenállott. 1879-ben még 
csak 798 volt üzemben, míg Ausztriában ugyanazon 
idő alatt az ily niűszerü szeszgyárak szama 1677-ről 
1869-re emelkedett. Sör-gyáraink közül 91 szüne
tel, és a még dolgozó 179 sörfőzde közt csak 9 van 
olyan, mely 10.000 frton felül tizet termelési adót. 
Ausztriában pedig 21.'>8 sörfőzde közül 378 esik ez 
utóbbi kategóriába. Tizenkét ezukor-gyárunk állan
dóan szünetel, a többi 16 két millió métermázsa ré
pát dolgozik fel, a 220 osztrák ezukorgyár pedig 26 
millió métermázsát: a mi gyáraink 6000, az osztr. 
ezukorgyárak 55.000 munkást foglalkoztatnak.

Szerencsére még sem hiányoznak azonban ná
lunk teljesen azon iparágak, melyek kiállják az osztr. 
versenyt, még pedig nem csak itt benn, hanem a 
távoli külföldi piaczokon is. ilyen a bőr, keményítő 
stb. s ezeknek képviselői aztán exisztencziális kér
désnek mondják, hogy némely vámtételek még a 
vámszerződés lejárta előtt megváltoztassanak. A nagy 
bőrgyárosok ép úgy. mint a legkisebbek pl. lehetet
lennek állítják a versenyt az a m er i k a i „hamlock*-  
bivalbŐrrel. mely ly el a piacz el van árasztva: a ke
ményítő-gyárosok ismét a német birodalmi beviteli 
vámlételben látják az export főakadályát. Ez utóbbin 
lehet a Németországgal kötendő tarifaszerződéssel, 
segíteni, de 1888 előtt mikép orvosoltassék a másik 
baj, mely annyira sújt egy nevezetes iparágat?

A vámügynél sokkal aktuálisabb fontossággal 
bírtak az egyes szakcsoportok véleményeinek jelentései 
a v a s u ti t a r i fá k tárgyában. Az állam folyton • 
óriási áldozatokat hoz a vasutak államosítása érde
kében és mégis rettenetes anomáliákat és visszaírni- . 
radást tár fel az, a mi a szakemberek által pozitív 
adatokra támaszkodva, erre nézve fnlhozatott. A kép
viselve volt 10 iparág közül egy sincs, mely meg 
ne béníttatnék az oly vasúti tarifák által, melyek 
ké|>Teleliségn<k tüntetik lel azt az évi busz milliót.

viseleti központ, de egyszersmind az iparegyesület 
számára is nagy jelentőségű uj működési tér nyílik, 
mely hivatva és képesítve van egy nagy nemzeti ér
dek javára ugyanazon sikerrel betölteni, mint minő 
fokozatos siker kitartó serény működését az iparfej
lesztés számos egyéb terén koronázta.*

A cselédek befolyása 

gyermekeink nevelésére.
A kik a gyermek környezetét alkotják, azok 

nnak nevelésére kisebb-nagvobb mértékben befo
lyással vannak. Igv cselédeink is. kikkel a gyermek 
érintkezik, irányadólag hatnak nevelésére. Sőt azon 
esetben, a mint fájdalom ! napjainkban nem egy csa
ládban tapasztaljuk, midőn a gyermekek bizonyos 
ideig teljesen a melléjük fogadott cselédek gondjaira 
bízatnak, ezen esetben ők rakják le az alapot., ők a 
gyermek —jellemének megalkotói, s nem a szülők.

Az első nevelés ugyanis, a melynek nyomai 
örökké megmaradnak, szoktatás és utánzásból áll. S 
kit utánoz a kis gyermek? Mindenesetre azt, a ki 
körülötte van, a ki alőtte példa gyanánt áll. 8 ha 
a példa rossz ? A gyermek ép úgy elfogadja, mint 
a jót, mert a különbséget e kettő között nem tudja. 
Krtelme még „alvó*  állapotban van. A kis gyermek 
tiszta lelke a jóra és a rosszra egyaránt fogékony.

Megragadóan festi az első benyomások bámu
landó következményeit gr. 8 z é c h e n y i I s t v á n, 
midőn írja: „Ki dob el kenyeret egyhamar közölünk 
készakarva, s ha zsemle bélét vagy kenyér héját el
vetjük is, nőm rendül-e meg bennünk valamely ér
zés. mintha nem jól cselekednénk : s inkább titkon 
dobjuk félre, vagy zsebünkbe dugjuk, mintsem más 
előtt hajítanék el? S miért? Mert dajkánk monda 
egykor: „kenyeret vesztegetni nagy bűn!*  De az 
különös, hogy tán éppen az. ki egy barab kenyér 
elvetésén szinte megdöbben, százezreket, melyekért 
meg annyi kenyeret lehetne vásáriam, legkisebb még- 
illetődés nélkül szór ki. 8 miért? Mert későbbi ne
velői vagy nem voltak vagy nem mondták neki: „a 
pénzt , vagyont kivetni bíín!“ vagy ha mondták is.

nem oly j’tf móddal s aggódó nyájassáqga! mondták 
mint az első dajkája éneke zengé fülébe.*

Különösen napjainkban, midőn azt lehet mon
dani, hogy magva szakadt a régi, hű cselédeknek, 
kiknek egyszeri!, becsületes lelke összefort a család 
leikével, melynek körében életüket töltötték - 
tosan járjanak el a szülők, jó/ válaszszák meg a 
gyermekek felügyeletére fogadott cselédeket, mert: 
„mint a fa. melyre a szomszéd fák egy oldalról ár
nyékot vetnek, ámbár ez árnyékon kívül növését 
semmi sem akadályoztatja, ezen oldalra még 8eiu 
terjeszti szabadon ágait : úgy a leggyengébb, de szün
telen befolyások sokszor elegendők, hogy a legszebb 
tehetségek kilépését akadályozzák:*  elegendők, hogy 

I ellensúlyozzák a jó hatást, melyet a szülők gyerine- 
i keikre gyakorolnak.

A cselédek befolyása a gyermekekre annál na
gyobb és annál inkább ellensúlyozza, sőt megsem
misítheti is a szülői befolyást: minél inkább a gyer
mek a cselédre utalva van, minél inkább megszokja 
szülőit nélktltözn i.

Hogy mily nagy befolyást szerezhetnek ma
guknak a cselédek a gyermekekre, bizonyítja a kö
vetkező borzasztó bűntett.

Bordea ux-ban egy orvosi családnál bizo
nyos cseléd hosszabb ideig szolgált, s miután Iliinek 
és becsületesnek „látszott*  lenni, a szülők egészen 
megbíztak benne és gyermekeiket is reá bízták. A 
gaz cseléd azonban iszonyú módon visszaélt ezen 
bizalommal. A gyermekekre oly befolyást szerzett 
magának, hogy engedékeny eszközei lettek pokoli 
tervének keresztülvitelében, mely által a szegény 
gyermekeket szemérmük- és erkölcsösségüktől örökre 
megfosztotta, a szülőket pedig legnagyobb gvalázat
nak kitette. E uőalaku daemon ugyanis éjjelenkint, 
mikor a szülőket álumporral elaltatta, a gyermeke
ket — egy 10 éves fiút és egy 11 éves leánykát 
néhány művelt osztálybeli előkelő állású, vagyonos 
és előhaladt korú férfin társaságába \itte, kik a 
gyermekekkel leirliatlan kéjelgést űztek. Es sokáig 
űzték e gyalázatosságát. A gyermekek hallgattak, 
a szülők pedig nem is gyanítottak semmit.

élet megmérgezve, egy egész család bol
dogsága rombadölve! A szülők megbélyegezve, min
den reményüktől megfosztva: a gyermekek meghecs- 
telenítve, erkölcsileg meghalva !

S kit okuljunk leginkább mindezért? Fájdalom 
kimondani, de mindenesetre a szülőket; mert az ő 
könnyelműségük tette lehetővé. Nem foglalkoztak, nem 
törődtek gyermekeikkel, lielyettesíttették magukat a cse
léd által, kiben teljesen megbíztak, s a szegény áldo
zatok elvéreztek. Égbekiáltó ítélet a szülőkre, hogy 
a gyermekekben a szülők védelmében való hit, mely 
minden gyermekben oly nagy, sokkal kisebb volt, 
hogy sem a fenyegetések okozta félelmet ellensú
lyozta s a gyermekeket őszinte vallomásra ösztönözte 
volna !

Ily nagy befolyást szerezhetnek maguknak a

mikus. De Ő azért játszta azontúl is azon veres nad
rágban a generálokat, admirálokat és magyar hősöket.

Azért is történt még vele Sz.-Fehérvárott, 
hogy az ott állomásozó dragonyosok őrnagyának 
különösen megtetszvén, az vele gyakran szóba is ál
lott. Az őrnagy nem tudott magyarul, a mi Szent- 
péterynk pedig nem tudott németül, no de azért 
nagyjából mégis megértették egymást. A mi Zsi
gánk tehát ott állt a színházas fogadó előtt, termé
szetesen a veres nadrágban, mert más nem volt. Azt 
kérdi az őrnagy:

„Was spielen Sie heute?*
Felelet: „Generál.*
„Generál? rothe Hősen? sehr brav.“ s az Őr

nagy megveregette vállát.
Harmadnap múlva szintúgy olt áll Zsiga.
„Kun. was spielen Sie heute?*
„Admiral.*
„Adiuiral? rőtbe Hősen? sehr brav.“ 
Harmadizben is kérdi az őrnagy:
„Sebőn widerum rőtbe Hősen? Was spielen 

Sie heute?
De felelet helyett már ekkor könye csordult a 

mi Szentpéterynknek, befordult a fogadó kapualján, 
s a jószívű őrnagy meghatottad nézett utána, hihe
tőleg ezt mondván magában furcsa nép, mely oly 
szép tehetség mellett is nyomorral. Ínséggel küzd, 
csak hogy hivó geninsát követhesse.

Ezért volt ő egyike az apostoloknak, mert fe
jében és szivében kincstár, de zsebében néha kél 
garas sem volt. De néha mégis volt, - különösen 
egyszer Pesten, midőn a Belezuay kertben játszot

tak. Szépen játszott előttevaló nap, de nem vacso
ráit. mert csak két garas proportióba.

A jobb időkben is szeretett a Dunaparton 
sétálni délelőtt, próba után, akkor is ott sétált, inig 
egy szatócsbolt előtt mcgállván, azon törte fejét: 
mi jobb, a két garason kenyeret venni, vagy do
hányt? — Ez volt a kérdések kérdése, melynek ne
héz kétes a megfejtése! Enni és nem dohányozni. 
Oh mi kin! Vagy dohányozni és nem enni ?

De azzal tán gondot űzni s az ebédet feledn*  
is? Ez volt a csomó, ez volt a csábos gondolat’ 
melynek nem birt ellentállani. Dohányt vett rágyúj
tott, de oh balsors! az megszihatatlan rósz pipado
hány volt. így nem mehetett még füstbe sem a mi 
Zsigánk reménye!

1817-ben a kolozsvári társulat elhagvta Pestet, 
csak néha-néha botlott egy magyar társulat ide és 
csak rövid ideig játszott, többnyire a Belezuay kert
ben. Hanem ugyancsak nyomorúságosán folyta dol
guk, habár kitűnő művészek közöttük, mint Szent- 
pétery, Udvarhelyi, Fánesi, Kulinyi, stb. Kosztot 
kvátért nem akartak nek: adni, miután fizetni nem 
tudtak. Éheztek is szegények, azért a kerteket szok
ták bejárni, Ind legalább retket találhattak, melyet 
rendesen este szoktak kitépegotni. Egy ilyen alka
lommal, midőn terheikkel haza tértek, nagy ijedt
séggel vették észre, hogy retek helyett vörös répát 
hoztak magukkal. Végre azt találták, hogy ez is 
jobb, mint a semmi. Igy írja Déryné, tís Kán
tor né, a nagy tragikai hősnő ki büszkesége által 
oly sok keserű napot szerzett magának, ki inkább 

i küzdött az élet szükségeivel, mintsem feláldozza 
büszkeségét, a kényelemnek, melyben agg napjait 
tölthette volna. Midőn trónjáról, a színpadról lelé
pett, szükségében saját lányának segélyét is vissza
utasító és jótevőinek is csak külöböző fogásokkal 
sikerült őt nyomorában támogatni, Es Lendvay 
Márton, kitől a spanyol grandok elegantiát tanul
hattak volna s ki előtt senkisem mehetett el annrl- 
kül, hogy linóm modora, előkelő kinézése ne kö
tötte le volna figyelmét. Mily részt kapott le.udvay 
a jövedelemből — írja Szigligeti nem tudom, de 
az osztalék nagyon sovány lehetett, mert én rajta 
nappal egy fekete frakknál egyebet sohasem láttam. 
Azt is hallottam, hogy este társalgási darabokban 
mindig ezen frakkba bámulják; hanem ha ezüstös 
vagy aranyos darabot adtak, nem győzték dicsérni 
választékos és izlésteljes jelmezeit. Kérdeztem egy*  
kor tőle, honnan vette fényes jelmezeit? s honnan 
vette mindig tiszta fehérneműit? •> megfejté e tit
kot. Éjjel kimosta a körösben ingeit • csak három 
volt, s kivasalta u kölcsönkért vasalóval, mely
hez a vasat a háziasszony kegyes engedőimével, az 
ebéd főzés ideje alatt szabad volt meg!űzesituie. A 
fényes jelmezekre pedig egy attilája, egy bam- 
kleidja, s egy spanyol öltözete volt, maga com- 
ponálta és varrogatta fel a fényesnél fényesebb di- 
szitéseket. mik miatt gyakran napokig kenyéreu e*  
vizen kellett éldegélnie.

Es Hegedű sné, e kedves pacsirta, kivel u 
magiar drámai művészet vadhajtása, a népszínmű 
első virágkorát érte el! Mily gyakran történt, hogy 
a próba után üres gyomorral sétálgatott a kerepesi 



cselédek a reájuk bízott gyermekekre, ha a szülök 
nem teljesítik a legszentebb, természetadla köteles 
igeiket s ha inkább élnek - „a világnak," mint 
családjuknak, gyermekeiknek . . .

Mintha csak Róma hanyatlásának korát elnök! 
Elkorcsosult, jellemtolen csőcselékre, kik csak bito
rolják a cseléd tisztes elnevezését, bízzák a szülök 
gyermekeiket, a mit azonban erszényükkel tenni alig 
bútarkodnának.

„A gyermek eltávolítva a szülő őrködő szemei
től, féltékeny gondoskodásától, többnyire mások tár-I 
saságában forgolódván, lelke kedélyére károsan ható 
killbetblyások alatt áll. A gyermek felserdül, a nél
kül. hogy szivében a hálás szeretet érzelmei honol
nának. A szülői gondatlanság nem ápolta benne a 
kötelesség érzetét, és ő erős hajlammal eltelve a sza
badosságra, a függetlenségre, ki lép az éleibe, hol 
rohamos sebességgel halad ama kárhozatos ösvényen, 
melyre őt a szülői gondatlanság leierelte."

Szomorú kép; de napjainkban vajmi sok csa
ládban lelhető föl.

De ne szóljunk a könnyelmű szülőkről! Eze
ken kívül, azok között, kik érzik azon gondot, tér-| 
hét, fáradtságot, melyet gyermekük testi szükségle ' 
tei és szellemi kiképezletése okoz — még ezek kö
zött is, de hányán vannak! kiknek sejtelmük sincs 
sokról, a mire a nevelésnél figyelemmel kell lenni;, 
uincs tudomással ama számtalan veszélyről, melyek 1 
gyermeküket környezik.

íme! egy példa.
A szülők elküldik a gyermeket játszani. A 

gyermek fölkeresi társait s csak sokára jön haza. 
Nadrágja föl van szakítva. A mamának a sokái jö- 
vés és a (elszakított nadrág azonnal feltűnik, s kér
dőre vonja a gyermeket, azt meg is bünteti. l)e ha 1 
a szülőnek jött eszébe a gyermeket játszó pajtásai 
körében váratlanul fölkeresni? hány szülő kiváncsi 
megtudni, hogy mit Iái, hall, frm///of/gyermekűk ? !

Vagy a mama megengedi a gyermekeknek, hogy 
mehetnek a cselédd el sétálni. Ugyan melv szülő lát 
ezekben a „sétákban" valami rosszat?! Igaz, ártat- i 
lan dolog magában véve: de általa nem egy gyer
mek sodortatott már a rossz útra. Ugyanis némely I 
cseléd alig hagyja el a házat, már lesi őt bűnös | 
társa „szeretőnek" nevezik - és a szegény gyer
mekek gyakran a legocsmányabb beszédek, a legun- 
dmíttóbb tettek fül- és szemtanúi.

Az ily korán szerzett bűnös tapasztalat gyak
ran van kihatással a gyermek egész életére. A hal
lott és látott dolgok mélyen vésődnek a gyermek 
emlékezetébe, s így nem csoda, ha az iszonyú pél
dák követésére vállalkozik.

A szülő azon okból engedte meg gyermekének 
a sétálást. hogy üdítő levegőt, élvezzen; de vájjon 
kapott-e egészséges tápot az erkölcsre is? arra már 
nem gondolt.

Mi tévő legyen tehát a szülő, hogy gyerme
két a cselédek rossz befolyásától megvédje?

utón, melyen akkor egy bosszú sor gyümölcsös as
szony ütötte fel sátorai.

Megható volt a jó asszonyok örömét látni, ha 
sikerült nekik pár szem cseresnyét rája tukmálni. 
Még meghatóid) volt azok számára, kik előtt nem 
volt titok, hogy ezen néhány szem eseresnye ebéd
jét képezte a nemzet, akkori pacsirtájának.

Egressy Gábornak is át kellett járnia a szen
vedés iskoláját. Pályáját a szinlapok Írásával kez
dette, szükségből szél is kellett a lapokat hordania, 
közreműködött a szinpadépités körül, festéket tört a 
díszítőnek, segített ennek a díszleteket felállítani, a 
lámpákat öntötte és gyújtotta, bútorozta a színpa
dot, mint színházi szolga, majd irta a szerepeket 
és másolta a darabokat, működött mint szereplő 
színész, tánezos, kardalnok és magánénekes. S mi
dőn művészete tetőpontján állott, Latron a híres 
franczia énekes kőitekben tőit ki, midőn „Branko- 
vies**-ban  látta játszani. Másnap kéidezte tőle, men
nyi é\í fizetése, és midőn ezt megmondta neki ös
szecsapta kezeit: Egy ily művésznek nálunk nem 
egy évre adnak ennyit, hanem egy estére, monda 
neki csodálkozva Dérynének a nemz, színház 
•uegnyitása alkalmával 100 Irt fizetése volt hóna
ponként. ,,Kegyed azért kap többel, mint más monda 
neki Földvárv, mert kegyed nemcsak színésznő, ha
nem az első énekesnő is, és kegyed nélkül az epe
iét nem tudnék fenntartani.“

Milyen jó, hogy most már túl vagyunk eze
ken uz időkön s hogy napjainkban a színi pálya 
már a legtiszteségesebb és jövedelmezőbb pályák 
közé /ámítható. (N. P. J.)

Veszprémi Som a.

Mondom: rossz; mert azt nem lehet éppen 
állítani, hogy a mai cselédek között, bár a reájuk 
vonatkozó panaszok nem alaptalanok, egyáltalában 
nem találkozik jó lélek, a ki ép ágy óhajtja a gyer
mek javát, mint szülője; RŐt igazságtalanul Ítélnénk 
akkor is, ha azt mondanánk, hogy minden cseléd 
kiszámítva tanítja rosszra a gyermekeket. Kevés 
jó van köztük, de még is csak találkozik. Hogy cse
lédeink közt oly kevés jóravaló van, annak egyrészt 
mi is vagyunk okai. Csak gondoljunk őseinkre; azok 
sokkal méltányosabban és igazságosab
ban jártak el, mint mi civilizált utódaik. Talán 
ez okból is sokkal kevesebb bajuk volt a cselédekkel.

Miután a jó cseléd napjainkban is 9megflzet- 
hetleu,*  az ily cseléd iránt legyünk elismeréssel, ré
szesítsük jó bánásmódban, melyet teljes mértékben 
megérdemel. Különben ne csodálkozzunk, ha azt ta
pasztaljuk, a mit egy franczia iró, Balzac, mond, 
hogy, a cselédek érdek által megszelídült elleneink

A szülő tehát gondosan járjon el a cselédek 
megválasztásában; az érdemekkel méltányosan bán
jon ; de mindamellett teljes bizalmat ne helyezzen ben
nük. Mindig maga többet foglalkozzék a gyermekkel, 
mint a cseléd; ez csak kisegítő tegyen, szeme elölt és 
ntmatatása szerint cselekedjék, hogy a gyermek szün
telen egyféle — a szülői hatás befolyása alatt legyen. 
E téren különösen az édes anya tisztes alakja ki
magaslik.

Azért énekli a költő: 
„ . . . . Egy anya,
Sajáti közt, szeretve, és szeretvén, 
Oly látomány, szent kép én előttem, 
A moly előtt logistenibh áhitat — 
S érzéssel állok s inkább tisztelek, 
Mint a világnak minden koronáit."*)

Azért mondja .Teán Pált „Nők! ti erősen akar
tok szeretni, és nagyon sokáig, a halálig: tehát /«- 
gyetek anyái gyermekeiteknek.

,/t mily mértékben közelednek a gyermekek a 
szülőkhöz a természeti érzelmék diadalra jutása foly
tán, éppen oly mértékben távoznak el a cselédektől.***)

Zádor Gyula.

Böjtben farsang.
Az izr. fiatalság multheti bálja fényesen sike

rült és bátran sorolható az idei elite bálok közé. 
Nem volt annyira látogatott mint a tavali, de azért 

I az első négyest 30 pár táuczolta. Bajos volna aje- 
i lenvolt hölgykoszorut itt felsorolni, és azért csak 
: néhányat, kik feltűnő díszes toilletjíik által vésődtek 
emlékemben akarok megnevezni: Így Dr. Kövyné, 
Dr. Lővyné, Wittiuanné, Krausz Adolfné, Sauerné, 

I Bergerné, Lázárné bájos Jenny leány ával és sok má- 
j sok, kiket a térsziike miatt is lehetetlen volna itt 
megemlíteni. A minden jelen levőtől várva várt fü- 
zértáncz szép és változatos pazar fényű figurái által 
mindenkit meglepett és körülbelül 4 órán át tán- 
ezoltatoít, mely idő alatt a páratlan jó kedv ósvig- 
ság a bohozatos tánezrendek és figurák által tető- 
pontját érte, ezután a tánezrenden hátralevő 5 táncz- 
nól csak a harmadik francziát lehetett végig tán- 

| czolni, mivel hat óra után kezdtek a gyertyák alu- 
dozui. és igy csupán oz vetett véget a tánezmnlat- 
ságnuk. Ekkor a jókedvű vendégsereg nagy része a 
rendezőkkel az étterembe ment és ott mulatott reg-
gél s óráig Cseresnyés szép magyar darabjain gyö
nyörködve, soknál ez még délig is eltartott. Így hát 
a rendezőség elérte a mi főtörekvése, volt a 
vig mulatságot és a jótékonyczélii 2 egyletnek is 
átszolgáltathatánk tetemes összeget. Mondható, hogy 
minden jelenlevő örömmel emlékezik vissza a bájos 
átélt bálestélvre, vivén is magával mindenki drá-
gábh jelvényeket emlékül a füzértánczból, A felülli- 
zetetl 75 Irt a két egylet között egyenlően lön fel
osztva, és igy nem marad egyéb’.' hátra mind a ren
dezőségnek köszönetét mondani, hogy nem kiméit 
sem fáradságot sem költséget a bál ily fényes si
kere eléréséhez. Egy jelen volt.

A folyó hó 19-én tartott izr. fiatalság bálján 
történt felüllizetések: Spitzer Ignáczné 20 frt nagy
ságos Láng Lajos Budapest 10 frt idősb. Neumann 
Sándor Budapest, 10 frt Heisler Józsefné (Solt) 5 
frt. Dr. Steiner József 3 frt. Ajkay Imre 3 frt. Dr. 
Koritsclioiier Lipót 3 frt. Báron Jakab 3 frt. Kiéin 
Miksa (Győr) 2 Irt özv. Schlesinger Mérné 2 frt. 
Wittmanii Ignácz 2 frt Burányi István 2 frt. Dr. 
Kö\y József, Fischer Adolf községi elnök 2 frt. 
Steiner Ignácz, Lázár József, id. Berger Ferencz, 
LŐv inger Sándor, Pisikor Adolf kávés, Dr. Lővy 
László, Wolf Lipótné egy-egy forintot összeg, 75. A 
nagylelkű áldozóknak valamint Steiner Ignácz urnák 
ki szives volt a terem díszítésé körül fáradozni, 
Schvarez Bernát urnák, ki minden dij nélkül a 
a szükséges bátorokat oda kölcsönözte a helybeli 
kávés uraknak, kik a szükséges tükröket kölcsönöz
ték és mind azoknak, kik a bál terein díszítése kö
rül önzetlenül fáradoztak ezen utón fejezi ki hálá
ját és köszönetét. A rendezőség

D r. G u 11 m a n n.

♦) Guray.
; **)  Lcgouvé K.

Egy másik tudósítónk pedig ezeket Írja:
„Szombat estve volt az utolsó puriui bál a 

Grift fogadó nagy termében. De örülök is neki, hogy 
az idén az utolsó, mert testben, lélekben fáradt va
gyok. Mindamellett, ha költő lennék, dicsőíteném ama 
tiszteletre méltó férfiakat, kik a farsangot ünnepre 
emeltek, de legnagyobb sajnálatomra nem hévül ke
belem, valami hősi ódát zengeni reájuk, mert igen 

. is prózai ember vagyok. De hogy értelmes emberek 
voltak! ez tény, - mert belátták, hogy szünetnél- 

) küli munka és gond, nemcsak a testi erőt, de a 
lelki tehetségek rugékonyságát is felemészti. Tehát 
semmikép sem kárhoztatom a túuczot s társas ösz- 
szejövetcleket ; sőt szükségesnek tartom. Miért ne 
vigadjon a fiatalság? Szomorú társadalmi viszonyaink 
folytán, úgy is a későbbi évek oly sok küzdelmet 
kívánnak, hogy a vigsághoz való kedv magától el- 

| múlik.
Szombat estve társalogtam utoljára Bacbussal 

i s oly melyen találtam csillógó szemeibe nézni, hogy 
egészen megzavarta a fejem a megingató egész tes
temet. De a kegyes boristen ritkán szokott imádói
ról megfeledkezni, igy tehát rólam is, mint aki 
többnyire körülötte forgolódom egyátalában nem fe
ledkezett meg, sőt a legnagyobb galantsággal kar
ját karomba akasztó s vezetett lakásom felé.

Néhány poreznyi menés után azt érzem, hogy 
emelkedünk s mindig magasabban, mig egy nagy
szerű terembe nem értünk, hol az Istenek gyüle
kezetét véltem látni, mit részint a teremnek sze
met kápráztató fénynyeli világításából, részint nagy 

■ szerű díszítéséből, részint az isteni szépségű höl- 
• gyek soraiból következtetem. Az első a mi szeme
imbe tűnt, az Istenek konyhája volt, ott késziték 
az isteni Ámbrosiát és Nektárt, de csodálatos, hogy 

| ezeket éppen a Párczák készítők. Clotho készité a 
fagylatot, Lachesis alakitá ós Atropos a ezukráaz 

I inas kérbdhetlenül elvágta, soha sem vágva nagyob
bat vagy kisebbet. Azután az Istennők sorait szem
léiéin. Itt sétált Flóra a tavasz istennője tiszta fe
hérben, ibolya koszorúval a vállán nagyszerű illatot 
árasztva mindenfelé, továbbá ott láttam az igazság 
istennőjét rózsaszínű ruhában szigorú és komoly 
arczvonásaival, a Grácziak közül Enphrosiuét fehér 
tarlatanba öltözve vidáman szökdécselve egyiknek 
karjaiból a másikéba, Aglaját, fehér ternóból virá
gokkal díszített ruhába öltözve Merkúr karjaira 
bízva magát ünnepi fényt árasztott, Naphaeát bo
káig érő hullámzó fekete hajával, fehér Uachemir 
megyszinü bársonnyal díszített rúnába öltözve csiny- 
talanul enyelgett Ámorral nem félve annak veszé
lyes biztontaláló nyilaitól.

Továbbá ott voltak még Aegle, Erytheis és 
Hespere kék ruhákban egy helyen ülve, mintha csak 
őriznének ott valamit s még igen sokan voltak, ki
ket nem ismertem. Amint ott elmerengek az Istenek 
eme bájos alakjain, egyszerre csak rákezdik Erato, 
Euterpe, Terpsikorea és Poly hymnia az isteni zenét, 
mely felébresztett álmadozásamból, fölnézek s még 
csak akkor veszem észre, hogy nem az isteni Mú
zsák, hanem feketeföldi Múzsáink, a Cseresnyés ban
dája húzza azt a szomorút. Most lenézek s ismét 
egy uj meglepetés! Olympiai Istennőim miiül embe
rekké változtak át. Igy Flórát, kit előbb a tavasz 
istennőjének néztem most Lázár Jenny kisasszonyra 
ismertem, az igazság istennője Pischcr Teréz k. a. 
Euphrosine, G rótta Teréz k. a. Aglaja (fehér ternóba) 
Sauer Mathild k. a. Csábrákról, Naphaea, Schvarez 
Paula k. a. Aegle, Erytheis és llespore, Breier nő-
vérek és Billitz Caeczilia k. a. z\ többieket is mind 
felismertem. Ott-voltak még Grünvvald, Krausz Irma 
Mosonyból (rózsaszínű ruhában;. Dr. Lövvy Lászlóné 
(fekete bársonyban), Krausz Adolfné (fekete faillben), 
Koritsclioiier Józsefné (drap), Dr. Kövy Józsefné 
(rózsaszínű ruhában, aranysujtásos bordeaux derék
kal). Frennd Emília k. a N.-Barátbiról (créme bor- 
deauxban), Beek Mátyásáé, Fuchsz N. k. a. Berger 
Ferenczné ( fekete faille arany csipkével), Lázár Jó-
zsefné (fekete faille ruhában arany nyal átszőtt bre
ton csipkével díszítve), Steiner Ignáczné (rózsaszínű 
atlaszban), Sauer Jakabné (fekete selyem) Steril La- 
josné (créme prímé szinü bársonynyal díszítve) Sehmi- 
dekné (fekete selyemruhában), Steinné (fekete selyem) 
Wittiuanné (fekete bársony créme atlaszszal), Wolf 
Lipótné (fekete faille ruhában). En föl nem fogha
tom ti Mercur ivadékai, miért nem pártoltátok e 
bált? Azt mondtátok, hogy feszes lesz ! ? Eh dehogy! 
Csak láttátok volna saját szemeitekkel, hogy ne kel
lene előttetek bizony Ugatnom, hogy az. urak egyátalá
ban nem tettek kivételt, épúgy bókoltak a legna
gyobb urhölgynek, mint a csaplárosnénak ! Deficit? 

csak a kisasszonyokban volt! No mit 
bámultok, nem hiszitek ! kérdezzétek meg a rende-» 
/.osegi'd!! Németh I.

Tdpczy Lajos.
1807 1881

Még féléve sem múlt annak, hogy a boldo
gultunk lélekemelő jubileumán voltunk jelen, s la
punk is azon őszinte óhajának adott kifejezést, mi
szerint még számos évig színlelhesse üdvös műkö
désének gyümölcseit, s ime már ott fekszik a 
rideg sírban.

A természet, melyet egész életén át taniilmá*  
nyozott. végre az utolsó talányt is megfejtette 
előtte — —



koldulnia? ő az mondja, hogy igen solJ"" |v"'!"ak. 
tanárjelöltek, mi pedig úgy vélekedőnk, nnul köze 
lében „A bornak gőze nagy!" ...

Bánfl J. polg. i»k- igazgató yal alata az. I. u 
ság és népkönyvtár Rékai Lajos lmda|>esti könyv
kereskedő tulajdonába ment át. azonban ezentúl s 
városunkban lesz szerkesztve. Az előfizetések - egy 
évre 2 frt 50 kr. — ezentúl egyenesen a kiadói oz 
Rókái Lajos könyvkereskedőhöz Budapesten, Kül- 

,dendők. ... ,
Két mozsarat loptak Kovácsiban, I apán pe

dig elzálogosították. Rendőrségünk éberségének kö
szönhető, hogy a tettes megkerült.

A Budapesten tartott lüszerkereskedok gyme- 
, sén városunkból Lővy Mór és BermÜller Alajos urak 
vettek részt.

Április 3-án Warta A. és Mózes Jakab ked
velt társulata, a czifrakert helyiségében tűzijátékot 
rendez. A műsorozatból kitűnik, hogy az estely él
vezetteljes leend. Bővebbet a falragaszok.

Táborszky és Parsch bpesti zeneinűkereske- 
lésében megjelent. „Komoly ábránd" Theru zongo
rára szerző Theru Károly. Ára 1 frt 20 kr.

Megjelent „A föld és népei" ez. füzetes vál
lalatnak 35 38 füzete csinos képekkel és érdekes
tartalommal. Egy-egy füzet ára 30 kr.

Városunkbanmeghaltak f. hó 10 23-ig :Po-
liczer Gábor izr. 42 éves, tüdővész Maradics 
renezné, r. k. 50 éves, szvkor. Major Rozália, r. k. 
18 éves, tüdőgömőkor. Könczöl János gyermeke An
dor, r. k. 8 éves, görvélykor. Pfailfer Albert leánya 
Johanna, izr. 3 hetes, gyengeség. Simony József, r. 
k. 42 éves, szivhüdés. Rutta Juliánná, gyermeke 
Kálmán, r. k. 5 éves, görvélykor. Fejes Jánosáé, 
r. k. 62 éves, rák. Böröcz Ferencz leánya Juliánná, 

! r. k. 4 hetes, gyengeség, Gondi Ferencz leánya Ro- 
|zália, r. k. 5 napos, gyengeség. Morvát Gábor, r. 

k 34 éves, agylob. Árnbros Ferencz gyermeke Ig- 
- ‘ ’ • • le-

Tarczy Lajos magyar akadémiai rendes tag, 
a belbeli ref. fogymnázium tanára s 1886 november 
óta kir. tanácsos Hetényen született Komáromme- 
gyébon 1807-ben. tanúit Komáromban és Pápán; 
ez utóbbi helyen 1839-ben a logika, 1830-ban 
pedig a mennyiségtan tanára volt. Pécsben egy 
évig a mathematikai és természettani tanulmányo
kat hallgatván, visszatért s 1832-ben a dunántúli 
ref. superintendentia által a pápai ref. főtanodánál 
a bölcsészet és teomészettan tanárává választatott. 
Tanszékének elfoglalása előtt nagy utazást tett Né
metországban, időzvén Berlinben, s meglátogató a 
greifswaldi, gicscseui, marburgi és würzburgi egye
temeket. 1838-ban a magv, tud. akadémia levelező. 
1840-ben a természettudomány osztályhoz vidéki 
rendes tagjává választatott. Irt természettani, nyel
vészeti s mértani munkákat, ezen felül közölt szá
mos értekezés különféle folyóiratokban. Múlt évi nov. 
nov. 5-én 50 éves tanárkodásának jubileumát ülte 
meg, mely alkalommal ő Felségétől a kir. tanácsosi 
czimet kapta Habár már akkor is gyengélkedett, azt 
mégsem hitte volna senki, hogy a végső katastrofa 
oly hamar álljon be, s Kovács l’ál humoros üdvözlő 
költeményének végsorai:

Porrá lesz nem soká, a mi leve porból;
Ezt kikerülni nem képes egy ember sem, 
Hisz egész éltünk egy akadály verseny, 
Sok árkot átugránk,’ még csak egy van hátra, 
De ne féljünk tőle: legény kell a gátra! 
Itt többé nem szórnak szemeinkbe már port. 
Circum dederunt me........ ez az utolsó sport!

oly rövid idő alatt teljesüljenek. Néhány héttel ez
előtt Bécsbe utazott, hogy orvosi műtét által kín
jaitól megszabaduljon. A végzet máskép akarta. A 
műtét életébe került. Márczius 20-án este 10 óra
kor halt meg, s 23-án hozták meg Becsből, 'l'eme- 
tése óriási néptömeg kísérete mellett ment végbe 
máczius 24-én d. u. 4 órakor. A halotti jelentés 
ekképen szól:

.Alulírottak a legmélyebb fájdalomtól át
hatott szívvel jelentik feledhetetlen jó atyjuk nagy
apjuk és illetv ipjuknak Tarczy Kajos pápai főisko- ...
lai, mgyar tudományos akadémiai rendes tag — és > nácz, r. k. 4 hónapos, sorvadás. Freund Jakab 
királyi tanácsosnak élete 74-ik évében, hosszas szén-I/11)va p’áiuii, izr. 1 éves, bélhurut. Kovács .Jánosié- 
vedéi után végelgyeiignlésbeu Hécsben 181SI évi • k. 21 hetes, ránggöres, Doszkoesil
márczius 20-án esti 10 urakor történt gyászos el- , . , .. \ , i. ,húnytát. Hült tetemei 1881 évi márczius 24-én d. 1 erezni, r. k. 10 éves, sonadas. Sp.uz I^n.uz 
u. 4 órakor fognak a ref. templomból az alsó vá- árnya Róza, izr. 1 éves, sorvadás, 
rosi sirkerti eáládi sírboltba örök nyugalomra tétet
ni. Nyugalom és béke lengjen a legjobb aty porai I 
felett! A megboldogultnak gyermekei, vejei és me
nyei: Tarczy Laura és férje Perlaky Géza. Tarczy 
Dezső és neje Horváth Ida. Dr Tarczy Zoltán és 
neje Liszkai Ilon. Tarczy Lenke és férje Zalka Dé
nes. Unokái: Perlaky Lajos, Laura és Ella; Tazczy 
Jolán, Lenke és Lajok . Zarka Gizella és Elemér.
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PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Buzu: jó 11 fit. 10 kr.,közép 10 frt. 50 kr.,aUú 

10 frt. 20 kr.
Rozs: jó

frt. . kr.
Árpa: j.7 fit.AOkrk. 7 fit. 1
Zab: j.‘ ti frt. 20 kr. k. ti fit. -
Tengeri: j. 0 frt. - kr.. k. 5

y
9 fi t 8o kr., közép 9 Irt. 30 kr, alsó

kr. és a. fi fii.
- kr. 5 fit. 80ki\ 
frt 80 kr. e» a. 

Irt. 00 kr.
Biirgoiiva: frt. kr. közepi frt. 20 kr.
Széna: j. 2 frt. 00 l.r. k. 2 frt 10 kr.
Zsúp: j! 2 frt.. kr. közepi frt 70 kr. 

Pápán. 1881. Márt.18. Woita József,
polgármester.

VASÚTI MENETREND.
I'Ál’A-G YÖR-KIS-1'ZELL.

Indul :

pii pára

Kis-('zell leié <1. e. 12 ó. 24 p-; d. u. 7
Győr felé <1. u. 2 ó. 49 !’•; regg. 6

Érkezik :

Kis-Czellbííl <1. u. 2 ó. 44 !»• ; regg. 0
< Jvőrböl <1. e. 12 ó. 19 p-; <1. u. 7

6.
6.

6.
6.

IZp
29 p

GYÖR-BÉCS-BUDAPEST.
>t féld 11 6. 20 p. d. e. 10 ó. 
‘csl'elé 5 ó. 17 p. <l.u. 4 6. 20 p.

Ili p. este 
reg.

Szerkeszti»i üzenet.
„Keszthely t. szerk. Mi a lapot rendesen küldjük, s 

.. , i..u óta vájjon kinekígy meg nem foghatjuk, hogy kot lmnnp 
járt ön helyett?

Sz. L. Szls.-Blhs. Mennél előbb !
Hymen- t. szerk. B. lapja 10-ik számát reklamálá

sunk <laezára eddig se kaptuk meg. Kérjük.
P. I. Dvcsr. Ismételve kijelentjük. imgy a tárgyalás 

lefolyását semmi körülmények között nem közölhetjük.

rettentő betegség, melytől sok nép
osztály zaklattatik.

Vidéki és helyi hírek.
A Pápai Lloyd társulat mint hal juk — Ha- 

nauer Béla és Lővy Mór urakat választja meg a 
soproni kereskedelmi kamarába.

Hallatlan vérengző párbaji Fölháborodik az 
emberi kebel, kővé, marad a szív ily borzalmas eset 
hallatára! — Elrémuí a képzelem s képtelen az ész 
felfogni, elhinni ily isszonyatos gyilkos öldöklésnek 
lehetőségét müveit, magyar s a bál áti kötelékek ál
tal számos évek óta egy befűz ott- szivek között. 
Hogy miben állott a per, a sértés oh megrémülve 
reszkető olvasóm ne is kérdezd. Nincs szó mely azt 
kifejezhetné — az hallatlan - az kimondhatlan. 
Röviden elmondom a párbaj lefolyását, mert ha so
káig rágondolok görcsrohamok ragadják meg föliz
gatott idegeimet s testemen keresztül törve a bor- 
zongó láz telkemet árvasággal fenyegeti. - A do
log igy történt. — Három héttel ezelőtt ugyanezen 
órában, ugyanezen perezben mintegy parancsszóra 
indultak el különböző utczákban fekvő lakhelyeik
ről. Pápa határán elterülő homokos téren csendes 
nagányban találkozott mind a 4. — Némán fog
altéit el kitűzött helyűket a sértő és sértett fél úgy 
v 2 seeundans is. A kihívó sértett fél K. Gy. ur 
B. K. Gy. ur I. éves bölcsés helyben, a secundán- 
tok által adott jelre elsüti pisztolyát. A pisz- 
oly elsült, — az ellenfél épen maradt. Ekkor kü- 
önös epilepsia ragadja meg K. Gy. urat, szemei 
íönybe lábadnak elkezd jajgatni, s lábai megtagadva 
i szolgálatot, nem bírtak nyugodtan megállani, es 
pso ,111 a berek, nád a kert*  kétségbeesett futás
iak eredt a nap hőse. — A secundánsok föltüzelve 
cötelességérzetük által, utána iramodnak s ügygyei 
jajjal visszahozzák az elszántan tusakodót. — Oh 
íalál kínjai ! Te szép világ ti földi élvek, zöld re- 
nények, te dicső Collegium ifjú éveim tanyája éti. s 
najd megrepedt elérzékenyűlt szive a feléje irányzott 
lisztoly pokoli nyílásának láttára, A pisztoly el- 
lördült, egy szivhasogató sikoltás előzvén meg azt 

K. Gy. úr ájulton vagy a secundánsok karjai közé.
~ Igy végződött a rémttetes catastrópha! Sirt az 

gész természet, bús fájó hangokon üvöltözött a szól, 
sak a két derék secundáns kaczagott nagyokat a 
eleszmélődő párbajnvavnlás szemeibe, mert csak ők 
udták, hogy a reájok bízott pisztolyokban vak 
öltés volt. — K o m á r o n y i 1< á r o 1 y .

Kolduló tanár fordult meg városunkban. Az il- 
■ető 1851-ben született s 1878-ban tette le a ta
nári vizsgát s oklevelet is kapott. Hogy miért kell

E betegség a gyomornak kisebb rendethmsegeivel kez
dődik, de ha elhanyagoltatik, megtámadja az egész testet, ígv 
a vesét, a májt, különösen az egész emésztési rendszert, nyo
morulttá tesz, s csak a halál szabadít meg ezen bajtól. A 
betegséget a beteg maga gyakran nem érti, de ha magát kér
dezi. képes lesz meghatározni, hol és minő baja van. Kérdés: 
Van-e fájdabnam, étkezés után érzek-e nyomást és a lehe- 
lésnél szorongatást ? Sötét kedélyű vagyok-e, kisérve szédü
léssel? Sárgás sz.inez.etüek-e a szemek? Nincs-e födve a föl
kelésnél a nyelv, torok s a fogak vastag nyákkal, kisérve 
a száj rósz izével? Érzek-e fájdalmat az oldalban, vagy a 
hátgerinezben? Nincs-e a jobb oldalban oly érzés, mintha a 
máj nagyobbodnék? Ha egyenesen állok, nem lep-e meg bá- 

\r-=^=_r- gyadtság vagy szédülés? A vizelet gyengén vagy erősen van-e
színezve, üllepcdésscl összekötve, mely az edényben meglátszik ? Étkezés után nincs-e ösz- 
szekötve az emésztés a has felhívásával, nem okoz-e szeleket és pull'ogást? Nem jelent
kezik-e gyakran erős szívdobogás? Ezen különböző jelek nem mutatkoznak egyszerre, 
de egyesek egyideig kínozzák a beteget és igen súlyos betegség hírnökei Ha e betegség 
hosszabb időn át tekintetbe nem vétetnék, száraz köhögést okoz, kisérve hánytatási 
kényszertől. Későbben piszkos, barna színezetű bőrt okoz, a lábak és kezek hideg verí
tékkel borítvák. A mint a máj és a vesék lassanként mindinkább megbetegednek, rheumai 
fájdalmak jelentkeznek és a rendes gyógyítási mód hasztalannak mutatkozik ezen kínos 
betegség ellen. Igen foutos, hogy e betegség gyorsan és pontosan gyógyíttassék, mind
járt keletkezésekor, mi egy kevés gyógyszer által elérhető, mely a valódi szernek te
kintendő az egész betegség elhárítására, az étvágy visszaszerzésére és az emésztő-szervek 
egészséges helyzetbe való visszatérítésére. A betegség wmájbetegség*-nek  neveztetik és 
a valódi és legbiztosabb szer ellene a wShaker-kivonat,“ növény-készület, mely Ameri
kában készül az Uj-Jork, London és Majnai-Franfiirtban telepedett tulajdonos \\ hite 
A. J. számára. Ezen szer a betegséget tövében támadja meg és az egész szervezetből 
kirekeszti.

Fiókraktárak Magyar-, Erdély- és Horvátországban :
Fiókraktárok: Bpeston Török József gyógyszerész, Kirúly-utcza 7. Eszék: 

Gobecki József. Kaposvár: Ágoston A. Kismarton: Grüner.A. Komárom: Schmidthauer 
Nagy-Tapolcsány: Essippvk .1. Sopron: Rockért A. Párkány: Rogrien E. Pécs: Irgal- 
masok. Kovács M. Pozsony: Heinrieze F., l’isztory F., Soltz R. Siófok: Szabados Lajos.

Székesfehérvár: Ság R. Braun L. Zala-Egerszeg : Hollósy E. J.

Tulajdonos: White J. A. Főraktár nagyban Magyar-, Erdély- és Horváthország részére k 
Török J. gyógyszerésznél Budapesten, Királyutczu 12. @
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A szerkesztésért felelős a laptulajdonos: Nobel Ármin. Nyomatott Nobel Árminnál Pápán.
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