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Aliit*  portás.
Lapunk múlt számának ugyanezen helyén 

fej fogattuk azt a kérdést, hogy ki legyen váro
sunk országos képviselője ?

Okoskodásunknak az volt az eredménye, 
hogy szem előtt tartva az ország érdekei mel
lett városunk speczialis érdekeit is. a választó 
polgárság csak akkor választ opportiiniisan, ha 
oly férfinak adja a képviselői mandátumot, a ki 
az iparos és kereskedelmi érdekeknek nemcsak 
szószólója, hanem ismerője is.

Szükségesnek tartottuk szószóló és ismerő 
vagy tán jobban mondva dilettáns és szakem
ber között különbséget tenni, mert mi tagadás 
benne, hogy mai nap minden téren, tehát az 
ipar és kereskedelem terén is a dilettánsoknak 
száma légió, a szakembereké' pedig fölötte cse
kély. Mai nap úgyszólván a bon ionhoz tarto
zik fennen hangoztatni, hogy Magyarországnak 
buknia kell, lm jogász és paraszt ország ma
rad. s Így nem csodálkozhatunk, lm már mél
tó ságos urak is beszédeket tartanak petróle
umról, bőrről és hasonló demokrata szaga dol
gokról, a miért különben köszönetét szavazunk 
nekik, s nem osztjuk azok véleményét, a kik 
azt mondják, hogy e niéltóságos urak csak 
azért mozognak szellemileg a mesterember mű
helyé ben. hogy a „legnagyobb magyar" dicső
ségére vergődhessenek, — mert hát nem va
gyunk oly pessimásták, hogy ne tudunk elhinni, 
miszerint a gr. Károlyi Pista és Zichy Jenő 
cnlturförekvései önzetlenek ne lehessenek, lle

T á x c z a. 
istexxtSbgrsKló-

— Beszél,y. — 
Irta: Németh Iíjmicz.

(Folytatás.)
Miután jól kisírta magát és megkönnyítő szi

vét, így kezdett beszélni: „En a Florenzi B . . . . 
bankárnak lia vagyok .... Atyám magyarországi 
születésű és pesti kereskedő volt. A forradalom kö
zeledtére azonban összeszedvén minden ingó vagyo
nát s Florenz.be vándorolt, hol haláláig mint e vá
ros polgára a legnagyobb tiszteletben részesült. Két 
hónappal ezelőtt, nem tudom hogyan, tán véletlen 
Ségből ütött ki a tűz a házunkban, vagy a hogyan 
a városban beszélik N. bankár gyujttatta lel; mert 
atyámnak ö volt a legnagyobb ellensége. Atyám és 
anyám benn égett s velő együtt minden vagyon, 
örökségem. Én a szomszéd faluban voltam arámnál, 
egy gazdag földbirtokos leányánál és két hétre reá 
volt kitűzve lakodalmunk. De nem úgy akarta a sors, 
mert miután kedvesem meghallotta, hogy mily nagy 
csapás ért engem, hogy egészen elszegényedtem, nem 
akart semmit felőlem tudni, síit mi több, a világ 
előtt őrültnek adott ki, hogy úgy lássák, hogy nem 
azért vált el tőlem, mert elszegényedtem, hanem 
Sí’/ért. mert megőrültem. De ezzel még nem elége
dett meg! Elvette szabadságomat, a fogságban meg
betegedtem. ekkor pénzzel megvesztegetett orvosok 
által őrültnek n\ih állíttatott s egy reggel csak arra

azt is tudjuk, hogy a lelkesedés éppen nem 
szokott karöltve járni a szakértelemmel. Pedig! 
éppen az utóbbira van szükségünk, ha azt 
akarjuk, hogy szomszédjainkkal szemben ne húz
zuk a rövidebbet.

Czikkíinkben azon reményünknek is adtunk 
kifejezést, hogy a válaszlók zöme tudni fogja, 

1 hogy mit tevő legyen.
S ugy látszik, nem csalódtunk.
Láng La.gjs vasárnap tartott beszédjére 

oly rsekély szalumul jelentek meg a választók 
(a „Griir* ’ termo csak félig telt még.) hogy 
hinnünk kell. íiiisWrint annak a pártnak, a 
mely fölötte népszerűtlen ügynek csinál propa
gandát, csak nagyon kevés híve lehet. De nem 
is lehet másképen. Jelenlegi orsz. képviselőnk 

, oly férfin, a ki minden alkalommal megmu- 
! tatta, hogy azon érdekek előmozdításán fárado
zik, a mely érdekek városunk érdekeivel azo- 

' nosak. S az a extrapárt nem várja be a beszá
molást, hanem nyakra-főre uj képviselőjelöltet 

Isóz a ., város*  nyakába. A „város" nyakába, 
mondom, mert a falragaszok nem a kormány
párt, hanem a „város" képviselőjelöltjéről szóltak.

Qno jure?
Ezt talán ama bizonyos lap meg tudná 

magyarázni, a mely oly dilemmába jött, mely
ből a legjobb akarattal sem bontakozhatik ki.

A mit Láng Lajos beszélt, az olyan „sej 
hideg se meleg*  féle volt, helymiként pedig, 
különösen ott, a hol az „izraelita polgártársak- 
nak“ kurizál, éppen valótlanságokat mondott. 
A bestéd politikai részét is kedvünk volna egy 

ébredtem, hogy őrültek házában vagyok. Itt barátom, 
miután betegségemből felgyógyultam, belátva veszé
lyes helyzetemet, arra törekedtem, hogy hidegvérü- 
ségemet megtartsam s komolyan beszéltem, mert 
máskép nem is beszélhettem, hogy belássák, hogy 
nem őrülttel. - hanem józan észszel bíró emberrel 
van dolguk. De hasztalan volt minden. Kinevettek, 
és midőn egy pár nappal később annyira kiállhatat- 
lan lett helyzetem, hogy attól féltem, hogy valóban 
megőrülök, ekkor vad elszántsággal kitéptem szűk 
szobámnak erősen vasalt ajtaját és az előtte fel és 
alá sétáló őrt földre tepertőm, fegyverét elvettem s 
rohantam előre a szíík folyosón keresztül míg a má
sik végére nem értem. De ott ajtót nem találtam, 
hanem egy jól elrácsozott ablakot. Fegyveremet le
dobtam s oly erővel, mint az őrült ragadtam meg 
a vasrácsozatot s úgy megráztam, hogy az egész fal 
mozgott bele, úgy hogy az egész ablakrácsozat ke
zemben maradt. De ekkor már késő volt, nyomomban 
voltak e szolgai lelkek s éppen akkor ragadtak meg, 
midőn az ablakon akartam kiugrani. Másnap betegem 
feküdtem czellámban úgy összeverve, hogy kék volt 
az egész testem.

Inuoik kezdíúluek szóinwlésoini, iunou bennem 
inna kétely, hogy nincs Istenség, itt kezdtem el 
gondolkodni lófolem múlja fölött, mert ezelőtt még 
nem volt arra időm. Itt vetettem fel gyakran ma
gamban e kérdést, vájjon miért kell nekem itt < 
lüldöu nyomorognom, miért ártatlanul szenvednem, 
vájjon ezért lettem-e teremtve?! Tollát nekem is az 
a czél jutott, mi a többi állatoknak a természetben,

kis taglalás alá venni, s kimutatni. hogy a t. r, 
képviselő iir meggyőződései igen sok tekintet- >, 
ben nélkülözik a szilárd alapot, — de erre 
nézve nekünk n sajtótörvény és a kir. ügyész- ' 
súg silentinmot parancsolnak, s nekünk mint i 
joravaló honpolgároknak, engedelmeskednünk kell.

ólig a kormánypárt egy mindenesetre te- i 
kintélyes egyéniséggel tüntetett, addig az el- 1 
lenzóki elem is mozgott. Szombaton a 48-as " 
párt szőkébb értekezletet tartott s már vasár- r 
napra tűzte ki a nagygyűlést. Még mielőtt ez J 
megtartatott volna, a mérsékelt ellenzék — l 
llátli — pártja is értekezett s kimondta, hogy 
a 48-as pártba olvad bele. Hátit Károlyt pe- I 
dig megkinálja a jelöltséggel, lm ez szintén át
megy a 48-as párthoz.

Hat óra felé a 48-as párt emberei az f 
ovoda udvarán gyülekeztek össze meglehetős te
kintélyes számmal s legott az alakulás is meg
történt. Megválasztottak elnöknek: Lazányi 
Béla, alelnököknek: Kovács István és Ijőwen- 
stein Adolf, jegyzőknek Szokoly Ignácz és 
Teuílel Mihály, pénztáritoknak I’erlaky Géza, el- ■ 
lenőrnek Sí hirklmber József és egy hatvan tag
ból álló végrehajtó bizottság. Jelölés nem tör
tént, mert az ideiglenes bizottság nem fogadta 
el a központnak azon javaslatát, mely szerint I 
SchulhoH'ot kellett volna fel léptetni. A végre- I 
hajtó bizottság e hét folyamán a megfelelő lé
péseket bizonyára megtette, hogy a kijelölés már I 
holnap d. n. 4 órakor tartandó nagygyűlésen 
történhessék, mely alkalomra —mint hátijuk,— I 
Verlmvay Gyula képviselőt is meghívták. Em- 
liogy teremtésüktől kezdve szenvednek, szolgálnak? | 

Hz igen nyomorult ezél lenne. Vagy tán azért helyeztet ■ 
tem ide, hogy itt Istent imádva, erényességein által 
szerezzem meg magamnak a jövő életet ? 'Tehát e j 
föld legyen a purgatorinm, a tisztító tűz, mely ben
nünket minden bűneinktől megtisztítson ? I Minek e 
haszontalan munka I Maradtam volna, a mi voltam, I 
a teremtés előtt, egy semmit nem bitó, nem halló, | 
tehetetlen anyag!

Kérdések, örökös kérdések, melyre nem hang
zik válasz. Nem tudom kitalálni, mi a rendeltető- | 

sem. Ide dobattam e nyomorult földre, s itt kell 
egész éltemet átélnem, még azt sem tudva, vájjon 
önhatalommal megmenekülhetek-e innen. Hiszen tes
temet, c tehetetlen eszközt, a mely által gondolati- ■ 
mát véghezviteltől)), szétrombolhatom, de vájjon bi
zonyos vagyok-e arról, hogy ez által ama ismeret
lent, mely gondolatmenetemet vezeti vele együtt • 

' szétrombolom-e vagy nem? Szivaromat elégethetem, 
de mit semmisítettem meg? Külsejét, alakját, de az 
anyag azért megmaradt, csak hogy más formában 
jelent meg. Furcsa, ha anyagot elégetünk, más anyag 
származik, tehát ha anyagot akarunk létre hozni, 

1 anyag kell hozzá, tehát hogyan lehet az, hogy Isten 
semmiből teremtette a világot?! Vájjon hogyan jö
hetett elíí semmiségből az Isten? Mert mi belátá
sunk szerint e természeti szabályt követjük, hogy 
any.-.g. anyag nélkül nem származhatik.

(Folyt, köv.) 

Florenz.be


legetni hullottuk Gyurátz Ferencz helybeli ev. 
lelkész nevét, mint jelöltét, de ez csak olyan 
verzió, a melynek nem igen mlhatunk hitelt, 
mert positiv adataink hiányzanak.

Mondtuk már. hogy a mérsékelt ellenzék 
párt múlt vasárnapi gyűlésén kimondta a 48-as 
pártba való beleolvadását, annál inkáid) meg
lepett bennünket Pap János kir. tanácsos fel
hívásra, ugyanezen párt holnap d. u. 4 órakor 
a „Griff" nagytermében tartandó gyűlése ügyé
ben. E pártnál, ugylátszik. hiányzik az. a mire 
a jelenlegi körülmények között nagyon is nagy 
szükségünk volna: az összetartás. Pedig 
éppen ezen párt és jelenlegi képviselője az, a 
mely- és kitől egyedül várjuk azon érdekek elő
mozdítását, mely érdekek különösen városunkat 
érintik.

Még nem tudjuk, hogy mi szándékban 
vannak e párt azon híveinél, a kik még nem 
csatlakoztak a 48-as párthoz, de azt fénykép 
mondhatjuk ki. hogy ha az ellenzék két jelöl
tet léptet fel, akkor a Lángpárt győzelme csak
nem bizonyosnak tekinthető.

Pestalozzi János He m ii,'.
Irta Bánfi János.

„Szerettem volna l’estalozzinak, a 
nemes férfiúnak. kézszorítással és 
künyekkel hálámat kifejezni. • • az 
emberiség jólétéért él. Az emberi
ség nevében hálát adok neki.“ 

Lujza. Poroszhon királynéja. 
II.

Zürichben, Baselben és Bernben találkoztak 
emberbarátok, kik öt tervei kivitelében gyámolíták, 
úgy hogy 1775-ben Neuhofban már megnyithatta a 
szegények intézetét. Rövid idő alatt 50 szegény gyer
mek atyja, gyámola és tanítója lön. Nagy súlyt lék-1 
tetett a lakószobára, a szívélyes családi közlekedésre 1 
és a kedélyes házi körre. Terve szerint a gyermekek
nek saját munkájok után kellett volna megélniük, s 
ugyancsak annak béréért taníttatniok is. E gyerme
kekkel úgy élt, mint koldus koldusok között, hogy 
megtanítsa őket emberek módjára élni. - Azonban 
a segélypénzek kimaradván, kénytelen volt intézetét 
bezárni. „En most szegény voltam*  - így szól l’esta- 
lozzi egyik iratában „Ez a világ sorsa, s én úgy 
jártam, mint mindenki, ki önhibája által lett sze-' 
génynyé. Az olyan ember a pénzzel együtt rendesen | 
a magához s tehetségeihez való bizalmát is veszti el.*

Ez időben forduló pont állt be Pestalozzi éle
tében ; a kényszerítő körülmények, a szükség és nyo
morúság Íróvá tették. Önfeláldozó szeretető koldus
botot nyomott kezébe; barátjaitól elhagyatva, elle
neitől kigunyolva még csak azon hit tartá fenn e nagy 
férfiút, hogy a lélek tehetségeinek természetszerű1 
fejlődése folytán a szellem oly nagyságra s erőre 
jut, melynek segítségével a megváltozhatlan bajokon 
is fölül tud emelkedni. 8 e hicből származott ama j 
elhatározása: „Iskolamester akarok lenni!" Mielőtt 
mint ilyen a gyakorlat terén fellépett volna, elmé
letileg vonalozta körül a nevelés-tanítás czélját. mi
kéntjét és miértjét az „Egy remete esti órái“ czimü] 
első irodalmi müvében, mely 1780-ban jelent meg

Különösen ezen miivé az, mely tanúságot tesz 
arról, hogy mennyit gondolkozott Pestalozzi az em
ber lényégéről s hivatásáról. — s hogy mennyire 
ismerte Ő az emberi természetet annak bel viszonyai 
után; mondom bel viszonyai után, mert midőn ő azt 
mondja: „Mindenekelőtt gyermek vagy, oh ember, 

s csak azután hivatásod tanonca," — emberismerete 
mondásának csak első részére terjed ki; második 
része: az ember természete külviszonyai után előtte 
homályos volt és maradt. Az ember rendelteté
séről értekezvén s azon örökről, melyek segítségével 
amazt betöltheti, azt mondja, hogy ezen erők csak 
folytonos gyakorlás által fejlődhetnek; a gyakorlás 
pedig csak akkor eszközöltetik természetszerűen, ha 
azon elméleti tárgyakat, melyeket a gyermekekkel 
elsajátíttatni akarunk, előbb szemlélet utján megis
mertetjük. A tanításnál a közelebböl kell kiindulni s 
a távolabbra átmenni.

„Az ember*  így elmélkedik Pestalozzi 
„mint s milyen egyenlő a trónon s a lombtető ár
nyékában. - mi az ember az ő lényegében? Miért 
nem mondják meg ezt nekünk a bölcsek ? A magasz
tos szellemek miért nem veszik észre saját nemüket? 
Használja-e a paraszt az Ő ökrét, annélkül. hogy 
ismerné? Nem kutatja-e ki a pásztor birkáinak ter
mészetet? Miért nem vizsgálja az ember a maga 
természetének szükségleteit, hogy ezekre életének él

vezeteit s áldását építhesse? Miért nem keresi ama 
1 igazságot, mely őt legbensőjében megnyugtatná, erőit 
fejlesztené, napjait felderítené s éveit boldogítaná?*

Egy évvel későbben egy másik mii kidolgozá
sához fogott, mely 1877-ben „Lienhard und (lertriuP*  
czim alatt jelent meg, s a berni földmívelő társaság 
által elismerő irattal: 50 aranynyal s ugyanennyit érő 
aranyéremmel díjjaztatott. E mii a svájezi társadalmi 
élet akkori árnyoldalait ecseteli, s a nép egyszerű 
nyelvén van Írva. Főszemélye Gertrud asszony, a 
gondos és szerető anya, mint neveli gyermekeit 
ama nyomasztó körülmények közt, melyekben élt. 
Férje, Lienhard. egyszerű kőmi vés. kinek sokféle 
gyarlóságait türelemmel viselte, s kit gyöngéd mó
don helyes útra terelni iparkodik, a mi neki sikerül 
is. Pestalozzi ezen elbeszélése által útmutatást akart 
adni a nőknek arra nézve, miként lehessenek ők is 
egy boldogabb családi életnek alkotói. Ezen mii ala- 

| pította meg Pestalozzi hírét.
Ugyancsak 1782-ben megjelent „Krisztóf és 

Elze*  czimü miivé is, mely az előbbi folytatásának 
tekinthető, de kevésbé sikerült amannál.

I Szegényintézete feloszlatása után még 17 évig 
tartózkodott Neuhofban. mely idő alatt nem vala 
alkalma nevelészeti elveit gyakorlatilag is valósíthatni. 
1792-ben nővérét látogató meg Lipcsében, mely al
kalommal Goethével, Herderrel, Klopstockkal, Wie- 
landdal és Jak obival megismerkedett. 1797-ben jelent 

| meg „Kutatások a természet az emberi nem fejlő
désében való menete felett.*

Az első franczia forradalom Ilelvétiát is lángba 
i borította. 1798. őszén az austriaiak és franeziák kö- 
! zötti csatározások alatt Stanz városa és vidéke el- 
piisztíttatott ; sok lakos megöletett, s az elhagyott 

i gyermekek a legszánandóbb állapotban koldulva ke
resek keserves kenyerüket. Pestalozzi megkönyörült 
az elhagyottakon, a kormány segélye mellett gon
doskodása alávette az anyátl^j gyermekeket s e czélra 
neki átengedett zárdát rendeztetett be. Körülbelül 
80 gyermeknek lett atyja, tanítója és szolgája. A 
gyermekek a legborzasztóbb elhagyottságban sínlőd- 
tek ; alig volt fiz, ki a hetüket ismerte. l)e Pesta
lozzi a legnagyobb nehézségektől sem rettent vissza. 
Éjjel-nappal volt velük : velük imádkozott, játszott 
és dolgozott; a zárda berendezéséig pajtában tanított. | 
Midőn aludtak, mint őrangyal járt köztük, a bete
geket ő ápolta, s mivel egy cseléden kívül senki 
sem volt segítségére, saját kezével tisztogatta, fé
sülte, öltözte őket. S ő boldognak érzé magát e fog
lalkozásában ; de boldogsága nem soká tartott, a 
franeziák az ausztriaiaktól szorongattatva e vidéket 
elfoglalták, I’estalozzit a zárdából kiszorították s 
intézete fel lett oszlatva. Ekkor Zschokke kor
mánybiztos és kebelbarátja közbenjárása folytán 
másodtanitói állomást kapott a burgdorfi népisko
lánál; ez állomásáról betegeskedése miatt egy év le- 
folyta előtt lemondott, azonban e rövid idő alatt 
megalapítója lön az u. n. elemi tanmódnak. Kísér
letet tett az iránt is, hogy mikép taníthatnák az 
anyák gyermekeiket, s az erre vonatkozó elveit „Mint 
oktatja Gertrud gyermekeit" czimü híres művében 
fejté ki. ,E n a n é p m í veit e t é s é t a z a n v á k 
kezére a k a r o m b i z n i.“ ezen elvét mondó ki 
már Lienhard és Gertrudban, s ennek ad kifejezést 
az ép említett műben is. 1803-ban jelent meg. ..Az 
anyák könyve * ez. műve.

(Folyt, köv.)

L e vei e z é s.
Veszprém. 1881 ápril 29.

A múlt szombaton megtartott hangverseny a 
felsővárosi temető rendezési költségei javára mint az 
előre látható is volt, minden tekintetben kitünően 
sikerült. Az est fénypontját a balaton-füredi „sze- 
retet-ház" növendékeinek fellépése képező. Egv in
dulót s számos magyar dalt énekeltek oly preczi- 
zitással, mely becsületére való volna a legjobb da
lárdának. A közönség el volt ragadtatva s szűnni 
nem akaró tapsokkal jutalmazó a kis művészeket. 
Összesen 30-an jöttek el s mindannyian más más 
helybeli családnál voltak elszállásolva. Képzelhetni, 
hogy a szegény kis árvákat mindenütt mily szívesen 
látták. Ezt a szives fogadtatást bizonyára nem fog
ják elfeledni soha. Derék igazgatójuk Nagy Áron ur 
Kisovits apátkanonok ur vendége volt, ki másnap 
vendége tiszteletére nagy ebédet rendezett, melyre 
a szeretelházi tanárokon kívül a hangverseny helyi 
közreműködői, a rendezőség kiválóbb tagjai, a 
„Veszprém" szerkesztője s többen voltak hivatalo
sak. Mint hallom, a hangverseny tiszta jövedelme 
173 frt. volt.

Városunk hadköteles ifjúi most a hatheti fegy-

' vergyakorlatra készülnek, mely május 1-én veszi 
kezdetét s Győrben fog megtartatni. A családosokra 
nézve bizony elég baj ez; de hát bizony csak jobb 
olt megjelenni, mint dezenteurként köröztetni. Aztán 
a hatheti gyöngyélet nem is árt ám elpuhult ifjú
inknak.

A május 1 én városunkban megtartandó vesz- 
prémmegyei általános ellenzéki pártértekezlet, min- 
az az előjelekből kivehető, rendkívül népes s érdekes 

; lesz. A központi választmányhoz beérkezett jelentét 
sek szerint a megye minden részéből jönnek ide a 
követválasztás iránt érdeklődő ellenzéki párthivek, s 
a megyei ellenzéki képviselők Eötvös Károly, Hun
kár, Molnár Aladár s Csapó Kálmán is itt lesznek. 
Ép tegnap érkezett levél Kát.li Károly az önök kép
viselőjétől is. melyben szintén jelenti, hogy a párt
értekezletre Veszprémbe jő s vasárnap május 1-én 

' a déli vonattal érkezik városunkba. Hiszem, hogv 
pápai nagyszámú tisztelői is sietni fognak megra
gadni az alkalmat, hogy szeretett képviselőjüket kö
rünkben Üdvözölhessék. A vidékről érkezők illő fo
gadtatása iránt minden intézkedés megtörtént s így 
legjobb, ha a kik Pápáról jönnek, még szombaton 
délután érkeznek városunkba. Mert az értekezlet va
sárnap délután 3 órakor veszi kezdetét s 5-ig (vagv- 
is mig a pápai vonat megérkeznék) tart.

Az értekezleten minden megyei képviselőnk 
fog beszélni s a conlérentia czélja lesz a leendő 
pártszervezkedést inscenirozni. Este nagy bankóit 
lesz, szép idő esetén az „Angyal" fogadó nagy 
kerti helyiségeiben, kedvezőtlen idő esetében a 
„Korona" nagy termében. Egy teríték ára 1 Irt.

A z a n g o 1 s z ü z e k helyi zárdájának nö
vendékei tegnapelőtt s tegnap este tárták vizsgájukat 
kisszámú de válogatott közönség jelenlétében. A 60 
növendék mindenike kitűnő ügyességet tanúsít ugv 
a zongorajátékban, melyre Szabadyné úrnő tanítja 
őket, mind tanulmányaik s egyéb kézimunkáikban. 
Tegnapelőtt tánezpróbát tartottak, a kis piruló ar- 
ezu angyalkák tánezoló csoportját valóban gyönyö
rűség volt látni. A közönség többszörösen fejezte ki 
elismerését mesterük Róka János bpesti tánezraes- 
ter iránt. S c o r p i o.

Budapest 1881 ápril 25.
E hét eseménydus volt. A színházba preiuiié- 

rek kecsegtetnek. A díszesebb tereken és utazókban 
szorgalmas munkások vonják magokra figyelmünket, 
kik serényen dolgoznak, hogy a fenséges tróuöröklő 
párnak ittléte alkalmával ünnepien szint öltsöu a 
főváros. A Dunapart és a vén Gellérthegy fényben 
úszik majd és a szőke Duna habjaiban fürdik az 
öröm, a lelkesedés istennője.

A népszínház naponként zsúfolásig telve. Nem 
csoda, hiszen Blaháné játszik. Kedves alakja, vonzó 
játéka és kellemes hangja Thalia templomába va- 
r.iszolja a lővárosi közönséget, és varázs erejével 
megbűvöli azt Handramnak vig operettjében az „üd
vöskében." Mindenütt hol ő az az üdvöske üdv és 
szerencse honol, és Blaháné e szerepben szerencsé
sen választott. Ha a „Bokaescsó*-ban  naiv alakítá
saiban gyönyörködünk ha a „kornevilliuél*  hangját a 
csalogányéval azonosítjuk az „üdvöskében*  a hanga 
játékkal párosul. A nemz, színháztól nem rég búcsú
zott el Vilt Maria asszony a Próféta operában. Alig 
kell megemlítenem, hogy a világhírű énekesnő co- 
loszalis termetével győzelmesen vetélkedik erős és 
mégis csengő kellemes hangja, s hogy a fővárosi 
közönség mielőbb örömmel üdvözölni óhajtja köré
ben. A német szinházban a bécsi Károlyszinház ven
dégei mulattatják a német ajkú pestieket hol egy 
Tevele egy Drueker és Josopliy elfogadható girainai 
a szórakoztató estéknek.

Az egyetemen gyászlobogó leng. Gyászjelenté
sek hirdetik a tanári kar egy tagjának hirtelen ki
múlták Még egy hete sem múlt, hogy Horváth Ig- 
nácz műegyetemi tanár sajátkezüleg vetett véget 
reménydus életének, s most a halál angyala ismét 
zsákmányolt hazai tudósaink között, elragadta tő
lünk az orvosi kar köztiszteletű dékánját Rupp dá
nos urat. Még 23-án a közjó, a közérdekben emelt 
szót az őszbeborult férfiú a kari gyűlésen még a*  
ünnepek előtt hallgatói, tudományos előadásában 
gyönyörködtek, ma már ravatalát gyászolva állják 
körül a hazai tudósok és holnap a föld borítja 
meghidegült testét s a halál szelleme mosolyra ölti 
csontos ajkait a gazdag zsákmány felett. Béke 
hamvaira!

Mig mi csuk igy búsulva vigadtunk a főváros
ban, addig azok a hetyke jogászkák, kikkel a váczi 
utczán naponként kokettirozna k a főváros szépségei, 
most otthon a vaeatio eves örömei élvezik és tán 
ép most lopják el a szomszédasszony hanuskás barna 
lányának rozsás ajkairól az utolsó bucsucsókot. 
Hogy is ne mikor a közmondás is azt mondja: 
Die .liiristen sind bőse Kristen !

K e n d e Á d á m.

Irodai óm.
Vettük a Itévai testvérek kiadásában Budapes

ten megjelenő „Világhírű u t a z ások k ö n y v- 
tára*  ez. vállalatának első füzetét, mely Gróf 
Széchenyi Béla keleti utazása leírásának kezdetet 
Kreitner Gusztáv az expeditió tagja tollából toriul’ 
mázzá. Ara a képes, csinos kiállítású füzetnek 30 
kr. — Az egész mű 30 —32 füzetben fog megje



lenni. Minden hóban két füzet jelenik meg. E mű-1 
vet Pápán meg lehet rendelni Nobel Ármin könvv- 
kereskedésében. Ajánljuk.

A Képes családi lapok 30. számának tartalma • 
A feleden útja. Elbeszélés, irta Prém József. (I'oly- 
tatás.) — Az áruló. Rudnyándszky Gyula költemé
nye. A legszellemesebb rajzoló. Rajzok a művé
szi életből. Irta Latky Károly. „Téged illet*.  
Novellette, irta ifj. Váncza Mihály. Gondolatoké 

A tavasz. - Nihilista hajsza. Franczia regény. 
(Folytatás.) No, sírj! Elbeszélés a tengerész életből. 
(Vége.) - Az első szántás. - Mozaik: Irodalom 
és művészét. - Egyveleg. - Szerkesztői üzenetek. 
A bet története. Képek: Az első szántás. Feszty 
Árpád eredeti rajza. — A tavasz. Melléklet: A 
.Rejtélyes házasság*  czimü regény 225— 240. ol
dala. A borítékon : Hetinaptár. —• Pályázati talá- 
nyok. Talány lejtők Kérdések, feleletek, ajánlatok 
stb. — Hirdetések. Előfizetési ára egész évre 6 Irt j 
félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Az előlizetés ! 
postautalványnyal Mehner Vilmos kiadóhivatalába 
(Budapest, kalap-utcza 0. sz.) küldendő.

Az „Ország Világ**  XVI füzetének tartalma:
I. Szöveg: A Tótpál néniék malmai. (Elbeszélés.) 
Tolnai Lajostól. (1.) Az anya. Fernan Caballerótól. 
Vágynám lenni. Költemény.’ Vay Sándortól. A kis 

Elza története, ltadó Antaltól. A Légyott. A bos- 
nvák zsidók. Strausz Adolftól. Levelek az amerikai 
emigráczióból. Nagy Gyulától. Ftazási emlékek 
Felső-Olaszországból. Vizkelety Imrétől. Menyass
zony. (Regény.,i Beöthy Lászlótól. (15. közlemény) 
Madár-idill. Költemény. (2 képpel) 1. Szárnypró
bálgatás II. Az első fürdő. Husvét. Fölriasztva. 
(Képpel.) Tátra-Füred. (Képpel.) Bika-nyáj. (Kép
pel.) Egy utcza Serajevóban. (Képpel.) Á vásárban. 
(Képpel.) .Jótékonyság. (Képpel.) Az isehiai földren
gés. (Képpel.) Az amerikai sereg-hernyó. (Képpel.) 
Irodalom. Zene. (h. j.) Színház. Gyászrovat. Divat. 
Sport. Csillagászat. Közlekedés. Különfélék. Naptár, 
rejtvények. A bontókon : Hirdetések. A XV. füzet 
rejtvényeinek megfejtése. A XV. füzet rejtvényeinek 
megfejtői. II. Képek. Fölriasztva. Tátra-Füred. Egy ' 
utcza Szarajevóban. A vásárban. (Jíácziány Ödön j 
eredeti rajza.) Jótékonyság. (Benczúr Gyula festmé
nye után.) Birka-nyáj (Niklai J. eredeti rajza.) Az 
isehiai földrengés. Madár-idill (2 képpel.) Az ame
rikai sereg-hernyó.

Vidéki és helyi hírek.
A képviselő testület múlt szombaton tartott 

közgyűlésén megszavazta a szinpártolók által kért 
tért, melyre a színház építendő lesz. Ellene csak 
hárman szavaztak. Tehát most már bizonyos, hogy 
a Széchenyi téren színházunk lesz ; kívánjuk is, hogy 
a még hiányzó pár ezer forint mielőbb begy üljön; 
mert mi sem osztjuk azon képviselő úr véleményét, 
mely szerint a színház erkölcsrontó befolyású volna.

Alkalmunk volt az adókivetési lajstromokba 
bepillantani, s a mit ott láttunk, az aztán csakugy an 
.nagyszerű.*  Az adófelügyelő ez egyszer is .reme
kelt.*  Figyelmeztetjük t. olvasóinkat, miszerint a 
betekintést (május 3-ig bezárólag) el ne mulaszszák, 
mert csak ezen időn belül lehet a két-három és több
szörös megadóztatás ellen protestálni. Lesz is elég, 
a ki protestálni fog, mert a kinek a jövedelme egv 
fabatkával sem tesz ki többet 800 írtnál, s ezt az 
összeget hűségesen be is vallotta, annak sehogy sem 
tutszhetik. hogy 1500 -2000 frt. után adóztatják 
meg. Az adófelügy elő ár. úgy látszik csupa Crő- | 
zusoknak tart bennünket, pápaiakat, holott valóság-' 
gal már koldusok kezdünk lenni.

A májusi előléptetés a honvédségnél nem volt 
nagy: Holtan Ernő altábornagygvá lett kinevezve. Dr. 
Gutt maiin Frigyes helybeli orvos szinte ki lett ne
vezve szabadságolt állománybeli főonussá. Gratulálunk!

A pápai mérsékelt ellenzék részéről az ország
gyűlési képviselőjelöltség érdemében f. é. május hó 
1-én, d. u. 4 ólakor a „Griff*  fogadó termében ér
tekezlet. fog tartatni, melyre több oldalról hozzám 
iutézett felszólítás folytán mindazon szavazati jog
gal bíró t. ez. polgártárs urak, kik magukat a fent 
jelzett párthoz számítják, ezennel tisztelettel meg i 
hi.atnak. A 48-as pártbeli urak, mint vendégek szí
vesen láttatnak. Kelt Pápán, április 20-án 1881.1 

P a p J á nos.
Pályázat. A „Pápa város és vidéki tanítóegye

sület*  részéről pályázat hirdettetik az egyesület azon 
tagjai számára, a kik az 1879 80 és 1880/81 tan
években az iskola- és népkönyvtárak állítása és ter
jesztése körül különös tevékenységet fejtettek ki. A 
pályázati díjakra (I. díj 2 arany; 11. díj I arany: 
III.’ díj egy'ezüst foriut) reflektálok alulirt elnökség
hez forduljanak iskolai vagy népkönyvtáruknak az illető 
lelkész vagy pedig iskolaszéki elnök által hitelesített 
köm vjegyzekével. Pályázati határidő f. é. május hó 
15-ik“? s csak oly pályázók fognak tekintetbe vétetni, 
a kik ezen határidőn belül érintett okmányt be-1 
küldenek. Kelt Pápán, 1881. április hó 28-án./Mm/? 
•János polg. isk. igazgató, a .Pápa város és vidéki 
tanító egyesület*  elnöke.

Halálozás, Csoknvai János pápai hites ügyvéd 
Uiigyszámu közönség részvéte mellett temettetek el 
'Mvnap, e lió 24-én a reform, egyház sze tartása 
terhit, az alsó városi sirkerthon. Áldás és béke 
lebegjen porai fölött.

A „Pápai Lloyd“ társulat ma. f. hó 30-án 
este 8 órakor, tartja ünuepélyes megnyitását Cse

resnyés Károly zenekara közreműködése mellett, mely- I 
[e a t. tag urakat családjával és vendégeivel tiszte- ' 
lettel meghívja az igazgatóság. I

Wcmelli Albert és Verlio- 
% ay lila a holnap délutáni vonattal vá
rosunkba érkeznek a 48-as párt értekezletére. 
Egyúttal mai vezércikkünknek Schulhoíf jelölt
ségére vonatkozó passusát oda igazítjuk ki, 
hogy az ajánlás nem a központtól, hanem 
magánszemélytől származik.

Véres verekedés. Egy kutyát megdobni akaró 
gyerkőcz. véletlenségből a püspök pincze tulajdonos 
fiának homlokát megdobta. A fiú jajgatására szülei 
kitiltottak és a gyerkÖczét nyakon iogva mintegy főj- I 
togatva a házba czipeltók, melynek zárát elreteszel
ték és a gyerkőczöt jól eldöngették. Ennek fájdalmas 
kiáltásai az ottani sarkon ácsorgó napszámosokat 
és az ott közelében lakó Szenté mészárossegédet 
oly annyira felhevítették, hogy a gyerkőcz kiszabadítása 
végett a kaput betörték és a házba rohantak. De 
minthogy Bcckék a kezeik közt levő konezot onnét 
kiereszteni nem akarák, a tettlegességre került a sor. 
Szenté ur Becknét arczul csapta, a napszámosok pe
dig Beck arra rohantak és a gyerkőezre mért Ütle- 
gokét, neki visszafizették. Szenté úr a gyerkőcz ki
szabadításában annyira fáradozott, hogy utoljára önön
maga kiszabadítására atyjának kellett a helyszínre 
sietni, hogy liát a véres üti egek tömkelegéből kisza
badítsa. Az ügy a bíróságnak adatott által, mely az 
ily brutális eljárásokat, méltóan tudja büntetni.

Helybeli kereskedő Schwarzstein Mórtól meg
szökött a 19 éves Roth Ferencz nevezetű segéd, ma
gával vivén mintegy 100 frt. értékű rövid árukat. 
Hihetőleg Győrré ment, hogy onnan tovább szök
hess é k. Ny o m o z z á k.

A városi kapitányság megtiltotta a mészáro
soknak, hogy azokkal a nagy kutyákkal a vágóhidra 
járhassanak, mert a kutyákra már igen sok volt a 
panasz, mivel azon utezák kutyáit, a hol elhaladnak, 
fellármázzák, mi ií)tal éktelen ordítozás támad. - 
Ez intézkedést csak helyeselni tudjuk, s csak azt kí
vánnék, vajha minél előbb a rongyszedők sípolása 
is betiltatnék.

özvegy Krausz Dávidné házába f. hó 23-án 
éjjel ismeretlen tettesek behatollak, és a kapuszin- 
ben levő faalmáriomot kulcsosai felnyitották és onnét 
6 öltözet férfi ruhát, elloptak, melynek értéke 120 írt..

Veszprémmegye ellenzéki választóihoz 
a következő felhívást bocsátotta ki a holnapi, 
Veszprémben tartandó pártértekezletro vonatko
zólag. a központi választmány: „Veszprém vár
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Dietrich és Gottschlig
cs. kir. udv. szállítók és DREHER ANTAL főrak- 

tárnokainál megrendelhető.
Árjegyzék ingyen és bérmenten küldetik. Árusítók 

(szükséglet szerint) kedvezményi árakban része
síti etnok.

oly palaczksörért, melynek czimszalagán a 
„Dietrich és Gottschlig*  vezérügynökök neve elő nem 
fordul, a főző jótállást nem vállal. 

megye tisztelt választó polgáraihoz! Tisztelet
tel felhívjuk e megye összes választó polgá
rait, hogy a f. 1881. évi május hó 1-éő nap
ján d. ii. 3 órakor Veszprémben, a „Korona**  
vendéglő nagytermében Veszprémmegye terüle
téről választott összes ellenzéki képviselők 
részvéte mellett tartandó általános ellenzéki 
párt-értekezletre minél számosabban megjelenni 
szíveskedjenek. Sorrakozzunk a haza javának, 
szabadságának a jog és igazságnak nevében az 
ellenzéknek türelemmel megszentelt zászlói kö
rül! Kelt Veszprémben, 1881. ápril hóban. 
A veszprémmegyei ellenzék ideiglenes végre
hajtó bizottsága. **

Uj hal a Balatonban. Hunyady Imre gróf 
15,500 db. kaliforniai lazaczot rendelt, melyek ha 
megérkeznek B. Berénynél a Balatonba fognak bo
csáttatni. A lazaczok idővel pótolni fogják a kivesző 
félben levő balatoni fogast.

Városunkban meghaltak f. hó 21-27-ig: 
Egyed Imre gyermeke György, r. k. ’/2 éves, bél
hurut. Szabó Jánosnő, r. k. 78 éves, tüdővész. 
Csoknyai János, h. h. 57 éves, szivkór. Maravan- 
csics Borbála, r. k. 82 éves, aggkor. Főcze Bábi 
gyermeke Gyula, r. k. 3 hetes, ránggörcs. Grünfeld 
Márkus leánya Sárlott, izr. 10 éves, tüdőgümőkór. 
Gáspár Gyula, á. h. 29 éves, tüdővész. Kőim Maier, 
izr. 71 éves, aggkór. Kovács Júlia gyermeke Lajos, 
á. h. 1 hetes, gyengeség.

Szerkesztői üzenetek.

K. Á. Bpst. Köszönjük ; rendes folytatást kérünk.
Dr. L. I. Gyrtt. l'gy legyen! Üdvözlet.
F. S. Vszprm. Levelünkét megkapta-e?
Scorpió Veszpnn. Köszönet s üdvözlet. A multheti 

későn érkezett. A holnapi dolgokról kimerítő tudósítást ké
rünk. Jövetelünk nem lehetséges.

B. E. Z-Kppny. A kérdéses czikk akkor jött, mikor 
alkalmi ilynemű ezikkeink már a nyomdában voltak, s így 
nem közölhettük. Mi a lapot rendesen küldjük ; csak tessék 
az illetékes postahivatalhoz fordulni, s reklamálás díjmentes! 
Becses közreműködését kérjük.

Nyilttér*)
Minden különtudósítás helyett

Schwarz Josephme és Brúder József 
összes rokonaiknak és ismerőseiknek tisztelettel ajánl
juk mogukat mint jegyesek.

*) Az ezen rovatban megjelenő közleményekért nem 
vállal felelősséget a szerk.

KITŰNŐ MINŐSÉGŰ

Schwechati söi
palaczkokban

kapható mi la in.

vagy annál több palaczk vá

sárlásánál az árt 

krjával számítom üvegenként

Tisztelettel

Sclilesinger R.

A ..PAPAI LLOYD - társulat
ma, f. hó 30-án 

tartja ünnepélyes megnyitását, 
mely alkalommal Cseresnyés Ká
roly zenekara fog közreműködni, 
melyre a t. tag urakat család
jaikkal és vendégeikkel tisztelet
tel inoghivjn

az igazgatóság.

Kezdete esti 8 órakor.



! Háziasszonyok számára !

valódi Fraxxcls: Zsá-vét
hamisítóitól, a mennyiben a bevásárlásánál jól figyeljen

Nyújtsunk kezei a szerencsének!

jV valódi Franek leivé 

Franck Henrik fiaitól 
Linzben, a Duna mellett

ha nem lenne olyan jó. nem támadtatnék meg annyi gyárostól és nem 
utánoznák mind feliratban, mind sziliben, mind utánnyomatban. sót 
név- és védjegyben is.

Ennélfogva felhívjuk minden tisztelt háziasszonyt, hogy jól kü
lönböztesse meg a

'^t/cfn.n£'>

Azon gyárosok, kik nevünket felig vagy egé-zen lmmiotják. csak 
megakarják Önöket csalni.

Kérjük tehát jól vigyázzanak ezégünkri- s csak a valódi Franck 
kávét kérjék aláírásunkkal ellátva

L ii <1 n Igshurg, _

a mely, azonkívül Nagytiszteletíi Spitzer Salamon bécsi Kahbiims 
urnák, a Nagv tiszteletű Schreiber krakkói főrabbi úr sógorának fel
ügyelete alatt készíttetik és

izraeliták részére hogy -CX biztosittatik.
Megrendelhetők minden nevezetes nagy és kis kereskedések ál*

' Főnyeremény I

400,000 marka.

Szprencsp- 
j elöntés.

Felhívás

100.000 márkaa Hamburg állam által kezeskedett nagy pénz
sorijai ók 

nyereményeire.
melyben több mint

9 millió (iOO.OOO márka
biztosan nyerdik.

Ezen rendkívüli pénzsorsjáték nyereményei, 
melyek terv szerint 100,000 sorsjegyet tartalmaz
nak, következők :

A legnagyobb

Felkérjük, legyen oly szives alantálló ro
vatban pontosan czimét följegyezni.

A sorsjegyek számát, melyet kíván.
Vájjon az összeg ide csatoltatott-e, vagy 

posta-utal vány nyal küldet ik-e.
Kisebb megrendelések legjobban ajánlott 

levelek által küldetik el és a postai díj szin
tén felszámíttatik.

yeremény loo.ooo márka.

Mindezen nyeremények kisorsolása 7 osztályba
................ ív hó alatt biztosan megtör- 
A legközelebbi első nyereménybuzás

jutái. 250.000 m; rka. 5 nyer, 4000 m
; 1 livrr. 150.000 105 „ 3000

1 100,000 263 . 2ooO
1 „ 75,000 12 löoo ..
1 , 50,000 2 „ 1200

' 2 „ 4o,ooo 631 B looo
3 „ 30,000 87:*. , 500
4 B 25,ooo 1050 . .‘100

i 2 , 20,000 60 „ 200
12 „ 15,oo0 100 „ 150

1 „ 12,000 28860 , 138
24 . 10,000 3900 , 121

5 • 8,ooo 7-5 „ 100
1 3 , 6,000 7800 , 94 és 67
54 „ 5,000 , 7850 r 40 és 20

sorozva rövid néliá 
ténik. 
hivatalosan van megállapítva és 
egy egész eredeti sorsjegy ara csak 3 írt 50 kr 

„ fél , , , . I . 75 .
. negyed , „ r . , 88 .

Ezek az állam által kezeskedett eredeti sors
jegyek (nem tiltott Ígérvények) a pénzilletékek 
bérmentes beküldése után vagy postai előleg 
mellett általam a legtávolabb vidékekre elküldetnek.

A részvényesek mindegyike eredeti sorsjegyé
vel együtt egy az államczimerrel ellátott 
liuzási tervet kap. A lmzás után pedig felszólítás 
nélkül azonnal szótknldjük a hivatalos húzás 

1 lajstromokat.
A nyeremények kiszolgaltatasa és szétküldései 

általam eszközöltetik az érdekelteknek, pontosan 
lés a legnagyobb titoktartás mellett.

Megrendelések legegyszerűbben posta
utalvány használata mellett eszközöltetnek. Ké
retnek tehát egyenesen s teljes bizalommal

f. évi május 16-ig 

hl. Hekselier Sámuel 
bank- és váltó-irodájához Hamburgban fordulni.

1

1 150,(hm „ 24 10,000
1 100,000 „ 5 8000
1 75.000 . 54 5000
1 50,000 B 105 3000
0 40,000 „ 203 2ooo
3 30,000 „ 031 loüo
4 25,ooo „ 873 5oo
2 20,000 . 1050 3oo
2 15,000 „ 28,80o 138

A Imz.íisok tei
Ezen nagy é: 

első húzásához.

Kaufmaiin és Simon Hamburgban

kérném küldené meg 
gyet, melyért az összeget

eredeti sorsje-

bán ) hozzácsatolva
) posta-utalvány nyal

Czim :

Kereszt- és családneve

Lakása :

l'tolsó posta:

Közelebbi ismertető jelek

A szerkesztésért l'eleb'ís u laptubijdnnos: Nobel Ármin. Nyomatott Nőből Árminnál Pápán.


