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A szellem ünnepe.

indulva azt lehet mondani, hogy tulajdonképeni szent me :győződésttkért a vértanuk kíntól,
„rossz" nem is létezik, hanem valamint a hi halálával múllak ki?
A legprimitívebb vallási fogalmakkal birój deg pliysikai felfogás szerint nem egyél), mint
Nem. az a szellem, a mely az anyag
népek is tudnak regélni egy jó és egy gonosz a m o 1 e g n o k, a li íí n e k egy alsóbb foka, úgy s á g o t viendi győzelemre, egészen más széllé
szellemről, s az ezek között folytatott Imrczról, a rossz is csak egy neme a jónak. Persze
A társadalom gonosz szelleme az, —
s jelképezze bár amazt a Nílus iclineiiinoiija ezen tant mi sem bölcseleti, sem erkölcsi, sem I emberiség Alirimánja.
vagy az indus őserdők fehér elefántja, emezt pedig vallásos szempontból nem aeceptálliatjnk.
Az a szellem az, a mely a keblet az
pedig a perzsák Aliriiiianja vagy a zsidók Bel
Visszatérve a rossz- és a jóról szóló hitre, tiniben való bittől fosztja meg, s ád helye
zebubja: mégis mély jelentésű <> hit még akkor cppen most, a szellem győzelmi ünnepén, idő- semmit. „Niliil“-t! Az a szellem az. a me
is, lm az illető vallás magában véve nélkülözi szeritnek találjuk vele foglalkozni.
ha győzelemre jut. az „anyag és erő" et
azt az erkölcs-bölcseleti alapot, a mely szüksé
hereit hozsianna-kiáltásra fogja késztetni, i
Foglalkoznak vele, mert társadalmunkban
egyszersmind romba dönti a szívnek legszentel
ges arra nézve, hogy üdvös hatása legyen a
is észlelünk egy harc.zot, mely előbb-ntóbb vég
I templomát.
vallásnak az egyén és a nemzet, a család és a
zetessé válhatik.
Nem jóslat ez, hanem a mindennapi t.
nép kedélyének, erkölcseinek, jellemének nemes
Értjük az anyagságnak az idealismns. a pasztalatból merített erős meggyőződés. Pillan
bítésére.
síink körül. A kik a szerencse szekerén ül'
S vájjon Iliiben áll e Ilit nagyjelentősége 1 vallás ellen folytatott harczát.
Azt mondhatná talán valaki, hogy hiszen megfeledkeztek arról, hogy egykor ki is dű
Abban, hogy kifejezi azt. miszerint az azt
táplálóknak fogalmuk van a rosszról és a jóról; az anyagiság győzelme is a szellem győzelme beinek belőle; s elfelejtették azt a kis virág,
hogy tudják, miszerint e kettő egymásnak szü leend, mert szellem nélkül egy téren sem lehet táplálni s gondozni, a mely oda van ülteti
boldogulni,.
minden ember szivébe: azok a szerencse szí
letett ellensége.
Én meg azt kérdem, vájjon az a szellem keiének feldőlte után nem képesek ismét lábi
Igaz, hogy e hit nyilvánnlása nem min
dég olyan, hogy a philosoplms rámondhatná a 'fog-e győzni, a mely győzött akkor, mikor a állni s gyalog folytatni az élet tövises pályája
piacétól. A rosszról is. meg a jóról is külön keresztyén hit szerint a nagy mester tanítvá Es miért nem ? Adjon erre választ a liazudi
böző fogalmak uralkodnak, s e fogalmak gyak nyai szélylyel mentek hirdetni a világnak az nem tudó statistika. Mondja meg ez, hogy hí
ran oly ellentétesen divergálók, Imgy azokból, igazságot ? Az a szellem fog-e győzni, a mely nyan törnek saját életük ellen,[és miért ? Mondj
vagy jobban mondva azoknak összegezéséből ki- szellem azokban lakozott és diadalt ült, a kik meg a statistika, hogy azok a tönkre ment mi

Kennie nyilván igen messze megy feltevésében, tonnak ez s egyéb ily vonásai szolgálhattak oki
midőn az összes emberiség V^-ed részét eszelős arra, hogy kortársai közül némelyek elmezavan
nek, 3 |0-ed részét gazembereknek, mig csak1,. lu-ed dottnak tartották őt, holott valójában szelleméne
T Á X C Z Sírészét comme il faut embereknek tartja. No de egész erejével tanulmányán csüngött és dolgozott
térjünk most már át egyes különezökre vonatkozó miközben — megtörtént, hogy körülötte mindeL
rol megfeledkezett.
példaesetekre;
Ismeretes Newtonról az adoma : Mig ezen
Neander ama tudós protestáns tanárról beszé
Vannak bizonyos anomális állapotok, melyek híres mathematikus és csillagász szellemileg fenn a
ük, hogy időnyerés végett közelebb bérelt ki la
a lelki épség és betegség közt foglalnak helyet. Az csillagzatok között tétovázott, — addig szakácskást az egyetemhez. Azonban eleinte nemcsak, hog
ilv állapotban sinlődőket rendeseu különcző, túlzó, néja a „földi
*
Newton számára szakértői önmegelés- ez által nem nyert időt, de sőt vesztett is; mei
bizarr emberekuQk szokás nevezni. Az ily emberek sel készíté a vacsorát. Midőn a vacsora már az
uj lakásáról rendesen korábbi lakására ment s ou
szabály szeriut nem mondatnak betegeknek ugyan, asztalon gőzölgött, ismételve hívta urát az asztal
nan az egyeten liez, úgy menet, mint jövet alkal
noha az alap, melyben az anamolia gyökeret | hoz s utóbb már lenhangon kiáltva, anélkül azon
I mával. Eszmetárgya annyira elragadta, hogy a távol
\er, már nem tökéletesen ép, valamint hogy nem] ban, hogy a tudós még csak feléje is nézett volna.
ságról egészen megfeledkezett.
egészséges már lelki állapota sem az efféle bizarr Newton sukkal nagyobb és fensőbb állatokkal bíbe
Egy alkalommal fürdőhelyre utazott, hogy meg
lődött,
mint
pl.
a
nagy
és
kis
medvével,
az
orosz

embereknek.
semhogy egy csirkét figyelemre roncsolt egészségi állapotának üdülést szerezzen. Uta
E kóros jelenségeket előidéző lélekvesztő ál lán és sassal,
|zása közben egy kis városban valahogy egy ócsk
lapotot behatóan vizsgálván, annak származását méltatott volna.
Az égről a földre többször megkísértett hasz codexet lelt, melybe annyira elmélyedett, hogy fürdő
kutatjuk és fürkésszük, a legtöbb esetben azon meg
I és betegségről megfeledkezett, csak hetek múlva ta
állapodásra jutunk: miszerint az, hosszú időn ke talan hívás után felhagyott a szakácsnő fáradozásá
láltak reá codexe melletti olvasásánál.
resztül táplált túlságos szenvedélyek, az ifjú korban val s az asztalon levő pecsenyét sorsára hagyta.
A magába zárkózott szellem, gyakran megfe
el nem nyomott rögeszmék, a saját egyediség elha E közben tudósunk egyik barátja jelenik meg, ki
iledkezik idő és távolságról; ezt sokszor tapasztalhat
nek
a
szakácsnő
panaszos
szavai,
(mert
az
haját
en

nyagolása és az életrendszabályok iránti közönyös
juk a valódi őrülteknél.
nek elpanaszolá) annyira szivére hatott, hogy az
ségnek közvetlen kifolyása.
A szórakozottság egy sajátszer(i esetét a kü
Közönséges életben nem igen törődünk ily úr helyére ülve, a csirkét csupa szánalomból egész
dőre különczökkel; az ember legfeljebb mosolyog kedélyesen elfogyasztotta s a lerágott csontokat lönben geniális Hoft’mann életéből merítjük. Enne!
felettük, (természetesen addig, mig azok a közbiz visszatevén a tálba, azt fedelével gondosan be nejével egy alkalommal egyik barátja Dr. Wagne
I találkozott, ki férje hogyléte iránt kérdezősködött
tonságra nézve aggályosokká nem válnak) Akárhány takarta.
Később bejön Newton, észreveszi barátját, üd A megkérdezett nő a többek közt megjegyzé, hog’
embernek meg van a maga „bogara,"
mindazon
| férje jelenleg egy operán dolgozik s megkérő Dr
által a legtöbb a saját maga gyengeségét, feleba vözli őt röviden s engedőimet kér tőle, hogy vacsorátjáéval szemben vajmi jeleni éktelennek tartja, s rálhasson, Már ekkor az asztalnál ült, leemeli a Wagnert, hogy látogassa meg férjét „s ha úgy tet
folytató a nő, - „mindjárt együtt mehetha mi egyiket vagy másikai „bogarai
*
miatt esze tálról a fedelet s megpillantja a le- és megrágott szik/1
csontokat. Fülig pirulva és elszégyenülve homloka ' nőnk/’ Wagner a meghívást örömmel fogadván el
lősnek neveznek is, azt éppen komolyan nem gon
doljuk, távolról sem sejtvén még csuk ama (.|ő üt s a nem messze tőle egész nyugodtan ülő elmentek együtt Hoffmann zongoraművész lakására
koskeuy válaszfalaiét, mely az efféle embereket az barátjához fordulva megjegyzé: „Lám-lám, nem is De mennyire elbámészkodtak, midőn a zongora mel
i tudtam, hogy voltaképen már vacsoráltam.
*
New lett Hotfmanné asszony felsőruhájában és kalapjává
őrültek házától elválaszt.

Jellemző vonások különczökről.

alulírott „Magyar kereskedelmi csarnokot" ahhoz, csak hogy nem sértik más társadalmi osztályok h
mosok, azok a gyógyitlintlan betegségben
midiin elhatározta, hogy hazakul kötelességen,■, is dókéit, hanem egyszersmind jól felfogott őrs/',,,/
nveilő tudósok miért tekintik az delel meri a vele hason irányt kővető köröknél érkötési közérdeket képviselnek.
Így értjük s csakis igy helyeselhetjük mi azon
tehernek, a melyet nem tudnak ragy jobban
meg-megnjnló mozgalmat, mely az ipar és keresi,..
ndvii : nem akarnak tovább viselni! l>e igaz,
delem
érdekeinek hatályosabb törvényhozási képvi(tatistika nem foglalkozik a kedély es szív alkalmával pul in mentünkbe az ipar es kereskedelem , sóletét czélozza, s melynek e szerint órintetlenfli
minél töhb szakszerűen képzett, és feladatuk ma
'•áléin- és erkrd csvilúgátuik tfiiudeivel ; a sta
kell hagyni az egyéni politikai meggyőződést, |U1
gaslatán áll., képviselői küldessenek:
tika csak azt mondja, hogy az illető öngyilI,.) Imgi azon csekély szám, melyben az ipar | gyakran elkeseredett alkotmányos luirczban egviuáss bukott, beteg vagy eg\eb hasonló bajban és kereskedelem eddigelé saját közege altul volt Kép- sal szemben álló országos politikai pártok rokon. nvedő volt, és nem mondja egyszersmind viselve, ha nőm szaporítható, legalább továbbra is szénvére és erkölcsi támogatására jogot formálni
akarunk.
.
. t is, hogy az illetőnek nem volt Isten e. i Ionulartassék;
Az iparügyek felkarolása nem képezhet egyik
c.) hogy az. ez irányítani képviselet hiányában
dig ez tnlajdonképeni oka az elkövetett önaz újonnan megválasztandó képviselőkét az ipái os politikai párt számára sem monopóliumot. Támo
lkosságnak. A kinek Istene van. az nem kereskedelem érdekeinek felkarolása kiváló figye gatást várhatunk és kell követelnünk a kormány
párttól épugy, mint a mérsékelt ellenzéktől vagy- a
l )ja el magától az életet mint valami haszna- lembe ajánltassék.
■ íetetlen rongyot; az túrni és szenvedni, tud.
Ebbéli törekvésünkben a napi politika kérdé függetlenségi párttól. Es e támogatást meg is fog
rt a jó szellem ereje lakozik benne, azon seitől egészen eltekint-ünk. Eloltúiih egyes egyedül juk nyerni, ha mi magunk tömörülünk és mi ma
gunk egyetértünk arra nézve; mik a törvénvlmzás
szellem, a melynek diadalomra jutását a ke .Magyarország közgazdasága felvirag/ásának magasz i legsürgősebb feladatai az iparügyek körül.
tos eszméje lebeg, és ha ahhoz fellépésünk által er
ltjének milliói pünkösdkor ünnepelik meg. kölcsileg bármily csekély mérvben járulni képesek
Az alulirt választmány, mely már a legközeHa tehát e szent ünnepeken fohászt kül- voltunk, feladatunkat teljesítettük.
| iebbi fővárosi keresk. és iparkamrai választások alés pedig legteljesebb sikerrel
nk
a mindenség urához, foglalja magába
Ismerve czimed (a t. czim alatt működő egy , halmával kitűzte
az ipar és kereskedelem feltétlen neinzeties irány
fohászunk azt a hőn táplált óhajt : vajha a leti hazafias érzelmeit, nem kételkedünk, hogy nagy
ban való fejlesztésének zászlaját, kötelességének Éjában
kőrvonalozott
nézeteinket
osztja
és
helyesek

szellem diadalmaskodnék az anyagiság veszt
nek tartja. Hazafiul tisztelettel kérjük tehát, misze ] merte a maga részéről is a t. pályatársak figyelmét
zó szellemén!
rint azokat ismert befolyása mellett terjeszteni és felhívni arra, hogy a közelgő képviselőválasztások
i.
alkalmával közös létérdekeinek parancsolta köteles
lehetőleg érvényre juttatni (Igyekezzék.
ség háramlik reánk oda hatni, hogy:
Maradtunk
1- ször: ott, a hol a politikai pártviszonyok
hazafiu i iidvözlettel
Két újabb körlevél
megengedik, oly férfiú ajánltassék a képviselőjelölt
a
..Magyar
kereskodelmi
Csarnok."
ségre.
a ki vagy maga a megkivántató parlamentá
a képviselő választások alkalmából.
ris előképzettséggel biró iparos vagy kereskedő, vagy
I.
II.
pedig a kinek előélete garantiát nyújt arra nézve,
budapesti „k e rés k e de / m i e s a r u o k" körié- /I uat/t/ társadalmi befolyással l>iró ../'Óvárosi Ipa hogy kellő gyakorlati tájékozottsággal, de egyszers
rosok Köre" körlevele a z ipartársulatokhoz:
mind kellő akarattal és függetlenséggel bir az el
vele a kereskedelmi testületeknek:
hanyagolt iparérdekeknek erély es és szakavatott szó
Budapest, 1881. május hó végén.
Budapest, 1881. májas havában.
szólója lenni;
Tisztelt ügy társak!
Köztudomású, hogy Európában nincs alkot má2- szor: azon bármely politikai párthoz tartozó
Az 1s“s s|. évi országgvíilési cvklus vég képviselőjelölt, a ki köríd az iparos választók zöme
i os állam, melynek törvényhozásában a kereskede• n és ipar érdekei csekélyebb arányban lennének napjait éli, és meg csak néhány bet választ el a csoportosul, ismerli’.ssék meg a hazai iparosság jo
pviselve mint hazánkban. Ezen jelenség történeti nép bizalmának és akaratának alkotmányos érvényre gos kivánalmaival. oly czélból, hogy az idevágó
jutásától. Bégi mondás, hogy minden nemzetnek oly [érdekék tánmgalására iié’/ne esetleg ünnepélyes ígé
loka
mi az 1818-ik év előtti időket illeti
polgári egyenlőség hiányában, majd az alkotmány paikimentje és oly kormánya van. mint a milyent retet is tegyen.
ly leállítására irányzott küzdelemben keresvmlo. megérdemel. Nem mondhatjuk ugyan hasonlag azt,
Különösen kívánatos, hogy a 11. orszá</os ipar.én küzdelem mindén egyéb érdeket háttérbe szo lmgy minden ország iparososztálya számára oly tör 'j'lülés határozataiban foglalt következő kérdések tekott, és csak természetes, hogy az ország választó vények alkottatnak, mint a miliőket az megérdemel; kiutehen nyelessek meg a képviselíijelölt leendő tá
ríiietei majdnem kivétel nélkül, oly férfiakra irá- hanem bátran lehet azt. mondani, hogy a minden mogatása :
ozták figyelmüket, kiket az alkotmány megszilár- kultiirállamhan fontos társadalmi és politikai sze
I. Az iparlörréaji gy ökeres módosítása eszkö
tása érdekében harczképzetleknek hittek. Azóta a repre hivatott iparos elem jótékony törvénve< intéz zöltessék egyfelől a társulati kényszer, másfelől an
szonyok lényeges átalakuláson mentek keresztül, mények tekintetében legtöbbször ura lehet saját nak alapján, hogy önnálló kézmíiiparos csak az le•szággyüléseinken a küzdelem tárgyát többé nem sorsának.
hessen. a ki igazolni képes hogy megkezdendő ipa
Jód tudjuk, Imgv a népképviselet elve
ko rát tanulta ;
immár szilárd alapokra fektetett alkotmány, bá
ni a békés fejlődés kérdései képezik. Ezek között runk e legbecsesebh alkotmányos vívmánya
kizár
2. a keresk. és iparkamrákról szóló törvény
váló, sőt bízvást állíthatni: első rangú helyet fog minden merev törvényhozási érdekképviseletet, va módosiiassék oly irány bán, hogy ezen, az iparosok
jak el a kereskedelem és ipar, szóval : a /.•<»•;- lamint meg nem fér az utasítások avult intézmé- adólilléreiből fentartott intézményben az iparvidé
zdaság és a vele kapcsolatos tárgyak. Jogos és nvével sem: mindamellett a legértékesebb alkotmá kek hatályosabb és függetlenebb képviseletet nyer
éltányos, és a közérdek követelménye, hogy ezen nyos polgár] ogról való lemondást jelentené: ha az jenek ;
rdések megoldásánál az>k szakszerű I,lyós.,. iparosok politikai hitvallásukkal és elveikkel össze
végre valahára kerüljön a törvényhozás elé e
. IcrSI *
aí van, miníl halhalámbl, mmlmi biztonit.- egyeztetni nem tudnák életbevágó anyagi és erköl két törvény revíziójára vonatkozó noveiláris törvény
' ssék.
csi osztályérdekeiknek érvényesítését.
- értjük az javaslat :
Ezek meggondolása vezérelte a tisztelettel oly értelemben való osztály érdekeket, melyek nem
vétessék foganatba az alsóbb fokú iparis
kolák országos szervezése, a szaktestületek, a köz
legnagyobb buzgalommal és hévvel játszva egy temény
*
czim alatt napvilágra bocsáthatták. A ség és az államnak törvény által megállapítandó
ölgyet pillantottak meg. A megérkezettek óvatosan többek közt érintett gyűjtemény a következő ab arányos hozzájárulásával ;
zongorához közeledvén,
az atlaszkalap alatt
•I. törvényhozásilag szahályoztassék a vásúrilyi/,
szurdumokról fesz említést a melyeknek hőse Lord.
enki mást, mint UotTmann ur elérzékeny ült arczát
oly módon, lmgy az engedélyezendő országos vásá
Sigson l’fiffer Spindelspecht :
rok száma arányban álljon az egyes városok és köz
merték tel. Ezek erre hangos kaczajba törtek ki.
„Mi czélirányosabb/
kérdi tanítványait. ségek forgalmi jelentőségével ;
a művész ekkor vette még csak észre furcsa álő. törvény rendelje el az állami és közliatópotát s velük együtt nevetett. Elbeszélő ezután,'
„egy bárom- avagy egy négylábú asztal ? t gy ügy dalműjében elmélyedve pongyolában neje szó e bár a háromlábú ? mert az mindenütt megáll és sági szükségleteknek kizárólag a hazai ipar által
való fedezését;
ájáu keresztül haladván, szórakozottságában neje
könnyen elkészíthető. Az ember egy deszkába négy
ti. törvényhozásilag rendeztessék a házalás es
alapját tévé, s felsőruháját ölté fel a magáé be
lyukat fúr, azokba beleilleszt négy lábat s eként a vándorraktár-üzlet, továbbá a fegycncz-ipar, oly
vett.
irányban, lmgy a tisztességes teherviselő helyi ipar
Mit csi
Sajátságos physikai aberrátiót képez tehát a szó- készen áll a három Iáim asztal.
és kereskedés jogtalan és méltánytalan károsodást
akozottság. Megkülönböztetendő azon szórakozottság, nált Lajos király halála előtt? Nos. nem tudják? ne szenvedjen.
jely egy és ugyanazon abstrakt tárgyhoz folytono- 110
Mindmegannyi szerény és méltányos kívánal
hát
meghalt!
A császárné meghalt s
an mintegy ragaszkodva, szemeit mintegy a lélek- egy 2 éves születlen fiút hagyott hátra.
Kon mak ezek, olv szeréinek, a melyeken messze tuhnennek a külföld iparosainak igényei kormánnyal és
• e mereven függeszti, hogy azt megértse; mely
stantin császár halála után egy évvel a keresztény törvónyho/áo-al szemben. A nagyiparnak adandó ál
mellett minden egyéb tárgy előtte eltűnik,
ama
lami kedvezmények tekintetében a kormány az imént
zórakozottságtól, mely bármely tetszés szerinti hitre tért ál. > noha görög volt az anyanyelvű, ab megtette a kezdeményezést; nagyon itt az ideje,
*
„Nem
tárgy által csak pillanatnyira s futólagoson lett ban mindazáltal. tökéletesen jártás volt.
lmgy a kézműiparra is gondoljon, melynek százezer
elragadtatás által idéztetik elő úgy hogy abban a Ildiét mondani ad coelum elférő, vagy ad coela elfe- nyi családot kell fenntartani, s melynek nem csu
pán
a külföldi korlátlan versenynyel, hanem egy
pilanatban egyéb tárgy figyelmen kívül marad.
re, mert mindkettő megszokott. - A Raj,.........sá
szersmind a pusztító szervezetlenséggel és kontáiAz első, egy pontra irányzott, nagy figyelmességet,
torán nem luyókiizliató, mert nem bírja a vizet.
kodássil is meg kell küzdenie. Elég volt, a jóakarat
•neltévedést egy tárgyban; mig a második, ügye
hangoztatásából, az Ígéretekből é> enqnetekbol:
im és szellemi erőtlenséget jelez. Az előbbi mély Lássa ön: lia őzen mondatot nem fordítja le helye cselekvésre, tényekre van szükség. Ennek szorgalma
gondolkozóknál, holott az utóbbi jelenség gyenge sen, akkor ez ágy hangzik mintha az, a mit le zását vegyék fel minden pártbeli képv iselőjelöltjeiuk
programmjiikba, jogosan kívánhatjuk ezt tőlük.
•Iméjii egyéneknél nem ritkán fordul elő. Azonbun fordított, épen lett volna helyesen lelördíh a.
> annak idején kérjük számon telt ígéreteik mi
kétnemű szórakozottság össze is ütközhetik s igy A nemet jósnők jobbára asszonyok voltak.
Ilalem lehet pontosan meghatározni, vájjon egyik vagy seby melletti ütközet angolhoni I. Károlyra nézve kénti beváltását.
A jövő országgyűlés hivatva lesz az uj ip!,r‘
oásik kttlöncz melyik osztályba sorozandó. Ilyen
Iblidte győzelmes és dieső vala ; mert: elvesztvén törvényt megalkotni ' a többi fontos iparkerdlese
lsetek Dr. Kohubaiun említett fel jelesül:
lelett dönteni. Az eddigi jelenségek kevés kilátást
Egy
különben általános tiszteletben része egész hadseregét, skótokhoz menektllt és azok által nyújtanak arra, hogy ügyünk szakavatott szoszutOsült tudományos tanár előadásaiban néha annyira elárultatott. *
Inak edtligi csekély száma növekedjék, sőt 11,1
valószínű.' Imgv az élere állít.dt pártküzdelmek KOeltért ferdeségei által a józan emberi észtől, hogy
i Folyt, köv.)
letkczlcbcii mec csökkenni li.g. Annál inkább kö erzokat hallgatói összegüjtötték, és Jmsinnia ITitfeles-égünk minden alkotmányos eszközt felhasználni
rina, 150 ostoba lerdeség mellett több ékesszólási
arra, lmg.i legalább a jelentékenyebb iparos » Pe;_
függeléket és mulattató képleteket tartalmazó gyűj
ségü kerületek országgyűlési képviselői megismei

kedjenek helyzetünkkel és sérelmeinkkel, és leg
bejelenteni szíveskedjenek azért, hogy a választmány
A magyar tanítók íll. orsz. gyűlésének vég
alább szavazatukkal mozdítsák elő a tárva várt üd
magat az elszállásolás iránt tájékozhassa. — A n y ári rehajtó bizottsága holnap ülésez Budapesten. A
vös törvényhozási reformokat.
? ' i.Z- ® 7
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111111 <! P 1‘ I v é n e k p r og r a m m j a „Pápa városi és vidéki tanítóegyesület“ ennek el
Ilazalilli tisztelettel
'* '''ydkezoleg állapíttatott meg: Augusztus 27-én: nöke Bánfi János polg. isk. igazgató képviseli.
A flMnni
kön vábuMÍnna.
* es
"iákor az érkezendő vendégek fo
Mülovarda. A Holzmühler és Heppenheiiuer
gadtatása a vasúti indóháznál. 2) 5 órakor előérte- igazgatósága alatti mülovarda 32 személvlyel és
kezlet. 3) G órakor a pápai egylet által készített 20 lóval városunkba érkezett. — Előadásait a sze
• Jiyakorlati szabályzat
*
1 gyakorlati bemutatása. I) metes téren tartja. - Nevezett igazgatóság min
Pap János kir tanácsos úrhoz mint értesü ; '"’.als,ne»'kedési estély a „Polgári kőr“ nyári dent elfog követni, hogy a közönségnek élvezetdus
helyiségében.
Augusztus
28-án 1) Reggeli 5 óra estéket szerezzen.
Ajánljuk a közönség pártfo
lünk
táviratilag kérdést intézett a mérsékelt el
lenzéki párt végrehajtó bizottságának elnöke. Bittó kor ébresztő. 2) 7 órakor az igazolványok elŐmuta- gásába.
Tüzesetek. E. hó 3-án reggel 1 22 órakor a
István ur ő exelentiája, vájjon elhalasztható lenne-e tasa s megvizsgálása. 3) 1). e. fél 10'órakor gyü
lekezés az őrt anyán. 4) 10 órakor diszmenet a vá hosszú utczán tilz ütvén ki, mire tűzoltóink oda ér
Kát h Károly urnák f. bó (J-ára czélbavett beszá
ros később meghatározandó utczáin. 5) fél 11 óra tek, már 2 ház lángokban állott, a harmadik pe
moló beszéde, miután a párt érdekében a központ
kor ünnepélyes felvonulás a városház elé, a zászlók
részéről fontos hivatalos kiküldetést nyert Ráth ur megkoszorúzása. 6) 11 órakor a kerületi szövetség dig szinte égni kezdett. - Derék tűzoltóinknak
éppen a pünkösdi ünnepekre. Pap kir
*
tanácsos ur közgyűlése. 7) D. u. 2 órakor diszebéd a „Griff ven azonban sikerült az egyiket megmenteni, mig a má
táviratilag, azt válaszolta, hogy a választó közön déglődben 8) fél 6 órakor gyülekezés az őrtanyán. sik kettő teljesen elégett. A kár nem nagy, mert
ség szívesen fogja venni, ha az érdekkel várt be J) b órakor a pápai önkénytes tűzoltó egylet dísz mindkettő biztosítva volt. — Ugyancsak f. hó
számoló beszéd junius 12-ére vasárnapra tűzetett gyakorlata. 10) 8 órakor a zártkörű tánczvigalom 30-án az u. n. hatkerekü malom melletti istálló és
is ki- Miről a t. választó közönséget ezennel ré kezdete. — Ezzel a gyűlés néhány jelentéktelen pajta gyuladt ki, de tűzoltóink gyors megjelenése s
egyöntetű működése minden egvébb veszélyt elhá
szünkről is értesítjük.
tárgy elintézése után
• feloszlott.
—ag.—
rított.
A helybeli 48-as párt május 29-én d. u. 5
A
helybeli
reform,
jogakademia
ifjúságától
a
Kis-Czellböl írják nekünk : Tek. szerkesztőség !
.
.
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órakor a városi rajziskolában népes értekezletet tar
tott.
Elnök Lazányi Béla ügyvéd a gyűlést meg következő meghívót vettük : A pápai reform, jog- Méltóságom Radó Kálmán ur, cs. és k. kamarás és
, akadémia polgárai segélyegy letük iávára 1881.’ évi a vasmegyei gazdasági egylet elnöke, méhóságos gr.
nyitván, jelenti Imgv képviselőjelöltül a végr. biz.
f ö m ö s v á r y László ural ajánlja, kit ő is me junius hó 15-én a helybeli lövöldében z rtkörü ta- Széchény Kálmán ur. mint a sopronmegyei gazda
■ vaszias tanczvigalmat rendeznek, melyre kívül czim- sági egylet elnöke, Pick Zsigmoud ur mezki birto
legen ajánl a választók bizalmába.
Ezután Teufzett urat (és családját) tisztelettel meghívja a ren kos és Dr. Nyíri Lajos ur, bpesti lakos, a nagyin,
fel ügyvéd, a párt egyik jegyzője,
jól átgondolt dezőség nevében Galamb Zoltán biz. tag- Beléptidij:
beszédében fejtegette a jelenlegi politikai állapoto Személyenkint I li t. Családjegy (4 személyre) 31 in. kir. közlekedésügyi ministeriumhoz egy helyi
vasút építtetésének tanulmányozására engedélyt kér
kat, kérve a választókat, hogy Tömösváry László
Irt. Eelíilfizetések köszönettel fogadtatnak és hirla- lek. mely az illetőknek egy évi időtartamra meg is
mai. a pápai 48-as ellenzéki párt képviselőjelölt- pilag nyugtáztatnak. Tánez. kezdete esti G órakor, i adatott.
jéiil tekintsék, s megválasztatását a lehetőleg elő Kedvezőtlen idő esetén a mulatság jun. 18-án tar-1
Az érintett vasút, a magyar ny igoti vasút, kismozdítani szíveskedjenek. Többen helybeli jelöltet tátik meg. Jegyek a meghívó elomutatása mellett
ezelli központi állomásától Kemenes sünijén és Vöóhajtanának, de végre határozatba ment,hogy a párt eb re válthatók Bermüller (ívnia és VVajdits Károly
nöcz.k közt Királykutnak, Kecskéd és Kenyéri közt
egy b a n g u I a g őt lépteti fel s e c.zélból 3 tag I urak keieskedéseiben az nap d. u. pedig a pénztárnál.
a Répcze vidékén át Sajtos-Kaira, onnan a Bükkból Lazányi Béla. Teutlél Mihály és Schirkuber ,1.
Köszönet nyilvánítás A polgári kör ünnepéümiepé- csepreghi rzukorgyárak már léte/.ő vasutbálózatávali
urakból allé bizottság fogja őt felkérni a jelöltség ly1........
/ J itás,.........................................
.... j egybeolvasztása czéloztatik.
lyes
megny
alkalmával a könyvtár gyarapítására
elfogadására, s progrummbeszédo megtartására. A felül fizettek. Polgár Péter ur 50 kr.
Ezen elmondott tényhez kevés vagy semmi ma
piogrammbeszéd megtartására a határidő még nincs Alajos ur 50 kr. Kaszka Ignáez ur 50 Bermüller: gyarázat sem szükséges. A vállalat életrevalósága s
kr. Ilockj
kitűzve.
Károly ur 40 kr. Bosnyák N. ur G5 kr. Adópénz- , az érintett vidékre való megszámlálhatlan fontossága
A dunántúli kerület tűzoltó szövetségének vá hírnök ur 20 kr. N. N. ur 10 kr. Szente
J. ügy- és baszna, a terménydús és eddig az országos köz
lasztmánya május hó 29-én d. u. 3 órakor a város véd ur I fit. Polez Pál ur 20 kr. N. N.
ur 10 kr. lekedésből majdnem kizárva volt rába-köz és répház nagytermében gyűlést tartott. — A vidéki vá X. N. ur 15 kr.
Balogh Gyula ur 40 kr. Alraers- czevidékuek az összes vasúti hálózattal való össze
lasztmányi tagok közül Csirke István devecseri al dorfer Gy. ur 50 kr. N.
....................................................
N. 10 kr. Horler E. ur kapcsolása oly lendületet adand vidékünk iparának
parancsnok cs Krausz. Adolf .hinosbázáról voltak je lo kr. X. N. ur 10 kr. Mihályi Antalné úrnő 20 kr. és kereskedésének, oly eddig elzárva volt piaczokat
lei).
Elnök I’. Szabó Károly a gyűlést megnyit Egy mészáros segéd 10 kr. Visiuger K. ur 3(1 kr. nyilaiul nyers termékeinek értékesítésére, hogy bizo
ván jelenti, hogy Lankovics József választmányi Osztermann X. ur 20 kr. Máez ur lo kr. Tamás nyosan minden józan gondolkodása termelő, érdeklő
tag elmaradását igazolta, a többi vidéki tagok el János ur 10 kr. Szvoboda Ede ur lo kr. N. N. ur és érdekelt, szükebb és tágabb körben támogatni
maradásukat nala nem igazolták.
Tudomásul vé 20 kr. Baiierné asszonyság 30 kr. Horváth Józsefi fogja a nevezett derék urakat vállalatukban annál is
tetett.
Jelenti továbbá, hogy a felhívás az egvle in
* 5<> kr. \ id Károly ügyvéd ur 20 kr. Krausz. .1. inkább, minthogy neveik mint vidékünk iparának,
tekhez a .-daíiszlika tárgyában
elküldetett, de több X. ur 20 kr. Gelder Eerencz ur 20 kr. Hercz All kereskedésének és gazdúszati haladásának úttörői jó
egvlet a jelentést még nem küldte be.
A du- , tál űr I Irt. Szinger ur 20. kr. Reguly Nándor ur j hangzással bírnak.1< e m e n e s a 1 j a i.
iiaiituli szövetség kerületében van IG uj tagegylet 20 kr. X. N. ur 20 kr. N. N. ur 40 kr. Schwach
112 régi) 7 egvlet nem csatlakozott. 8 egylet vá-i lí- »r I I kr. N. N. ur 10 kr., melyért a polgári
lakez.o állást foglalt el. I egylet a kerületi szövet-| kör elnöksége ezután szívélyes mond.
Alulírottak tisztelettel értesítjük n. é. kö
bégbe belépni nem akar azért, mert tagjai az or
Fogyasztási adóhoz. ' A legfontosabb élelmi
szágé.' szövetségnek: 13 egylet nem válaszolt, sem szerek u. m. a ezukor, kávé, csokoládé kávépótlé zönséget, hogy 32 tag- és 20 Írtból álló
mit: I egvlet pedig kitörölteti magát a szövetség kot (pótkávé) és sör, ápril l-je óta fogycsztási adó
lovarda társulatunkkal
ből.
így tehát van a szövetségben 28
a du- ’ nak vannak alávetve. Sok fogyasztó, tehát kiknek a
náiituli kerületben Gl egylet;
kérdő iveket kül kellő eszközei, a pénz, megvoltak hozzá, még mie-iI Pápára érkeztünk és előadásainkat ma, junius
dött 3i> egylet: a többi 25 egyletpedig felhivatott, i lőtt a fogyasztási adó életbe lépett volna hónapokra 4-én a „Szemetes-téren“ megkezdjük. Törekvé
liogv nyilatkozzék, vájjon beküldi-e, vagy nem a i beszerezni szükségletét; azonban a sokkal nagyobb sünk oda iránynland, hogy a t. közönség igé
kérdő iveket, ha beküldi, 8 nap alatt küldje be, I rész mely a napi-bevásárlásra van utalva, leginkább nyeinek megfelelhessünk és pártfogásukat kiér
mert e határidőn túl el nem fogadtatik.
Az or sújtva érzi magát a fogyasztási adó miatt megdrá demeljük. - Vasárnap és hétfőn két előadás
szágos tűzoltó szövetségnek küldött tagsági dij fe gult áruezikkek által, s vagy nagyobb kiadást kell:
jében 45 irtot.
A nyári közgyűlésre nézve pedig tennie, vagy szükségletének, korlátozására van utalva. tartatik az első kezdete délután 4 órakor a
liatároztatott, hogy uz 1881. augusztus 27 és 28 Örömünkre szolgál tehát kijelenthetni hogy különö- másodiké esti 8 érakor.
Minél számosabb látogatásért esedezve
napjain fog megtartatni, mely re az egyletek a meg I nősen a hazai ipar tette feladatává, hogy legalább;
jelenési,. azzal hivattak fel, hogy e közgyűlésen egy czikknél háziasszonyainkat a takarékosság mód
maradunk kiváló tisztelettel
magukat legalább 2 egyénnel képviseltessék, s hogy jával megismertesse, úgy hogy a fogyasztási adó
HOLZMÜLLER és HEPPENHEIMER.
küldötteik nevét, polgári állását s szárnál mielőbb alig érezhető.
igazgatók.

Vidéki bs helyi hírek.

Mülovarda.
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Van szerencsém a n. é. közönség tudo
mására hozni, hogy
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Takarékos háziasszonyoknak.

lisztkereskedésem
és lakásom
I. é. sz-Gaörg.v naptól fogva Corvin-utcza,
275. sam alatt, a Rechnitzer testve ek
tulajdonát képező

Bischitzky-féle

A bevásárlásnál csak Leitner-féle
C=
o

c
cd
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háznak, Steiner Manó gabnakereskedö ur
haza felöli részén van.

CD

Kaphatni nálam mindiinfóle helybeni
mümalmi liszteken kívül a legfinomabb bpesti
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a

gözlisztet és gözdarát is.
8zive.s bizalmát továbbra is kérve, kiváló
'^telette!

Löwenstein Adolf
lisztkereskedő Pápán.
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Kapható majd minden fűszer és csemege kereskedésben.
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vagyis Leitner-féle

CD-

UJ FRANKHONI KÁVÉ

CD |

kérendő és vegye az általa használni szokott mennyiség felét, majd nyerem!
belőle erős, jó zamatu és szép színű kávét, tehát a fele pénzért n légiiiioiiiubh minőséget.
Egy próba, elegendő arra, Imgy a fentiek igazságáról meggyőződhessék.
A bizalomra méltrt és ineghitezett vegyészek Dr. Werner Tli. a boroszlói
vegyelmezési műhely és műegyetem igazgatója és Molnár János Budapest
város vegyésze es okleveles gyógyszerész ezen „uj Páva és uj frank honi
kávét vegyelmileg megvizsgálván, vegyvizsgálatukban határozottan kiemelték.
hogy ezen kávéprttlék felette jó és nagy mennyiségű tápláló és vérképző alkatrészszel bír.

Kapható majd minden fűszer és csemege kereskedésben.
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! Háziaszszonyok számára !

A

valódi Fraiick kávé

Franek Henrik 'fiaitól
Linzben, a Duna mellett
ha nem lenne olyan jó, nem támadtatnék meg annyi gyúrástól és nem
utánoznák mind feliratban, mind sziliben, mind utáimyomathan, sót.
név- és védjegyben is.
Ennélfogva felhívjuk minden tisztelt háziasszonyt, hogy jól kü
lönböztesse meg a

TTsalód-i ZF'reixxclr: Iránét
a hamisitottól, a mennyiben a bevásárlásánál jól ügyeljen
ezen aláírásra:

ft/c/cne")
Ludwigslnirg^-—

Azon gyúrások, kik nevünket félig vagy egészen hamisítják, csak
megakarják Önöket csalni.
Kérjük tehát jól vigyázzanak czégünkre s csak a valódi Eram k
kávét kérjék aláírásunkkal ellátva

a mely, azonkívül Nagy tiszteletű Spitzer Salamon bécsi Kabbintts
urnák, a Nagytiszteletü Schreibcr krakkói főrabbi úr sógorának fel
ügyelete alatt készíttetik és
izraeliták részére hogy
biztosiitatik.
Megrendelhetők minden nevezetes nagy és kis kereskedésekben.

Szerencse
jelentés.

a Hamburg állam által kezeskedett nagy pénz
sorsjáték
nyereményeire,
ni Ívben több mint

9 millió 600.000 márka
biztosan nyéretik.
Ezen rendkívüli pénzsorsjáték nyerőmén)ei,
melyek terv szerint 100,000 sorsjegyet tartalmaz
nak, következők :
A legnagyobb nyeremény 400.000 márka,
jutái. 250,000 márka.
5 nyer. 4000 in.
105
„
3000
1 nyer. 15(1,000 „
100,000 „
263
H
2000
1
1500
12
1
75,000 „
1
2
50,000 „
,
1200
631
2
40,000, „
,
1000
373
„
500
3
30,000 B
25,000 „
1050
4
„
300
60
2
„
200
20,000 »
100
12
„
150
15,000 p
| 23360
,
133
1
12,000 w
1 3900
24
10,000 .
,
124
5
75
p
100
3,000 „
3
6,000 „
7300
, 91 és 67
( 7350
. 40 és 20
54
5,000 ,
Mindezen nyeremények kisorsolása 7 osztályba
sorozva s június 16 es 17 én biztosan megtör
ténik.
A legközelebbi első nyereményhuzás
hivatalosan van megállapítva és

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

100.000 márka
főnyereményt ny ujt szerencsés esetben, a legújabb nagy
pénzkisorsolás. mely a magas kormány által jóváhagyva
és biztosítva van.
Ezen új terv czélszerft berendezése uh módú, hogy
néhánv hó letelte alatt 7 húzásban 51.700 nvereméi v
sors.dtatik ki. ezek közt loo.uoo márkás főnyeremény, i:.
es különösen:

1 nyer. 250,ooo márka
1 , 150,00(1
1 .
100,000
1 ,
75,000
1 ,
50,000
2 .
40,000
3 ,
30,000
1 ,
25,000
2 ,
20,000
12 ,
15,000

1 nyer. 12,00(1 m
24 ’ „ 10,000 .
5
„
8000 ,
5000 „
54
„
3000 „
105
p
2000
„
263
,
631
„
1000 „
373
,
500 ,
1050
r
300 B
28,800 ,
138 „

A

a bamisltatlansag l.iztozítá.a mellett ki'záióiago.au
csakis

Dréher Antal
sörfőzőjében Kőbányán,

egy egész eredeti sorsjegy ara csak 3 frt 50 kr
„fél
,
„
„
„ I . 75 ,,
. negyed .
„
r
. 88 ,

vagy

Ezek az állam által kezeskedett eredeti sors
jegyek (nem tiltott ígérvények) a pénzilletékek
bérmentes beküldése után \agv postai előleg
mellett általam a legtávolabb vidékekre elküldetnek.
A részvényesek mindegyike eredeti sorsjegyé
vel együtt egy
az államczimerrel ellátott
huzási tervet kap. A húzás után pedig felszólítás
nélkül azonnal szétküldjük a hivatalos húzás
lajstromokat.

liiula IH'UtCH

Dietrich és Gottschlig
es. kir. Ii.lv, szállítók és DHEHER ANTAL fér
*

tárnokainál megrendelhető.
,
Árjegyzék in, yen és bérinenten küldetik. Ám
*
(szükséglet szerinti kedvezményi árakban llsZe
sittéinek.

A nyeremények kiszolgáltatása és szétküldései

általam eszközöltetik az érdekelteknek, pontosan
és a legnagyobb titoktartás mellett.
3^’ Megrendelések legegyszerűbben posta
utalvány használata mellett eszközöltetnek. Ké
retnek tehát egyenesen s teljes bizalommal
mihamarább

v

.»:< >!<■

olv palaczksOrért,
U I

melynek czimszalagán

. Dietrich es Gottschlig’ vezérügynökök neve elő»

fordul, a főző jótállást nem vállal.

ld. Heksclier Sámuel
bank- és váltó-irodájához Hamburgban fordulni.

A szerkesztésért felelős a laptulajdonos: Nobel Ármin.

Nyomatott Nobel Árminnál Pápán.

