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Kit válasszunk?

Kgy Láng Lnj< innak nem kellett volna nak valami hazug- ember azt súgtira n
figyelmen kívül hagynia a eollegiálitás leg hogy Ráth úr őt nyilvános helyeen
Kit válasszunk?
iíá
primitívebb szabályait, s programmbcszédet nyilatkozatával megsértette. ■
'át e;
Ez most a nagy kérdés, mely minden tartani már akkor, mikor az országgyűlés a polgárság Katiitól elpártoljon?
kit foglalkoztat.
még együtt van, mikor a városnak még
A polgárság továbbá azt kérdezi. h<
Pedig a felelet, nagyon is könnyű, tényleg és komolyan működő képviselője a plébánia miért Lángpárti, holott ezel
megadták azt nekünk a vasárnapi esemé van.
három évvel testestül lelkestől Ráth p
nyek.
Egy Láng lajosnak nem kellett volna jéni állott? Eelelet
Eelelet:: mert az uradal
Lángért csak kevesen lángolnak, mert arra szorulnia, hogy mint országos kép Lángpárti.
pártja hogy miért alakult meg. azt már a viselőjelölt. a helyi érdekekre fektette!
De a polgárság
kérdez
verebek is esiripolják a tetőkön: valaki a fősulyt s igér olyanokat is. melyeket
hanem gondolkodni is
polgár
személyes ellensége eddigi képviselőnk teljesíteni soha sem teljesíthet.
nem látja be. hogy
Íjon int
nek — hogy miért? az
* ő maga sem tudja,
Es Láng Lajos meg is kapta a vá
egyes emberek szeszélye s az ebből foh
vagy ha tudni véli, úgy téved, mert vajmi laszt. Beszédjét, jelöltségét a polgárság
consequentiák előtt, akkor, mikor legszen
rosszul van informálva.
s hoz, vagv ho zöme hidegen fogadta s a győzedelemre
tebb jogait gyakorolni készül?
zat képviselőjelöltet, a ki a városnak eget- val.í kilátásai vajmi csekélyek’
A polgárság zöme nem csatlakozik, m
földet igér, mert hát ő egy volt miniszter
Pedig hatalmas faktorok vannak mel
nem csatlakozhatik a Lángpárthoz.
nek a veje — ergo omnipotens.
lette: uradalom,
plébánia,
eollegium ’
Elv ez?
Ezek köziil mindegyik nyom valamit a latKitűzték a 4S-íis zászlót.
Mi tisztelni tudjuk a személy t is, meg bán, vagy legalább is nyomott, mikor
”
a
Említettük
az elvet, is. Tiszteljük Láng Lajos ur sze nép. a p< .lgársrfg- I átta, hogy azokat, elv
mélyét, és tiszteljük azt az elvet, azt az és meggyőződés, nem pedig szeszély, sze- tisztelni tudjuk.
állásp.n ltot, melyet mint képviselő vall és mélyeskedés és talán önérdek is \-űzetik. 4S-as pártot is.
E párt Jelöltje múlt szombaton
Mert a polgárság azt kérdi, hogy az
••lfoghll , de nem respektál Illatjuk azokat az
eszközöket, melyekhez, hogy városunkban uradalom miért Lángpárti most, mig ez- meg- városunkban s vasárnap délelőtt tB
előtt három évvel Ráthra szavazott, s ed- t<>tta progra mm beszédjét.
mandátumot kapjon, nyúlni jónak látta.
í
Egy Láng Lajosnak ily eszközökre digi képviselőnk ellen semmi kifogása ninErről mit mondjunk?
|csen? S a felelet így hangzik: a gróf űr
nem lett, volna, szüksége.
Lehet valaki jóravaló, okos, mivé

Én, a ki már huzamos idő óta köztük élek
(noha,
isten ments,
velük dolgom nincs) nem
ezer, hanem ezer ötszáz egyén után számítanék egy
fejet. Vannak 1000 2000 lelket számláló oláh
Culturai és jellemrajz.
i nagy községek, melyekben
néhány más nemzotiErdély, román, recte oláh lakosságáról.
; ségü miveltebb lakoson kívül,
a túlnyomó oláh
Megirigyelvén oláh honfitársaink Horvátor lakosság közt alig van egy, mondom egy egyén, a
szágnak területnagyobbodásbeli dicsőségét, de fő ki valahogy a maga nyelvén Írni, olvasni tud. S ha
leg önkormányzati qualificatióját, — egyesek agyá | most az oláhoknak napról napra hanyatló culturális
ban egy idea villant fel, annak valósítása végett I állapotával szemben, a N. Szebenben egybehívott
congressuat hívtak egybe Nagy-Szebenbe, legott el- congressus czéljára pillantást vetünk, az egész dolliatározandók, hogy erőnek erejével Erdélyben ro I gon mint parlamentáris viszketegség és naiv comoemán államot fognak alapítani. .Hisz Horvátország dia fölött legfeljebb mosolyogván, annak semmi to
is állam-államban s bir önkormányzati joggal, ha- vábbi jelentőséget és fontosságot nem kölcsönö
sonlólag államok-államban a Cantonok Sveiczban, zünk.
nemkülönben az Egyesült Államok Észak-amerikáNem czélom egyébkint e helyütt polititizálni,
bán. S végül államok voltak államban a magyarok, miért tehát a román
subjoktivitásának taglalá
székelyek és szászok Erdélyben, századokon át a ro sára áttérek :
Az oláhnak legelőször is il
mánok rovására!
*
Magyarország dunántúli lakói e dicső nemzet ' említem fel, jelesül:
A mily mértékben a magyar fölillllivelíí seséget, - a melyről a híres történetíró Köttök azl
lény,
ép oly mértékben az oláh tunya, oly ala
jegyző meg, hogy: „ezer román egy fejet ér,“
'•fák hírből ismeri. Kottek valószínűleg nem élt nyira, hogy szokásos közmondás náluk, midőn a
födbirtokoshoz munkába akar lépni: „Elfáradtam
'•zen,
magukat római (!) utódoknak „gyalázó
*
nálé hősök (Bocsánat! nulla regula síné exceptione) magam munkájában, megyek az nrasághoz nap
ő’zt, s állítását udományos kút forrásokra alapit- számba pihenni.“
A mily büszke, de a mellett nyílt és őszinte
Meglehet, hogy akkor, midőn említett törté- a magyar, ép oly alázatos, de a mellett alattomos
•etiró jelzett consequenliáját írásba foglalta: még és ravasz az oláh paraszt még pedig annyira, hogy
•dáltatoft ezer közt egy, ki lloratiust hallomásból midőn pl. egy oláh paraszt a birtokoshoz eljő azon
sinerte, azóta sok viz lefolyt a Szamos. Maros és szándékkal, hogy tőle 1 hold lnezernás földet ve
'lton, s nagyon valószínű, hogy eddig is csökkent gyen haszonbérbe, jövetele czélját világért sem
zárna azoknak, kik a tudományok és míívészetek- mondja meg. nehogy aztán a. birtokos alkalommal
"‘ii virágzott, hajdan hatalmas római birodalom di- élve a haszonbérleli összeget tlllesigázzu. Ilyenkor
s” égéről valamit tudnak, s annál inkább azok azon szokta kezdeni az alkut hogy: van-e pl. ela
z*áiua, kik mindazokról tanúskodhatnának.
dandó szénája,

T á x c z eu.

Az oláh parasztot jellemző tulajdonság m<
az is, hogy a legnagyobb része legkevésbbó se
scrupulosus idegen vagyon elsajátítása körül fo
használandó eszköz megválagatásánál. s nagyon k<
teliues, vájjon ezen „nemes
*
tulajdonságukat az ...
Erdély ben tömegesen lakó czigányokt ól, vagy pedij
ezek az oláhoktól sajátitottak-e el; annyi bizonyos
az ilynemű mesterfogáson egyik túltesz a másiká i
A mi az oláh pór táplálékát illeti, — legye
az gazdag (!) vagy szegény, — a sertéshúson kivü
a mit egyébiránt csak a jobbmódu s csakis vasá
és ünnepnapon élvez,
a inálé majdnem kizáróh
gos tápláléka. Ha valaki történetesen kukoriczá
s ennélfogva kenyeréből is kifogyott, s kénytel
rozskenyeret vásárolni a boltban, azt szokták í
mondani : ^Szükségből adja az urat.
*
Nem csoda, ha legnagyobb része földhöz r
gadt szegény ember, hisz,
mint már korább ei
litém,
az oláh a végtelenségig tunya, rest, ne
megy mindaddig napszámba, mig csak egy fal
mólója van a háznál, még ha 5 Irtot igémének
neki egy napra.
A bor nekik drága ital, azt
csak hallásb
ismerik. Ez mindazonáltal nem akad:ilyozza őket a’
bán, hogy ittassági szenvedélyüket ki ne elégitsé
Korántsem azonban
legalább is
valami s
lány főzött pálinkával, nem
hanem
spirit’
v ízzel.
Ezen magasztos tulajdonságai mellett az oki'
paraszt oly bigott, mint valami linnlandi muszka
Ha egy földbirtokos oláh bérest vesz szolgálatin
elvezeti mindenekelőtt a paphoz s megesketteti
hogy szolgálati idejo tartama alatt, »«m fog «e.>
lopni, sem
Hull. inni. Az okónt tett eskü
csudálatosai!
még a különben leggyarlób
erkölcsi magaviseletü egyén is lelkiismeretesen meg

Nők. polgárok. viilnsK-zntok! Ttt az idK
hogv Liliig Lájos lír fiaskót csinált az <•
programmbcszédjévcl, s azt is mindenki tudja, szavazzatok! Azt az clubért válasszátok ’
hogy Ráth urnák vasárnapi beszédje után kit szeszély hozott rátok; niellííiie11,|(! "
"
cgv ujabb programmbeszédet elmondani ti Uátlitok, ezt akarja gróf uratok1
épen nem hálás dolog.
Tudja ezt Láng
Rtthpárti
úr, és tudja ezt pártja is,
azért nyúlt
cgv oly eszközhöz, mely rendes körűimé
inek között, azaz ha jó kezelője akad,
*
hathatós szokott lenni.
Budapest, 1881 jun. 15
Csakhogy a Lángpárt nagyon is kon
Délután a 13 órai
Mozgalmas
időben
élünk. A fővárosi képvise.
tár íirkászra bízta az. ügyet, s így
így 'önma
Károly úr érkezett meg s
gának tulajdonítsa, ha nevetségessé tette kijelöltek kakaskodnak egy mással, a lovasság la
tóttá beszámoló beszédjét.
rancsnoka ajúrlapirókkal lietvenkedik, a lapok t?|
magát s Láng úr ügvének ismét rossz szol
Remekelt!
vek a liagymáz járványnyal.
Jobb kifejezést nem is találtunk ha- gálat<>t réti.
Alig malik vasárnap, melyen falragaszok ,IB
tud
a
gallimathias
ezen
Mert
hiít
mit
ennek
hálását
marjában, hogy beszédét s
hirdetnék, lmgy a főváros egyik vagy másik keiflle.
kövér
példány
a
a
-IS-as
párt
és
Ráth
ellen,
jellemezhessük.
és mit Láng mellett felhozni? Amarra rá- tének jelöltje programmbeszédet tart, alig railjjk
Igen is, ií remekelt.
lmgy rombolni akar és hogy Tömös- nap, melyben egy-egy kerület uj jelölttel ne diCSB.
liiHatározottan búcsúzni
kelhetnék. Pedig már nagy városi szeszély kell
ki k váry László vasárnapi beszédje „ alkotmányszén arra is akadtak már e
rontó és felforgatásra törekvő
ö volt. Rátliot Imzzá, végig hallgatni Bnsbacli prédikációjában a
öt insultálással fenyegették,
kormány magasztalását, llelfv beszédében Tisza |(á|.
ba jő. (Ez tény , s a „Győri Közlöny pedig azzal vádolja, hogy ..igen közel áll
mán politikájának ostorozását és ezekben elvet la.
pápai levelezője ismét hazudott, mikor a lS-asokhoz.” Nos, kétíves olvasóm, mit
Iáim. A innlt hét végén mondta el Helfy |ghljn
azt állítja, hogy Ráth úr egy
kis vidéki szidsz ehhez ? Nem boszankodol-e ? Nem
íí ?
'a VI. kerület függetlenségi képviselőjelöltje prűg.
martyrság után vágyik, vagyis hogy nem boszankodol c, ha valaki ily arezátlan
igaz, hogy a két levél megiratott volna. h a z ii gs;í g o k a 1 mer kinyomatni és köz rammját több mint 300 lélek előtt. A tisztelt kft.
Közelebbi adatokkal gr. Zichy Jenő. Ráth zé tenni ? Mert hisz te tudod, hogy a 48-as zönség, melynek jó nagy része bizonynyal a felett
Károlyt vagy’ akár a „Magyar Vidék., is párt v égezélja néma rombo Iá s, hanem az panaszkodik, hogy az a gonosz scribler nem irta
alkotás: te tudod, hogy
Ráthnak nincs Őt be bizonyos okból a választók lajstromába, hanszolgálhat!)
szüksége „a 48-asokkal kaczérkodni, hogy gos tetszésnyilatkozatokkal szakította meg a nagy,
No olyan insultálásnak, mint a mily én
szabásn beszédet.
Legérdekesebbek voltak Szilá
ben Ráth úr részesült, mink sem volnánk néhány vöröstollas szavazót hódíthasson
gyi Dezső és Hoftmann Pál fővárosi képviselők be
*
te
tudod,
hogy
Ráthnak
két
48-as
kerü

elleségei.
számolásai és programmjai, melyeket szigorú beosz
let
is
felajánlotta
a
jelöltséget,
de
ő
az
el

S a búcsúból semmi sem lett.
tás és szabatos eszmemenet valóban remekeivé tet
Miért is búcsúznánk el olyan férfiú
. ___ - vek árán nem akar mandátumot vá .iírolni. tek a szónoki beszedeknek. A \ 11. és VIII. keid(
’
sak
az
a
jó,
hogy
a
röpirat
firkásza
tói, a ki azon hat év7 alatt, melyben váro
j]t y nem tud Ráth ellen egyebet felhozni, mint leti választók nem tudtak volna náluk jelesebb fér
sunkat képviselte, becsületünkre Vf
váh
fiakat kiszemelni úgy a kerület, mint a közérdek
Miért váljék el az iparos, a kereske- hogy közel áll a IS m.okhoz! A hol .művi
képviselőiül. Az Eg őket oly ékesszólói tehetséggel
dő és minden józanul gondolkodó polgár rosszakarat, annyi bornirtság székel egy
adományozta meg, minővel csak ritkán dicsekszik
az olyan férfiútól, mint a milyent, ha tőben, ott a gyanúsítások erősebb adagja
sem lepett volna meg senkit. De igaz, még földi lény és nagy szellemük higgadtan megfontolt
nem volna, keresve kellene keresni?
eszmék előharezosaivá aratják őket. Egy múltkori
Ezt Pap János kir. tanácsos úr is valami mást is mondott, a mi érdemes a
fővárosi levelemben volt szerencsém leírni a pesti
érezte, mikor lelkes szavakban mondott kö feljegyzésre. Azt kérdi a firkász választó,
képviselőjelölteket, kiknek száma ma már 2-szeresen
szönetét a volt képviselő úrnak s iujbél hogy az ellenzékiek ..miért nem állnak azok
közé, kik a törvényeket készítik? Miért min nagyobb mint akkor jeleztem. Sajátságos de jel
kérte fel a jelöltség elfogadására.
segítenek
gondolkodni és dolgozni? Miért lemző, hogy majdnem minden választó kerületben
Rátli úr elfog-adt.a a jelöltséget
állnak kívül?" Az eg’észnck koronája pedig1 iparos jelölt után sóvárognak.
Éljen Katii Károly!
Ed.dsheim Gyula nagy vitában van a jomuaezen, a legnaivabb bornirtságról tanúskodó
*
pont: „Ha 'Tisza Kálmán rosszul kor listákkal.
Mindenütt arról beszélnek, hogy Edelsheim
mányoz, buktassák meg ötét (sic!i,
E sorok megírása után kezemhez
párbajra hívta a „Pestet1 Lloyd4 felelős szerkesztő
*
rült egy olyan röpiratféle valami, a mi hí legyen jobb, ha lehet. (Kicsoda? Ez
aztán stylus, logika!) De valamint Tisza K. jót csak azért, mert egyéni véleményének adott ki
veket akar szerezni Lángnak.
fejezést. Még a tőzsde kávéhiizbaii is, hol komoly
Ha valami, úgy az együgyiibbnél is csak úgy juthatott kormányra, hogy beállt
gondolkozásii üzérek, nn-g a csökönyös lipótvárosi
együgyübb állítások ezen conglomerátjiínak Deákpártinak u> saiictissima simplicitas !>,
nagykereskedők derűre boriira csak a rentecouvermegjelenése indokolva van. Mindenki tudja, úgy lehet megbuktatni, ha jeles fér
fiak közelednek a kormán \ hoz, s ké sio diesteljes munkáját bámulják és Szapáry gróf
szokta tartani. Ezen kényszererkölcsiségböl azonban szek átvenni kezéből a kormány zást.“ pénzügyminisztert dicsőítik, meg azok is néhány
kivetkőzik, mihelyt szolgálatát elhagyja. En magam
\ ajjon olvasott e valaki valaha ilyen perczet az általánosan neiu kedvelt lovastábornok
voltam szemtanú egy esetnél, midőn egy örmény „stielel“-t? Nem hiszem, És az ilyen „po- ócsárlására szentelnek, nem gondolva meg, hogy
Edelsheim jó barátja is lehet Rotscbild bárónak.
földbirtokos cselédjét,
ki szolgálata ideje alatt litil cus nem tudom micsoda, ••
A liagymáz még mindig pusztít, a fővárosban.
akarja a választókat?
magát fedhetlenül viselte,
az év leforgása után,
És vájjon mit tud Láng
mellett fel- Alig mulik nap. melyen több személy ne esnék ál
annak kivánata folytán elbocsátván, az nap auy- hozni, hogy annyira éljenezi?
Se többet, dozatit4 a pusztító járványnak. A városi hatóság
minden lehetőt megtesz a járvány elterjedésének megnyira leitta magát spiritussal, hogy egyszer 24 óra se kv cesebbet ennél :
„Én azt mondom, hogy a
gátlására. A betegek száma egyre nő és kivrtelkép
alatt belehalt
csak e hó 12-két vmlitem meg, mely napon egy
Ezen íamosus népfaj unk,
mely Magyaror rillmények között szerencse lesz ránk Láng
Lajos. 1 tasitsuk vissza tehát a nagytorku haláleset sem fordult elő.
szágban lakó rokonaival együtt, statistikai adatok
A nemzeti kaszinón és Károlyi palotán gyász
sokat Ígérő, de semmit sem adható 48-asoszerint mintegy 3 millió lelket számlál, még több
kat, ejtsük el Rátli Károlyt is, ki bennün lobogók hirdetik a legidősb magyar mágnásnak a
efféle érdemdús vonásait tudnám felsorolni, de nem ket télre akar vezetni, mert ime a 48 ásókkáI lognemessziviibb főárnak idősb Károly István gróf
A gy ászoló család fájdalmábaü a
szeretnék unalmassá lenni; különben is hozzávetőle kaezérkodik, hog\ néhány vöröstollas sza- nak elhuny tát.
vazól hódíthasson, é
ges illustratióra ez is elek.
sorakozzunk Láng a nemzet is részt, vesz, mert hisz benne a legatyaibh lelkű, a legnemesebben gondolkodó lértiut
De mégis, még egy fontos körülményről. a Lajos mellé, ki nem Ígér eget földet;
vesztette el. A legmélyebb fájdalom azonban a Dmert
nem
akar
csalni.
ki
l
udomá,honszeretetük‘-ről akarnék említést tenni.
nyával és mély belátáséival csak hasznára thiakiink jut, kiknek oly atyai patromisa volt az
A honszeretet magasztos eszméje iránt nz lehet hazánknak és városunknak.
Éljen agg földesur.
oláh paraszt tökéletesen blasirt. A magvarok, vala Liliig Lajos, városunk leendő képviselője és
Egyetemünkön most a drukkok korszaka
bocsá
nat a konyhai kifejezésért
uralkodik. A professoros
mint egyáltalán a magyarosodás iránti rokonszen- jótevője,
Ez az egész! Csakhogy itt az esett sohasem oly büszkék mint a vizsgálatok idejében.
-ük körülírása nem szorult az én toliamra, e te
No de a tanulok közül még azok is alázatosak tud
kintetben elég commentár nz 1848-íki események meg a lirkászon. a mire a németnek igen
találós s magyarra le nem fordítható kife nak lenni ilyenkor, kik az egész tanéven át gőgö
Erdélyben. S hogy e viszony mai napig sem válto
jezésé van: „Dér \ erstand ging mit ilnn sek, dákóvezérek, makacsok és a farsangban na©
zott, — utalok ama kétségbe esett kifíikadásokra,
diircli." Mert tény, lmgy
Láng Lajos úr szerepet játszottak azokban az elite körökben. H'"
Helyekbe a román képviselők a magyar képviselő programmbeszédjében, ha nem is eget-föklet, ába „tompora miitant m<»re,s hanem a válasz aW
Kende Adám.
lázban ezelőtt pár évvel, a magyar nyelvnek köte- úgy mégis meglehetősen sokat Ígért, kü rint, rero meliores !
ezett tantárgyként, nem magyar ajknak iskolájába lönben a firkász. sem nevezhetné városunk
eendő behozatalának tárgyalása alkalmával,
ki leendő j <» t e v <>j c n c k. Már most furcsa di
lemmába került firkász úr. Szerinte az, a
törtek.
Pápa és vidéke ev. népieknldi állapotának
ki igér: csal? Láng Lajos Ígért, tehát
II.
,
.
? \ agy talán már most akarja elta
A n a g v-ii I ;í i n n v i iskolában az isk. *'
/
gadni, hogy valamit Ígért? Egy kissé korán
elsején vette kezdetét, a nyilvános vizsga máj. -volna.—•• — —
fog megtartatni, tehát a tané., a törvény érte

becsületes ember, de ez még nem invol
válja azt, hogy képviselő is lehessen.
Tömösváry László úrban nem fedez
tük fel azt a hivatást, hogy ő a magyar
parlamentben valami jelesebb szerepet játszhassék; a mit ő programmbeszédjében elmondott, azt már előtte száz meg száz
kortes különben mondta cl.

F ő v i'i r o s i le vél.

szerint 8 hónapra terjed. A tanterem nagyságra beszéd után Bulby Márton egyleti jegyző tartottlltanár (Budapest), Horváth Illés ig. tan. (Makó),
nézve, nem felel meg az 18Ö8-dik évi 38-dik t ez. emlékbeszédet az elhunyt felett.
kiben társai lllényi
I
István tan. (Érsekújvár). Győrlly Iván főtan.
27-dik $-ának. Tanszerek, szép számmal találtatnak, egy hfi barátot, az emberiség egy jellemes, becsülő- (Esztergom),
(
Lakics Vendel ig. tan. (Bpest), Györvannak fa-, fali-, pala-táblák-, földabroszok-, ter les embert s egyháza egy buzgó tanítót vesztett el. gvössv
;
Rudolf lan. s lapszerkesztő (Arad), Szilágyi
mészet-rajzi és tani ábrák, mozgatható hetük, Ezzel kapcsolatban a somlvó-vidéki evang. tanítók József
■
lan. (Bpest), Bálint Mihály tan. (Czegléd),
de nincs számoló gépük. Továbbá bir az isk. ásvány, példáin képót I aíszló János k.-kamondi tanítót üd Vargha István tan. (Nagy-Kőrös), Steiner István
kagyló, rovar, fészek-tojás, kitömött madarak s ar vözölte ugyan az egyleti jegyző, mint a kit hálás 1 to. S bjHzerk esztő (Budapest, Gaál Ferencz tan.
cheológiái gyüjteménynyel, melyet mind a derék ta hívei Május elsején jubileáltak mint 25 éves tanító (Vácz). órley János ig. tan (Budapest), Bánti Jánító hangya szorgalmának köszönhetni, van még jukat. Mig az elhunyt társ poraira békét,
ad nos polg. isk. igazg. (Pápám, Seeligmann Eleazar
végre az iskolának egy kis könyvtára test-gyakorló dig a jubileált társnak hosszú boldog éltet kíván- tan. s lapszerkesztő (Budapest). A miniszter úr
szerei és faiskolája : itt is az érdem és elismerés tak az egylet összes tagjai s egyúttal e nevezetes s igen szí vesen fogadta a küldöttséget s ennek tag
Buthy M. tanító urat illeti. Az 1880 1-dik tanévben egyletünket érdeklő mindkét eseményt jegyzőkönyvi jait egyenként mutatta be. magának ; oda nyilatko
beíratott 124 tanuló, a kik közül 11 rom. kath. 1 leg is megörökíteni kívánta az értekezlet László Já- zott, hogy Ő a tanítóknak mindig jó és őszinte ba
izraelita. Az ismétlő iskolában 34-én részesüllek ez 1I nos tagtársnak a pápai ev. egyház „Évkönyvéből
*
1 rátja volt s az is akar maradni; a jövőre nézve
évben oktatásban.
iát. vett s felolvasott életrajzával együtt.
különösen a tanítóképzés terén nagy változtatásokat
A kötelezott tantárgyak, az egyházi tanterv sze
Ezen kegyeletes jelenet, lefolyása után az egy- helyezett kilátásba. Böszörményi és Péterit megszó
rint, mind előadottak, elegendő nagy kiterjedésben, 1 leti gyűlés napirendre tért s olvastatott legelsőben lításai után a miniszter úr a küldöttségtől, minden
úgy annyira, hogy egyik sem hanyagoltatott el a is a mull évi utolsó gyűlés jegyzőkönyve. Ennek tagjával kezet szorítva, elbúcsúzott.
másiknak előnyére, sőt még rendkívüli tantárgyak több pontjai s egyébb újabb indítványok alapján
Komédia volt tegnapelőtt délután a Zichy
oktatásában is részesültek a tanítványok, úgymint: I; előfordult közérdekű dolgo k közül említésre méltó ház előtt. Eddig az Annakápolnánál meg a szeme
rajzban, fatenyésztés, kertészet, testgyakorlat és né először is azon „Alapszabályzat/1 melyet a dunán- tes-téren szoktak tanyát ütni a „műlovardák
*
tu
met írásban és pedig jeles eredménynyel.
Egy túli evang. egyház kerület adott ki az összes kerü lajdonosai és igazgatói, ez egyszer, — „Zur Abe tehát nem lehetetlen.
mint azt némolyek állít leti egyleteknek. M intán ezen „Alapszabályzat41 az wechslung4uradalmi ház volt a „Schauplatz,
*
ják,
n sok kötelezett tantárgyak halmaza miatt egyes egyletek ho lvi viszonyaihoz mért kibővítést a hová felpántlikázott „szógalegényekw izzadó és
szép sikert iskoláinkban felmutatni?? Egyéhbiránt. a igényelnek, a fent irt egylet számára is kell, hogy , vemhes paripákon elkísérték Láng Lajos urat, „vánagy-alásonyi tanító: született tanító! látszik rajta, ez kibővítessék, - ni inek eszközölhetése végett egy1 rosunk leendő képviselőjét és jótevőjét.
*
Pün
és iskoláján, hogy nemcsak szorgalmasan és lelki három tagból álló bizottság neveztetett ki.
kösdkor is volt városunkban egy ,32 tag- és 20
ismeretes hűséggel, • linóm tapintattal és kiváló
*
Holzmüller és HeppenheiTovábbá: az ,Eötvös alap
*
— mint a. taní lóból álló lovardatársulat
ügyességgel tanít, hanem tanul folytonosan ő maga tókra annyira áldásos s mai nap még el sem gon mer igazgatása alatt. E társulat először koldult
is. A fegyelem és ügyelem, a mit iskolájában kifejt, dolható jótékonysága intézménynek tömegesen való azután komé dá zott, végre pedig csúfosan meg
a figyel mezőre jótékony benyomást gyakorol. Tan pártfogása ajánl! atott az egyleti tagok figyelmébe. bukott. és úti laput kötött úgy az emberek vala
tárgyait, melyeknek mindegyikét maga I u.lju |PSjob-l Az egylet tagjai tekintve azt, hogy már is nagy mint a műértő lovaknak a talpára. Intő példa, hogy
bán könyvnélkül,
tökéletesen érti es meglepő,' mérvben osztogatja ezen üdvös alap áldásait a ma- városunkban kom ed iá zó lovakkal nem lehet
könyvűséggel kezeli, érthetően magyarázza, világos'' gyár népnevelőkre, - s tekintve azt. hogy egyleti- czélt érni, — És a Lángpárt mégis a saját kárán
stvlusban, szabályos kifejtésekben tanítja. Innét ma 1 lég is pártfogoltuk azt közpénztárból,
elérkezett akar okulni? Nem irigyeljük gusztusát!
gyarázható az. az. éber elevenség, az. a szorgalom nek látta egyletünk minden tagja az időt arra, hogy
Az orsz. m. iparegyesület f. hó 15-én tares érlelem, az a szép előhaladás és jártasság a kü- j| ezen alap gyűjtő ivót aláírja. Így alakult meg tóttá ünnepélyes évi gyűlését a fővédnök, József
lönbféle tantárgyakban, a mit a tanítványok felele a fentirt napon az „Eötvös alap gyűjtő fiók bizott fő h e réz ég ő Fensége elnöklete alatt.. A fenséges
*
ság
a somlyó vidéki evang. tanítók körében. fővédnök és iparbarát báró Nyáry főudvarmester,
teik alkalmával tanúsítanak.
Általában, minden tantárgynál észlelhető a | Szóba hozatott továbbá az elnökileg napirendre ki gróf Zichy Jenő, Rátli Károly. Eőry Farkas Kál
helyes kezelési módszer, látható, mily nagy gond tűzött tárgyak sorozata szeiint a magas kormány mán és Posner K. Lajos kíséretében lépett viharos
fordittatik az érzelem fejlesztésére és a feladott leczke i által ez idén össze hivandó országos tanító gyűlés éljenzés közt az uj városháza dísztermébe és azon
szorgalmas betanítására és annak pontos felmondá ügye is. Az egylet tagjai azon értelemben, hogv ha nal elfoglalta az elnöki székel. Az említett küldött
sára, a mely örvendetes meggyőződésre jutottunk a magas kormány képviseleti utón kívánja ezen or ség, valamint a miniszter képviselője, a főpolgár
a tanulóknak bármelyik tantárgyból tett értelmes, szágos tanító gyűlést szervezni és összehívni, a mester s többen magyar díszbe voltak öltözve. Az
szabatos, lólyékony. feleleteinél, úgy hogy a nagy- somlyó vidéki evang. tanító egylet is képviseltetni elnöki megnyitó után a napirendek első tárgyát, a
alásonyi iskolát ezen tanévben is vidékünk kitűnő is-I kivánja magát s képviselőjéül közakarattal alulírot Mndrony Soma által néhai I)r. Szabóky Adolf,
tat választottá.
R á t h Károly által• S t r e i t m a n n Józsel és Stock
kólái közé méltán számit hatjuk
111.
Miután a könyv és pénztári számadások rend Endre elhunyt jeles iparbarátok felett tartott em
Mihály háza. Május 11-dikén délelőtt vizs-1 ben találtattak, tökb egyébb ügyek elintézése után lékbeszédei képezték. Ezután következett az évi jekezeti gondnok.
’ii- ajánllatott az egyes vidékekeni usoportosulúsaa ta. leütés felolvasása, továbbá az egyesületi érmek
gáltatott. Jelen voltak a gyűlt
gyülekezeti
gondnok, s tLil
lái Gábor elöljáró nr, László
' ’ **..........................................
.Mihály veterán tanító nítóknak szaklapok és közlönyök együttes járatha kiosztása. Ó Fensége József főherczeg személyesen
adta át a kitüntetett iparosoknak az érmeket és
ur mind előadá a tantárgyakat
<,.
...jó eredményűvel. A tása végett.
Sokat Írhatnék e jelentékeny gyűlésről, de hogy 'okleveleket: a kitüntettek k'zt Tan ezer András
tanítás katecheticai. Keveset emlékeznék tanonezai
i
derék
pápai késes-iparos is van, a ki számára Ő
e becses lap szükkeretéhez alkalmazkodjam, legyen
pedig „tanluni scinius. quatum memória tenemiis.
*
A földrajz, tanítás az iskolából kiindulva nagyon he szabad még csak annyit jegyezni meg, hogy gyű Fensége Rátli Károly urnák adta át az érmet kéz
a nyelvtani szabályok lésünk 1 (3 órakor délután végződülI s ezt a. ,,ca- besítés végett. Roppant vívmány az. melyre az
lyes. de nem helyeselhetjük
I
eszközölt ily kérdést. „Hun vagyunk sino“ helyiségben társas ebéd követte. A jóízű ét■ egyesület büszke lehet, hogy a fenséges uralkodó ,
télretételével eszközöl
most kis fiam ? melyre a gyermek újra a granati- kek s italok élvezése mellett vígan folyt le az a pár• család egy tagja személyesen foglalja el az évi közcai szabály megsértésével válaszolt :* az. iskolába. óra. mely a távolra vissza siető kartársaknak szóra• gviilésen az elnöki széket. Az egyesület alelnökének
Faiskola nem a tanító ur, hanem a község kezelése kozásul fennmaradt. A felköszöntések egymást érték: újból (9 |<) szótöbbséggel) Rátíi Károly ur válasznem hagyvai tatott meg, ki már 8 éven át állott az egyesület
alatt áll. Ismétlésüket minden 4-dik éven tanítja az. az egylet tisztviselőire s egyebekre.
evang. tanító. 3 éven a község számarányához ké ki a magy ar néptanítók példány képét l’éterfv Sán• élén liíradliatlan munkásságával és folyton emelkedő
pest a ref. tanító.
Nagy veszedelmére van az is dort. az „Eötvös alap4* megteremtőjét sem. A lcl-• országos tekintélyével.
Nyilvános köszönet. Alulírott őszinte hálaér
kolának a szomszédságban leküvő l’etendi puszta, kesültség az ügy iránt, melyek szolgálatában állunk
hol már 10 éves gyermekek is. az első tavaszi nap nem hiányzott egy collegáhan sem. Adja isten, hogy zet tői áthatva, köszönetét mond az „izraelita ipal
rosok
gyámolíió egyletének" o. é. huszonöt forinta
'gzelt
nap
oly
emlékeket
hagyjon
bálra
feltíintével munkát kapnak, s hova napszámba el is
ikünknél. mely kedélyünk világát nemesit vei n\i szives adományáért, melyet boldogult férje, mint
járnak az iskola rovására. Olt létünkkor is alig 20 m
emelje a haza, a nemzet iránti jólétet. TisztelettelI a nevezett egylet volt tagjának elhunytéval, özve
tanonezot találtunk az iskolában.
gyi gyámolításkép kapott. Pápa 1881 jun. 8.
Nemes Szál óik. A veterán tanító Borbély vagyok tisz tolt szerkesztő urnák
Schlesinger Gusztáv özvegye.
alázatos szolgája.
Sándor ur habár szerda délután volt, mégis iskolá
B u t h y M ártó n
Öngyilkossági kísérlet. Kiss - ezelőtt Kiéin jában volt tanouczaival. 0 vacátiól csak ünnepen
egyleti jegyző.
lgnácz, a korona-utezában f. h. 13-án d. e. egyne
ismer, azontúl tanít napfelkeltétől napnyugotig. A
gyed l'i-kor pisztolylövéssel mellen lőtte magát, —
téli napokban a midőn rövid a nap a reggeli órák
hanem bizonyosan szórakozottságból — a golyót el
ban 5— ív óra között lámpavilágnál megkezdi az
felejtette a pisztolyba tenni, — s így mellén csak
iskolai tanítást. Itt a kötelezett tantárgyakon kívül
„Illemtan. Nőitan
*
taníttatott. Tanoncza van 25 fi
Meghívás. /I lláthpárf végrehajtó bizottságai a papirfojtás által előidézett égések jelei mutatkoz
28 leány gyermek. Nem tanköteles 5 találtatott is I tegnapelőtt alakult meg hetven taggal s holnap — tak. Rögtön orvosi segély alá vétetett s — mint
vasárnap már el is hagyhatja a kórházat.
kolájában. Van az iskolának 3ü kötetből álló könyv vasárnap juniiis 1H~én, <1. u. ti árakor tartja nagy- halljuk
A
* „Képes “
Családi
*’ ** lapok“ 37-rk számának
tára. Takarékpénztára az iskolának 38 Irttot tartal gyűlését a városi ávoáa helyiségében, melyre a Uátha kerepesi úton. Eredeti
tartalmi A „kék kakas
*
maz. Ez az egyedüli iskola, hol az iskolai takarék párt híveit tisztelettel meghívja a pártelnökség.
elbeszélss, irta Mikszáth Kálmán. (Folytatás.)
pénztár feltalálható. - Az iskola asztalán egy ké
Meghívás. A helybeli áll. segélyzett p
Siralmak. Szabó Sándor költeménye. - Az aranyszülő léiben levő inget láttunk, melyet a nagyobb leányiskolánál az ezévi záróvizsgák a következő
a
esrnálés mestersége. Fflredy Albintól,
leányok varnak egy szegény árva kis liu számára. ben lesznek megtartva:
Á ni
A gyolcsot a tanító ur vette saját pénzén.
Fa I Jim. 2o. d. ii. 3órakor Iranezia nyelvből I
l\ oszt. gató. Cserjés László elbeszélése. (Vóge.)
hilista
hajsza.
Franczia
regény,
irta
Vernier
Pál,
iskolát saját kürtjéből hasított ki. hol tanonczait ’.lim. 21. d. e. 8 és d. ii. 2órakor I osztály.
eredetiből
fordította
Kersztes
E.
(Folytatás).
A
kitünően oktatja a laiiemesitésben. Az eredmény, me „
22. „
, , „3 „ -II. „
császár börtönőre. Történeti kaland. — (lorove Ist
lyet Borbély ur előmutatott kielégített bennünket. „
23. „
„ „ „ , „
111. .
ván f — Édes pihenő. — Gondolatok. Mo
Kiss Lajos,
24
IV. .
’ 20.
’
„
„
záró ünnep.
, .— , Egyveleg.
zaik : w.Irodalom és művészet.
Szernagy-alíísonyi lelkész.
‘'nete. Képek! Édes
E vizsgálatokon a t. szülőkid és tanügvbará•• kosztéi üzenetek. — A‘ bet történeti
A „Rej
tokot szívósén látjuk. Kell Pfquín 1881 június Ili- pihenő.
"".... » — Montenegrói
......« *temetés.
...............Melléklet:
«*■
Nagy-Alásony. 1881. jun. 15.
35!
télyes házasság
*
czimü regény 337 352.
oldala.
A somlyó vidéki evang. néptanítók s a nép án. II á n Ii .) ;í n o s.
Pályázati
talányok.
—
A
borítékon:
lletinaptár.
—
Lány Lajos úr
második programmnevelésnek egv szép napja folyt le Nagy Ahísonyők
nevei.
Kérdések,
feleletek,
Talány
fej
lések
és
a
fejtők
ne'
heszédjét
fogja
megtartani.
Nem
lesz
sok
a
han f. hó tl-én. E napon tartották fent irt tanítók
ajánlaéok stb.
Hirdetések. Előfizetési ára egész
jó hói ?
ez idei tavaszi gyűlésüket.
A magyarországi tanítók III egyetemes gyű évre ti Irt. félévre 3 Irt, negyedévet 1 Irt 50 kr. Az
Az említett
*
nap hajnala borongós idővel üdelőfizetés
postautálványnyal
Melmer Vilmos kiadó
vözö’te a nevelés ügy iránt lelkesülő tanférfiakal. lésének végrehajtó bizottsága pünkösdvasárnapján
kik a messze távolból seregiének össze legszentebb gyülésez.ett Budapesten. Ezen gyűlésen a miniszter hivatalába (Budapest ’kalap-uteza ti sz.) kül
ügyeik rendezése s elintézési1 végett a központon, úr azon terve, mely szerint esztendőnként a honi dendők.
Reggeli s órakor már egymást érték a távolról ér- tanitóegylefek küldöttjeit gyűlésre akarja összehívni,
Szerkesztői üzenetek.
. ..... „... ..s _a .szakadó
.......... eső sem gátolta őket helyesléssel fogadtatott s határozati, ment, a vég
kező bajtársak
Együtt volt e vi rehajtó bizottság úgy ezért, valamint az Eötvös
nemes ezóin utjok folytatásában.
.‘v 1 ’' ”
ózó’ társak
*társak serege
keltő kivételével. Nt. alapra adományozott 1700 írtért küldött ségileg
'lékhez táid
tartozó
s
*
kifejezni a miniszter úrnak. A kül
Szuluy Sándor egvleli elnök pont 10 órakor nyitotta fogja köszönetét
meg S1 gyűlést szónoklattal, megemlékezett boldo döttség másnap délben iis;. .gett a miniszter úr
gult Tompa Zsigmond volt pápai tanítóról is, mint. nál a budai országházban, i észt vettek benne: Bö
m egyletnek 28 éven át buzgó tagjáról. Az elnöki szörményi Mihály (Kecskemét), Pétert! Sándor kép. mes

Vidéki és lielvi hírek

! Háziaszszonyok számára !

jV valódi Franck kávé
Ft a n c k Henrik fiai tol
Linzben, a Duna mellett
ha nem lenne olyan jó, nem támadtatnék meg annyi gyúrástól és nem
utánoznák mind feliratban, mind színben, mind utánnyomatban, sőt
név- és védjegyben is.
Ennélfogva felhívjuk minden tisztelt háziasszonyt, hogy jól kü
lönböztesse meg a

valóö.i
a

hamisitottól,

Icádét
a mennyiben a bevásárlásánál jól ügyeljen

ezen aláírásra :

Ludvrigsburg___-—■"

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

L u <1 wigghnrg____

a mely, azonkívül Nagytiszteletü Spitzer Salamon bécsi Rabbinus
urnák, a Nagytiszteletü Schreiber krakkói főrabbi úr sógorának fel
ügyelete alatt készíttetik és
izraeliták részére hogy
biztosíttatik.
Megrendelhetők minden nevezetes nagy és kis kereskedésekben.

Kapható majd minden fűszer és csemege kereskedésben.

Takarékos háziasszonyoknak.
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A bevásárlásnál csak Lei ín er-féle

ix j „ZF5 á -v a, Íz: a *v é“

c

o

LAGER-BIER

vagyis Leit ner-féle

co

*r
3

ff

1

ff<

r

JÉ

r

UJ FRANKHONI KÁVÉ
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Törvényesen

A cziin szalagnak
által inegbün-

f

tételezett vigneta

utánozása hatóság
tettetik.
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PALACZK SÖR

o>
c

■*->

a hamisítatlansag biztozítása mellett kizárólagosan
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kérendő és vegye az általa használni szokott mennyiség felét, majd nyerend
belőle erős, jó zamatu és szép szinii kávét, tellát a fele pénzért a légiinoinabb minőséget.
Egy próba elegendő arra, hogy a fentiek igazságáról meggyőződhessék.
A bizalomra méltó és meghitezett vegyészek Dr. Werner Th. a boroszlói
vegyelmezési műhely és műegyetem igazgatója és Molnár János Budapest
város vegyésze és okleveles gyógyszerész ezen „nj Páva és uj frankhoni
kávét vegyelmileg megvizsgálván, vegyvizsgálatákban határozottan kiemelték.
hogy ezen kávépótlék felette jó és nagy mennyiségű tápláló és vérképző alkatrészszel bir.
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Kapható majd minden fűszer és csemege kereskedésben.

sörfőzőjében Kőbányán,
vagy

Budapesten

aján/ia a nagyérdemű közönség figyelmébe a legújabb

Dietrich és Gottschlig

anyaggal felszerelt

cs. kir. udv. szállítók és DREHER ANTAL főrak- I
tárnokainál megrendelhető.
Árjegyzék ingyen és bérmenten küldetik. Árusítók
(szükséglet szerint) kedvezményi árakban részesíttetnek.

Oly palaczksörért,

melynek czimszalagán a

„Dietrich és Gottschlig* vezérügynökök neve elő nem

omdáj éjt,
melyben minden néven nevezendő nyomtatványok a lég-

fordul, a főző jótállást nem vállal.

olcsóbb árakért készíttetnek.
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A szerkesztésért felelős a laptulajdm s: .' '*<61

Ármin.

Nyomatott Nobel Árminnál Pápán.

-

