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HIRDETÉSEK 
jutányos áron Tétetnek lel. 

A hirdetések az * Árpád* irodalmi és nyom-
dai iptézetbe küldendők. 

Budapest PTl lapunk .számára hirdetéseket el-
fogad Mudrony és György hi-detési irodája Barátok 
tere 3. sz, Athenaeum 1 emelet; továbbá A. V. 
Goldberger, servitatér 3. sz, alatt. 

y k i s p o I e 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

1 a. 

Tisztelt szerkesztő ur! B. lapja 38-ik számában 
t. Dr. E n d r ő d v Loránd ur próbálta bizonyítgatni, 
hogy társadalmi bajaink alapoka a modern nőne-
velés. 

Ön lesz szíves nekem tért adni, hogy az emii-
tett czikkre, épen azért, mert olyan dolgokat mond 
el, a minőket százszor hajlottunk már, néhány meg-
jegyzést tegyek. 

Ha E. ur virágos periódusait közönséges magyar 
nyelvre fordítom le s megjegyzéseit egy kissé rend-
szeresítem, körülbelül igy recapilulálhatom a modern 
nőnevelés elleni érvelését : 

>A társadalomra káros hatású a mostani nőne-
velés, mert a lányokban kifejti a külsőségek iránti 
érzéket, s elhanyagolja az erkölcsi kimivelést.* Ha 
E. ur nem ezt akarta kifejteni, bocsásson meg ne-
kem ; legyen tekintettel arra a nehézségre, melylyel 
az ilyen mondatokból: iSAz a szent ösztön, mely a 
női szívnek föltárja a benső élet százféle ajtaját, az 
érzésnek tavaszát s mind azt az illatot, melylyel a 
derült kedély szellői játszadoznak^, az efféle flosculusok-
hoz nem szokott embernek az értelmet ki Jehet fej-
tenie. De megbízom benne, hogy itélő-képességem 
ezúttal sem hagyott cserben, s egymest rátérek a 

gra. 
E. ur első kifogása a ruházkodásban való fény-

űzés ellen támad. Talán semmiről sem hallottunk 
annyit beszélni, mint arról a rettentő pazarlásról, me-
lyet a nők öltözködésükben visznek véghez, s mely 
megdönti a családok jólétének alapját. Nem csoda 
há1, ha E- ur ifi azon kezdi a modern nőnevelés el-
leni harczát, hogy e fényűzésre való hajlam fölébresz-
tését 8 gyarapítását bűnül róvja föl neki. Nem aka-
rom erősebben megvilágítani, mennyire furcsa ilyen 

vádnak a fölvetése épen Szarvason, a hol a legke-
rekfejübb puritán is aligha panaszkodhatnék a miatt, 
hogy akár a nők, akár a férfiak a társasélet elegan-
cziájáért túlságos áldozatokat koznak. Veszem e vá-
dat ugy, a mint van, átalánosságban; s felelvén rá, 
tagadöm, hogy a modern öltözködés fényűző volna, 
9 hogy az elegansnak, a divatszerűnek keresése az 
úgynevezett , erkölcsösségére, vagy bármi társadalmi 
tekintetből káros lenne. Ha szíveskedik ön egy kissé 
utána nézni, rá akad, hogy nem a XIX. század má-
sodik fele az, mely fényűzően ruházkodik. — Bajos 
lenne bebizonyítania, hogy, mióta a fügefalevél ki-
ment a divatból s a czivilizált ember a rahában nem-
csak az időjárás elleni ótalmat, de csinosító eszközt 
is keresett, valaha kevesebbe került volna az öltöz-
ködés, mint ma, mikor az ipar fejlettsége s a forga-
lom könnyűsége által óriássá lett versenye oly ára-
kon juttat bennünket a szükséges áraciikkek birto-
kába, minők az előbbi korok embereinek hihetetlen-
nek tűntek volna föl S ha ön azt állitja, hogy né-
melyek mégis erejükön tul költekeznek s épen az öl-
tözködésre, csak azt felelhetem, hogy vannak ismét 
mások, a kik erejükön tul költenek evésre, ivásra, 
kutyákra, lovakra, könyvekre, képekre stb., s egyfor-
mán megbuknak valamennyien. Ebből ön nem me-
nthet érvet az ellen a nevelés ellen, mely a lányok-
kal megkedvelteti a csinos, divatos öltözködést. 

De jó. Megnyugszom benne, hogy ön csak mint 
partém pro toto hozta fel a ruházkodás, s tulajdon-
kép ugy kell értenünk, hogy a léha hiúságot Jegyez-
gető nevelés elfojtja a lányokban a bölcs meggondo-
lást , melylyel családjuk vagyoni viszonyait számba 
kellene venniük. Csak az a kérdés: igaz-é ez ? Ön 
hivatkozik a legutóbbi évek krónikájára, mely tele 



I 
van bukásokkal, sikkasztásokkal, tisztes nevek be-

i mocskolásával, s nem tudom, mi alapon, bizonyko-
1 dik, hogy mindennek az asszonyok az okai. Cher-
. chez la íemme! Arany igazság. A törvényszéki tár-

gyalások csakugyan kimutatják, hogy a »mások 
pénzét« 10 eset közül 6-szor asszony költötte el, 

j csakhogy — és itt a bökkenő — nem az az asszony, 
a kit öu tesz felelőssé, hanem a félvilágnak az a 

! bájos szörnyetege, a ki az ön által meganarhemázott 
nevelésben aligha részesült. Száz eset közül ha volt 
egy, hogy a férfit tönkretevő asszony a felesége vagy 
a lánya lett volna. S ki itt a hibás? Ha ön fölmenti 
azt a férfit, »a kit telhetetlen vágya erkölcsileg, va-
gy onilag megbuktat, * én nem mentem fel. Szörnyű 
elfogultság kell ahhoz, hogy valaki ilyen merészen 
oda dobjon egy súlyos vádat, mely a tényekkel szem-
ben sehol meg nem áll. Másutt kell keresni ez oko-
kat — Nem látott ön még családapákat, kik bűnös 
könnyelműséggel kártyázták el vagyonukat, vagy léha 
társaságban dorbézolták át az éjét, mig a feleség ott-
hon kisirt szemekkel foltozgatta a gyermekek kopott 
ruhácska ját? Bizony-bizony mondom önnek, száz pa-
zar férfira ha jut egy pazar asszony. 

De valóban én sem cselekedném sokkal helye-
sebben, mint ön, ha ilyen, mindig csak elszigetelt, 
kivételes jelenségekből akarnám kimagyarázni társa-
dalmunk kóros állapotát. Annyi volna ez, mintha egy 
betegség egyik tünetére rá fognám, hogy ez a beteg-
ség oka. Nézzen csak ön jobban körül, s bizonynyal 

rájön, hogy összes kereseti és termelési viszonyaink 
betegesek s a társadalmi erkölcsök meglazulása en-
nek szükségszerű következése. Arisztokratikus társa-
dalmunk átmenet nélkül változott át demokratikussá; 
a jóléthez, az élvezetekhez való igények nemcsak szé-
lesebb körökre kiterjedtek, de magukban is emelked-
tek; mig viszont szerencsétlen politikai helyzetünk 
minden módon megnehezítette az ez igények kielégí-
tésére vezető eszközök megszerzését. A nemzeti va-
gyon, igaz, gyarapodott az utolsó harmincz év alatt, 
ele nem oly arányban, mint a milyenben a társada-
lom demokratikus formája folytán szükségkép kiter-
jedt igények. Ön tovább folytathatja ez okoskodást 
én nem politikai lapba irok s itt megszakítom, annál 
inkább, mert szinte hallom a szerkesztő figyelmez-
tető szavát, hogy a nőnevelésről való megjegyzéseim-
nek kértem tért. 

Nos, hát a mi a házi nevelést illeti, azt hiszem, 
azok után, a miket már elmondottam, nem lehet so-
kat az ön állitásaival foglalkoznom. Elmondtam már, 
hogy az ön által felhozottakbői épen nem látom be, 
inért lenne káros, ha a lányok megtanulnak és sze-
retnek csinosan öltözködni, (biztosítom, hogy ez csak 
egyharmad részben a tükör, s kétharmadrészben a mi 
javunkra történik), megtanulnak kecsesen hőkölni 
tánczolni, s eddig szerzett tapasztalásaim épen nem 
jogositanának arra a föltevésre, hogy a magyar anyák 
és lányaik érzéketlenek volnának a női kötelességek 
teljesítése iránt 

e s o n. 
— Rajzolat. — 

Irta: M o r a v c j i k G y u 1 a, 

— Már ismét unatkozik Ön, édes férjem? kérdé Atle-
nora grófné, midőn egy heves keringő után férje mellé ült, 
ki a báliterem egy zugában látszólag egykedvűen nézett szét 
a hullámzó tömegen 

Halomváry Atlenora grófnő leánykorában is egyike 
volt a főváros egyik legünnepeltebb szépségeinek. 

— A leghatalmasabb vetélytárs, szólták akkor a nők. 
— A női kellemek legtökéletesebb összhangja, mon-

dák a férfiak. 
—• Már huszonhárom éve*;! sóhajtott fel anyja. 
Valóban, Lenóra grófnő hóditott, lesújtott; de a meg-

hódított ifjú a pillanatnyi varázs után mindig képes volt ki-
ábrándulni. Nem vo't rrer lényében a mélység, mely nem 
hódit gyorsan, hanem állandóan leköt; mely nem pillanatnyi 
hódolásra, hanem lelkünk nemes vonzódására késztet. 

Lenóra grófnő olyan volt, mint a vihar, mely hatal-
masan megrázza a gyenge fákat, de a mely ott hacryva 
a föleire döntött fát, tovább rohan. 

A grófnőt jól felhasznált hosszú farsangjain mindig 
azon gond lat vezette: mindenkit, vágy minél többet meg-

/ 

hódítani. Ks e gondolatért sokat, feláldozo't Kaczér volt. A 
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már meghódoltak irányában csípős, az ujabban szereplőket 
pedig elragadó kegyeivel arasz'á el. 

Épen azért mindenki elcsodálkozott, midtfn híre járt, 
hogy Halomváry Atlenora grófnő, Köcsárdy Jenő gróf je-
gyesévé lett. 

Igyekeztek azután sokan e helyzetet megmagyarázni. 
•— Anyja kényszerité őt erre, — mondták sokan, — 

mert már megunta a sok bálozást s kezdte észrevenni, hogy 
leánya is már a hetedik farsang ünnepelt királynéja. 

— Lenora grófnő belátta, — szóltak mások; — hogy 
esalc is ily gazdag férj mellett folytathatja tovább is hódí-
tásait ; Jenő grófnak pedig hízeleg az, hogy a főváros első 
hölgye lehet nejévé. 

Köcsárdy Jen5 gróf csak akkor lépett ki a világba. 
Egyetemi tanulmányaiba merülve a hazai iskolák el-

végzése után a kiilfö d legnevezetesebb városait sorba láto-
gatta, de csupán lanulmányo/ás szempontjából; nyilvánosan 
egészen hus/onüt éves koráig nem szerepelt. 

Első fellépte alkalmával figyelme a bájos Lenora gróf-
nőre fordult, mint a legtöbb rangjabeli fiatal emberé és ör-
vendve vette észre, hogy — más jártasabbak előtt ugyan 
meg nem érthető okból — a grófnő érdeklődését viszonozza. 

Az esküvő a szokásos szerencsekivánatok ktVér^íében 
megtörtént és a fiatal házaspár Köcsárdy gróf ősi vá uba 
utazott el. A gróf többször emiitette ezt jegyes* előtt s Le-
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A házassagtörési perek s törvénytelen gyerme-
kek statisztikája önnel szemben igazat fog adni 
nekem* 

A mi az iskolai nevelést illeti, megvallom, nem 
vagyok tisztában, mely hibák azok, melyeket ön 
megró. Ha nem csalódom, azt veti ön a leányiskolák 
szemére, hogy a kedély (ön »szelleminek nevezi) ki-
képzését elmulasztják. Ha igy van, ön többet, vagy 
legalább mást követel az iskolától, mint a mit az is-
kola adhat. Nem vonom én föltétlenül kétségbe, hogy 
az iskolának m oktató mellett nevelő feladata is van; 
de ez utóbbi inkább negativ, mint pozitív, arra szo-
rítkozik, hogy bizonyos ferde erkölcsi irányzatok ne 
fejlődhessenek ki ; de nem lép közbe, hogy mások, 
melyeket a tanitő helyeseknek tart, kifejlődjenek, — 
Hogy a mi leányiskoláink nem valami tökéletesek, az 
bizonyos. De korántsem az a baj, hogy nem csöpög-
tetnek a tanítványokba elég sentimentalizmust hanem 
az, hogy nem elég gyakorlati irányúak s nem elég 
súlyt helyeznek arra, hogy a magyar lányokból lesz-
nek a magyar anyák, s nemzeti elemet nem igen 
vesznek föl rendszerükbe. Erről a kérdésről máskor 
tán bővebben szólhatunk még; E. úrral szemben, a 
ki egészen általános frázisokban mozog, megakad az 
ember, mert nincs mit mondania. 

S le is tehetem már a tollat. Talán sikerült E. 
urat meggyőznöm arról, hogy a társadalmi decadence 
okait nem szabad apró, nagyon is részleges jelensé-
gekben keresnünk, s talán lesz e lapoknak egy-két 

nora grófnő a mint látszott, bele egyezett abba, hogy leg- ; 
több idejüket az ősi várban töltsek. 

Jenő gróf sokkal kevesebb emberismerettel bírt, sem-
hogy belátta volna, hogy Lenora helyzetét csak hamar meg-
unja. 

Eleinte ugyan regényesnek találta az ősi vár minden 
zegezugát f e l k u t a t n i d e csakhamar azután hódításai szinterére, 
a fővárosi zajos életbe vágyott. 

Férje már merész színekkel festette akkor maga előtt 
boldogságukat. Itt fognak' ök élni ketten, elvonultan a világ 
zajától, egyedül* egymást boldogítva. Azért különösen érin-
tette őt neje ázon kívánsága, hogy esküvőjök után rövid 
négy hónapra az épen akkor alig me : nyílt farsangi időszakra 
a fővárosba menjenek. 

— Ne hagyjak itt magányunk boldogságát, édes kis 
Lenorám. 

— De, édes férjein, mit fog rólunk szólni a v i l á g 
ha igy elvonulunk ? 

A világ? . . . Igaz, az Jenő gróf előtt még nagyrészt 
ismeretlen volt és mivel neje is ugy kivánta: hát meghajolt 
elölte. 

A fővárosi zaj untatta a grófot. Eleinte pusztán csak 
neje kedveért kisérte öt el mindenüvé. 

A mai est, azonban, mint már néhány előző, némi ér-
dekkel birt számára. A terem más oldalán egy pálmafa-
lomha levelei alatt üiő ifjú hölgyet pillantott meg, kit már 
több bálban látott s ki iránt ismeretlenül is érdekkel, rokon-
szenvvel •viseltetett. Minden mozdulatát figyelemmel kisérte 5 

olvasója, a ki a magyar asszonyok értelme, igaz női 
erkölcse előtt velem együtt ma is tisztelettel hajlik 
meg. 

I. L. 

H Í R E K . [ 

— Ellenőrzési szemle tartatik a közös hadsereg részéről 
városunkban, f. évi oktőberhó 18 és napján, melyen mind-
azon tartalékos és szabadságolt katonák tartoznak jelentkezni, 
kik a folyó évben tényleges szolgálatot nem felesi tettek, avagy 
fegyvergyakorlaton bent nem voltak. Az ellouörzési szemle a 
nevezett napokon d. e. 8 órakor veszi kezdetét. A feutnevezett 
hadkötelezetteken -kivitt megjelenni tartoznak még azon tartósan 
szabadságolt és tartalékos katonák is, kik i~ször: í 1880. évben 
tényleges szolgálatiételben nem állottak ; 2-szor: kik tényleges 
szolgálatra be nem hivattak az 18S0-ik év folyamában s 3-szor: 
kik az idei fegyvergyakorlatban vészt nem vettek ; úgyszintén 
azon tartalékos és szabadságolt katonák, kik nem idevalók, de 
ideiglenesen itt. tartózkodnak. I 

— A szürete lések városuukban e héttel véget értek, j 
még pedig a szőllötulajdonosok csalódásával A szeptemberi 
tartós esőzések s a nagytemetö-melleki szőlőkben ezenkívül még 
a jégeső is, a termést nagyrészt megrongálták. 

— Színészeink i hó 28-án távoztak el városunkból Sze-
gedre, hol a téli idényt tölteni fogják. Városunkban a szintársu, • 
lat szép anyagi sikei -el működött, mely körülmény közönségünk 
meleg műpártolásáröl tanúskodik* Sajnos, hogy a különben de-
rék erőkből álló színtársulat sok oly léha müvet mulatott be-
melyekhez semmi köze a színművészetnek. A túlnyomó sok ope-
rett ugy látszik, hogy már betegségévé vált a vidéki színtársu-
lat,oknak, mely kór orvoslása a szini bizottságok feladata lenne. 

feltűnt egyszerű, keresetlen modora. Rajta feledte szemeit. ¡! 
amint tánc ra hivták őt, kisérte öt a tánez hevében és meg- j 
nyugodott tekintete rajta, amint azt fáradtan helyére vezette j 
vissza tánezosa. ,[ 

Figyelő he^zetét most neje megérkezte szakította meg. !' 
— Még mindig unatkozik ön, édes férjem. |i 1 • 
A gróf mosolyogva fogadta az érkezőt s néhány ud-

varias szóváltás után a grófné egy főhadnagy karján tova ' 
lebegett a keringő lejtése közoen. - í 

A gróf ismét egyedül maradt. It 
Kocsárcly Jenő eddigi életét komoly tanulmányok közt j, 

töltötte. Nem követte kora és különösen rangtársai példáját, i 
kiket nagyrészt léhaságuk, a nagy és nemes iránti fogékony- : 
ság hiánya, az élvezeti blazirtság korai beállta, szív és lélek j 
nélkül lomhán mozgó árnyalakokká lesz; - Jenő gróf az élet ? 
czélját másban látta mint mindennap elölről kezdeni a szo-
kott élvezetek egyhangúságát. !, 

A tudomáir ok légkörében és külföldi útjában tudott 
lelkesülni az Iránt, mit az emberi szellem vívmányaként < 
felszínre hozott. A N 0 t r e-D a m e tornyáról lelkesedve te- ; 
kintett szét Párison, mely századokon át táplálta szel erűé-
vel a világot, És nem gondolt arra. hogy az anyagi élveze- 1 
tek tengerében, mi épen e nagy világvárosban veti legra- j 
gyobb, legszebb hullámait, alámerüljön. j 

Visszatérve hazájába, nyilvános fellépését a jogi 
téren még magában zárkózottan pár évi komoly tanulmá-
nyaival akarta meg előzni, miben azonban neje akadályozta | 

őt meg a beálott téli időszakra a fővárosba vágyva. 
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I Reméljük, hogy jövőre szinibizot tságunk pályázat ot fog hirdetni | 
| a színkör elnyerésére, s csak is oly társulatot fog működésre 
• ajánlani, mely drámai előadásokra is kel'ökép niinösitvB van. 

— A békesmtgyei gazdasági-egylet azon gyakorlati czél-
ból indulva ki, hogy a mezőgazdasági gépiparnak ujabb viv-
mányait a gazdaközönséggel megismnrLosse és ezáltal a töké-
letesebb gazdasági gépeknek I. r j é léséhez hozzájárulom f. 
évi szeptember 19 21-én B.-(Wl)án oly gépverseny-t rende-
zett, melyen az aratás utüni munkálatokra szükséges gépek 
lettek gyakorlati működésükben megbírálva. E czélját a ver-
senynyel teljesen elérte ; mert bubát a gépek nem a remélt 
nagy számban jelentek meg, de a programmban hirdetett osz-
tályokat teljes-n képvisellek süt egynéhány nem remélt fon-
tos speczialilás is merült Fel, melyek a gazdák ele tárt ké-
pet még gazdagabbá tették. — Magjelent járgáuyos cséplőgép 
7, rosta 8, trleur 10, egyes feltalaj eke 5, keltus 3, hármas 6, 
kapáié 2, töltögető 2, fogas borona 5, rögtörö henger i, boy-
bavető 5, szórva vető 2. vetőeke 1, morzsoló 5, daráló 3. szecs-
kavágó 1, répavágó 4, kendert örö 1, továbbá a programmon 
kivü! 3 ho;5gernm!omszék, 1 vülauyvilágit.ó és 2 aratógép, 
ezek közíú az egyik kévekötő. Fontos speczíaUtasként tűnt ki 
•a- Vidacs J. által készített s a m. kormány által leküldött és 
ugv a kormány küldötte Bodola Lajos főmoruök. íuint Viclaes 
állal magyarázott uj szerkezetű kenderlörö és S/.inlén a kor-
mány által küldött l'retsch-fé/e aranykaki választó (rieur, to-
vábbá a Fehér M. állal kiáPitolt Lillo fíeant nevű csöves ten-
geri daráló, mely a csövet a rajta levő tengerivel együtt ösz-
siedarálja, s igy a csőben rejlő tetemes tápanyagot is éi teke-
siíhetővé teszi, a>után Jancsovicsnak kis vdőckéjc, m^ly 
azonban még tökéletesítési igénye1; — nagy feltűnést kellett 
Kichíngmiek egy célszerűnek igérke/ö igen elmés találmá-
nya, mellyel velőgépeiuek korongján a meritö készülékei ki-
és betolható lemezekkei szabályozza; ragyogó fénypontját ké-

li azasságaról csak annak megkötése után kezdett komo-
lyabban gondolkozni. Lenora grófnő kellemes modora. Iránta 
való kegyei annyira elvakiiák, oly büszkévé tették őt, a 
ki fi-sak most lépett a társadalmi élet terére, hogy s/ülei 
óhajtásának, a kik a nagynevű Halomváry csaladdal való 
rokonságot élénken kívánták, a lelkészsége ebben engedett. 
Nem jutott eszébe azon csodálkozni, hogy Lenora imádottjait 
szeszélyesen mind visszautasítja s épen őt választja ki. 
Nem ismerte a világot; nem volt férfi, a kivel önmagát s 
nem nő, a kivel jegyesét összehasonlíthatta volna. 

Jenő gróf egyszer csak azt vette észre, hogy mindeze 
ket szépetn átgondolja,—és most először, midőn a hullámzó 
tömeg közepette látja nejét elő: unni, amint épen egy hu-
szárfőhadnagy bókjaival kaczérkodik, s midőn szeme még 
mindig, mintegy gépileg, figyelemmel kiséri az átellenben ülő 
ifja hölgyet, amint környezetével társalog. 

— És e nőt minden bálon kell látnom 1 
Maga sem tudta, miképen jött a gondolatra, vájjon sze-

reli-e őt neje; erről azonban annak iránta tanúsított: gyön-
gédsége meggyőzni igyekezett őt. ^ . 

— Szeret engem . . . csak kissé könnyelmű . . . és sze-

ret mulatni . . . 

Lenora akkor Bárday Leo báró karján lejtette a ke-

ringőt. Leo báró huszáregyenruhát viselt, főhadnagyi ranggal. 
— Ön kegyetlen irántam, grófné ! 
— miért, édes főhadnagy ? 
— Oly rövidre szabja tourjaimat 
— Rövidre ? 

j pezték azonban a versenynek fíanz és társának eldig felül 
nem múlt, világhírű hengermalomszékei, melyekben a henger-
nek rendkívüli keménysége a res/elöt is elrontotta, és ugyan-
azoknak villan yvilágitó készüléke, melynek bemutatása ked-
véért egy gőz cséplőgép lett a helysziuére hozatva. A gyárosok 
részéről tehát kellőleg volt gépekkel ellátva versenyünk; élénk 
sajnálatot költött bennülik azonban azon jelenség, hogy mig 
külföldi gyárosok szép számmal és nagy költséggel küldtek 
he gépeket, hazai nagyobb gyárosaink, az egy jeles Ktihnét 
kivéve, elmaradtak, pedig nem egy téren. pl. a hármas ekék 
terén érdekkel várta a gazdaközönség a bel- és külföldnek í 
egymás közli versenyél; eg-enesen megrovandók pedig el- ( 

maradásukért hazai gyárosaink azért, mert több ezikkbeu ver-
senyképesek levén a külfölddel, távoliélök által megengedték, 
hogy a gazdaközönség figyelme és kereslete kizárólag a ka'- j 
föld félé gondoljon. — A mi a gazda,kö,.öuséget illeti, az — j 
kivált az első napon — közel és távolról jött. tömeges megje- j 
lenese által igazolta versenyünk eszméjének életrevalóságát. I 
Képviselve voltak egész megyénkén kivü! a szomszéd Arad, i| 
lühai\ Csanád, Csongrád, Heves és Fesimegyék ¿s a közön- j j 
ség hullámzásának váltakozó eloszlásán fel ismerhető volt, ; j 
hogy nagyobbrésze érdeklődő szakférfiakból állott. — A dija- j 
X3is eredménye álljon itt, a mint következik: 1. A járgányos 
cs plók közt a dijat, angv ezüst érmet, Ciayton és Stattle-
worthnak 4 Meivju gépe 2. A rosták közt ezüst érmet Téth 
Istvánnak alsórázó készülékkel ellátoltja, 3. A trieurök közt 
ezüst érmet Ciayton és^h . konkoly és zabe)választója, 4. A 
morzsol ók közt ezüst érmet Jloflim-nek tenger morzsolója, 5. 
A darálók közt ezüst érmet a Fehér M. állal bemutatott Litle 
üeant nevű csöves tengeri daráló, mint specialitás, szintén I 
ezüst érmet a Hofíherr-fele kézidaráló, 7. A szecskavágók közt 
ezüst érmet C'ayton és Shutlewort két kézieröre és járgányra 
alkalmazható gépe, 7. A répavágók közt ezüst érmet Ciayton 

Mialatt Lenora e kérdő-ét feltette, nagy, kerek n y i t * 
szemeit merően függés tette Bárdayra. Ez nem volt képes 1 

annak tüzét kiállani; fé>, hogy megvakul bele. I 
— Ön valóban hálátlan . . . , folytatta elragadó mo- l 

solylyal Lenora. De . . . vigyázzon. t édes báró, ön mindig te- / 
veszti a lépéseket . . . polkát kell tánczolnunk . . . nézze, 
ime az egész közönség szeme rajtunk függ. 

E pillanatban vette észre Lenora grófné, hogy férje 
mily szenvedélyesen tánezolja már a polka frangaise-t, amint 
mellettök elhaladt tánczosnéjával . . . 

A gróf Zelíá bárónővel tánczolt 

Derengei Zella bárónő, kit Jenő gróf azon időtől fogva, 
mikor az anyjával a báli terembe lépett, folytonosan szem- ; 

ínét kisér, szép rokonszenves alak volt. Azzal a gyengéd és a jj 
mellett mégis büszke női szemekkel, mik a férfiakat tiszte- í j 
létre parancsolják. Modorában volt valami őszinte, vonzó mint 
élénk szelleme még inkább fokozott. Jenő gróf még c<ak kis íj 
idő előtt mutatta be magát neki, de ez idő alatt alkalma volt íj 
már neki megismerni lelkét és e/, elég volt arra nézve, hogy \\ 
társaságában szokott csendes hangulatát elvesse és jól ére ze 
magát. 

A rokonszenv a szív egy dobbanása alatt is nő. Jenő j 
gróf eleinte csak arra gondolt, hogy az időt e kedves lény 
társaságában kellemesen eltöltötte; később, mikor érezte, 
hogy a rokonszenv Gizella bárónő iránt élénkebben kezd benne jj 
nyilatkozni, bár »iker nélkül, mégis kerülni kc.dte ő t Itt • 
volt előtte egy vonzó női alak. Ismert már valakit, akivel m r 
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és Shutlewort (íardne-féle répareszelnje, 8. Az egyes ekék 
közt ezüst érmet Peïge és Kozslav 2. sz. ekéje, 9. A kettős 
ekék közt ezüst érmet "Bansommes és Si m s I. L. T. V. ket-
tős ekéje, iO. A hármas ekék közt a nagy ezüst érmet Glay-
ton és Shutlewort V. R. S . hármasa, 11. A kapáló ekék közt 
ezüst érmet Rühné, 12. A töUögetö ekék közt ezüst érmet 
Clayton és Shulleworté, 18. A hengerek közt ezüst érmet 
Clayton és Shutlewort h kerekes, tányéros röglörö hengere, 14-
A sorbavetők közt a nagy ezüst érmet Kühne 17 soros ^Hun-
gáriája* nyerte. 

— Szentandrásról vesszük a következő sorokat: Midőn 
községünkben a rendőri intézmény felallítása szándékoltatott, 
két ellenvélemény küzdött hatalmasan egymás elle i. Egyik 
a felelős őrség, másik a ím gye állal tervezett re, dőirég felállí-
tását óhajtotta, mig végre a felelős őrség felállítása elejtetett. 
Alig múlt el két év s csakugyan bebizonyult az, hogv, ha nem 
felelősek is a rendőrök, de ha lelkiismeretes ügybuzgalommal 
teljesitik Kötelességüket : elvan érve a ezél. Rendőri közegeink 
tapintatos eljárásának s szívós kitartásának tulaj lonithatjuk, hogy 
az ezelőtt oly gyakori tolvajlások csaknem egészen elmaradtak, 
iigy hogy községünkben alig történik egy két kisebb tolvajlás, 
de alig történt meg, már a tettes tőrbe von ejtve a rendőrök 
által. A rendőrség éber figyelme féken kép« s tartani a tolvaj-
lásra hajlandó egyéneket s így községünk át-dános e'ismerését 

j érdemli ki. Tekintve mostani körülményeinket csakugyan át 
[ lehet látni, hogy a felelős rendőrséggA sem lettünk volua előbb 
! s igy tetemes kiadást kíméltünk még, még is elvan érve a J öv 
Î ezél. De midőn rendőreink erélyessógéérí elismerésünkéi nyil-
| vánitanánk, szolgáljon ez mintegy ösztönül arra, hogy ezentúl 
I is éber figyelemmel kisérjék az ily féle embereket és nem 
| törődve egyes elfogultak Ítéletével, kik rendőreink eljárását nem 

! jét összehasonlíthatta. Mily eredményre jutott ez összeha-
j sonlitásban ? . . . 
I — A harmadik négyes az enyém, bárónő, nemde ? 
j — Igen ; . . . a harmadik, válaszolt Gizella lassú hangon. 

— Tudja-e ön, bárónő, mi a harmadik négyes jelem ő-
sége? A franczia szerint : la troisième contre danse c'est la 
danse . . . 

— D'amour — fejezte be Zella. 
Mindketten megállottak egy pillanatra tánczkozben. 

Mintegy megrettenve merészségétől, Zella bárónő más tár-
gyát vett fel. 

Nem sikerű11. Oly zavartak voltak mindketten, Gyak-
ran egyezerre tették fel kérdéseiket s aztán nagy csend ál-
lott be kö/ctük. 

Pár perczig még folytatták a tánezot Jenő gróf végre 
a bárónőt egy dus lombozatú, olas* eyclamenokkal szegé-
lyezett liáné a ]á ve ;ette. Leült *k egymás mellé, 

Pár perc nyi szünet állott be társalgásukban Pár p<u*cz 
. . . mely alatt \u ember világot, társadalmat, mindent, min-
ci nt elfeled, csupán szive dobbanását halija, csupán lelké-
ben él. 

— Zella, engedje meg, hogy inkább szivem, mint a 
tisztelet hangján szólítom meg; Zdla, egyedül ön az, ki elé 
képes vagyok lelkem rokonszenvét hóclolatul hozni . . . 

Zella bárónő hirtelen felakart ugrani helyéről ; — de 
ére te, mint készteti őt valami titkos erő, visszahelyezkedni. 

A zen * v'gan f elhangzóit. Lenóra kaczéran, elragadó 
mosolylyal röpült el előttök Bárday karján. 

— Igen Zella, engedje meg, hogy elmondjam önnek 
azt, mit szivein érez. Ön az, kit álmaimban merészen meg-
alkottam magamnak, ön az, ki lelkemet méltóan bírja, igen, 

helyeslik, folytassák eddigi erélvességünket, ngv bizonyára 
továbbra is méltókká teszik magukat a józan közönség elis-
merésére s hálájára, Z i h K á r o l y . : 

— Az egyházmegyei gyűlés M.-túron közelébb tartatott 
meg, melyre a tagok nagyszámmal érkeztek, A sok tárgy ! 
közül, mint érdekes fe1emlitendő több m.-turi lakos előterjesz- | 
tése Turgonyi Lajos volt in -túri lelkész, most országgyűlési J 
képviselő netaláni jelöltetése s leikésszé megválasztása ellen. ! 
Az egyházmegyei közgyűlés 2 szavazat ellenében kimondta j 
miszerint Turgonyi Lajost kebelébe nem fogadja s megválasz- j 
tásához megerősilést nem ad. 

— A m-turi posta rabláshoz. A nyomozd eddigié igen 
csekély eredményre vezetett. A vásártéren levő fabódék alatt j 
a napokban két dupla puskát leltek, melyeknek egyik csöve j 
üres, másika töltve volt, s a fegyverek helyzete és tisztasága, 
valamint a rablás helyének közelsége kétségtelenné teszik, hogy 
a lövés ezen fegyverek használatával történt. Az egyik fegy-

i 
vernek akadt gazdája, ki beigazolta, hogy az tőle egy éve 
ellopatott-, s igazolta, hogy az ellopatás a rendőrileg vezetett 
naplóba be is van vezetve, de a másik fegyver, mely kitűnő 
féldamaszk cső, ismeretlen. A városi tanács 200 fit jutalmat 
ajánl annak, ki a rendőrséget a tettesek nyomára vezeti, s e 
mellett a feladó neve titokban fog tartatni. A bűnjelt képező \ 
2 fegyver a főkapitányi hivatalban közszemlére van kitéve, j ti 

— A Vasúti balesetek ellenszere, t, i. oly találmány, mely | 
által a mozdony akármikor megállítható lenne, folyton foglal-
koztatja nemcsak az angol minisztériumot, mely arra pályázatot , 
tűzött ki, hanem a miénket is. Nálunk állítólag el is fogadtak 
már egy készüléket, melyet Apáthv és Kozmata technikusok 
nyújtottak be és mely nemcsak az összeütközések, hanem a vo-
nat kisiklások esetén is hasznos szolgálatokat tesz; amennyiben 

Ön az, ki iránt szivein nemes vonzódást érez . . . s az a má-
sik — nem merte kimondani, hogy „nőm" — . . . az a má-
sik, az csak egy ragyogó távlatú ismeretlen földrész, melyre 
mint a pályájából kiütött meteor, hullottam — 

Megragadta Zella kezét. 
/ 

— Oh, miért kellett nekünk megismerkednünk — és 
épen movt, suttogta a bárónő, másik kezével homlokát si-
mítva végig és gyorsan, m'ntegy áttörve a varázslánezot, 
felszökött helyéről. 

E pillanatban élt hozzájuk Bárday karján Lenora hal- j 
ványan. 

— A grófnő a táncz közben rosszul lett, szólt a főhad-
nagy, és — 

— Ha nincs ellenére, édes férjem, hagyjuk el a táncz-
termet. j 

Az i n as m égj ele nt [ 
— A gróf ur kocsija előállott. 

Jenő gróf csak akkor kezdett el a történtekről hV^ad- i 
o o 

tan gondolkozni, midőn már szobájába ért. 
Belátta, hogy rosszul cselekedett — és szíve mégis ugy 

vágyott volna tovább is a kedves lény társaságában ma- f 
radnú Érezte, hogy lénye, talán örökre és elválaszthatja- l1 

nul összeforrt a Zelláéval. j f j! 
Megkísérté önmagát Zella nélkül képzelni. Ez a gon- I 

dolat hűvös őszi szellőként hatott reá ; érezte a hidegséget • 
lelkében. 

Szivére hallgasson, vagy a társadalom követeimé- 1 

nyeire? 
Kinyitotta ablakát. 1 
A nagy város mély álomba merülten terült el előtte [ 



lehelövé teszi, hogy a mozdonyt tetszés szerint aká- mindjárt 
meg lehessen állítani. 

— Lapunk mai számához mellékelve veszik olvasóink 
Mihálfi József fögymn. tanár előfizetési felhívását „Kékésmegye 
földképére. A vállalat valóban hézagot pótló, s mint ilyen, 
bizonyára kellő pártolásra talál a nagy közönségnél. 

— Egy szóval több, uram. 
— Nos hát mond az amerikai, 

á j dal o m m a h " 
törüljük azt ki, hogy 

— János! — kiált dühösen az ur — jösz-e már vala-
hára? vagy hússzor csengettem már! 

— Bocsánat! Csak tízszer tetszett csengetni. 

A salonban. 
— Nős ön uram ? 
— Nem, asszonyom. 
— ÍJe szándékozik megnősülni? 
— Nem asszonyom. 
— De ha mindenki így cselekszik, a világnak vége 
— Oh nem, asszonyom! . . . 

Á képzőművészet k'váló előszeretettel foglalko-
zik az emberi alakkal, ra^ly oly sokat tud kifejezni. 
Képünk, mely egy művészi festmény másolata, szláv 
jellegű pórnőket ábrázol, a mint /íjtatosságukat vég-
zik a templomban. Mindkét arcz íypikus vonásokat 
mutat, s a lelkiállapotnak lití kifejezője. Az anyóka 
magába mélyedve mereng a tovaszállt szép múlton, 
mig az ifjabb nő inkább a jilen perez jeleni őségét 
mérlegeli. A reális vonásokból szerkesztett kép az nj 
művészi iskolára vall, mely a szép mellett főleg 
igazságra törekszik. 

Egy amerikai beront a távíró hivatalba, egy lapot vesz 
s ir ja : 

„Hinston. esqu. 10, Grosvenor — Street. London. Fáj-
dalommal jelentem, hogy nagybátyánk Párishan meghalt. Jöjj 
gyorsan, mi vagyunk örökösei, Értesítsd John-t." 

A hivatalnok megszámlálva a szavakat mond : 

S z e r k e s z t ő i i i x e i i e t e k . 
—• B - a. A küldeményt vettük, s kívánsága szerint jártunk el. Ólia 

ját szívesen teljesítjük, A számok ezek: í r , 5, 7, 20, 14, iS, iS, 14, 12 
9. 5, i i , Sí 2. 

—• A l i q u i s II. Verseit nem használhatjuk. A küldöttek még 
stylgyakorlatnak is gyöngék. Egyes kifejezések azt gyanittatják, hogy ön még 
a nyelv elemeivel sincs tisztában. 

— M 0 g y o r <5 s s y j. Gyula. Magánlevelet küldtünk. 

• * 

Ü 

Egy-egy elkésett kocsi robogott el a sötét, komorrá lett ut-
czákon, talán a báli mulatókat hozva haza. 

Jenő elgondolta, hogy hány szív tért vissza a báli zaj-
ból boldogan, álmodva ifjú szerelméről, ringatózva kedves 
reményében. Hány sziv száll haza összezúzotan s hány 
fogja a sebe*-, mit lelke itt szenvedett, egész életén át hor-
dozni ! 

Kocsárcly gróf sokat hozott vissza a bálból. Első ne-
mes, tiszta szerelmét — és egy mely sebet. 

De hát neje és Bárday főhadnagy ? Ő is könuyelmü 
lehet, de nem vétkes. Neje talán most boldogan és büszkén 
gondol hódításai diadalára. 

vi E gondolatban sem lelt nyugtot 
A hűvös lég betódult a nyitott ablakon, Jenő gróf csak 

akkor vette észre, midőn már megreszkettető a fagyos le-
vegő. Bezárta ablakát. 

Izgatottan járt fel s alá. Fejét nehéznek érezte. Valami 
vonta őt ágyába. Ledőlt végre, de még sokáig hánykolódott 
fekhelyén. Szakgatott lélekzete lázát jelezte. 

Másnap reggel a Kocsárdy-palotában elterjedt a Hr, 
hogy a gróf urat éjjel erős líiz közben tüdőgyulladás lepte 
meg. A mult éjjeli bálon felhevültében hirtelen vizet ivott, 
a mint erre később az orvos faggatásai közben visszaemléke-

zett. Az orvos rémült arczczal konstatált tüdővészt. Csak 
titkon fejezte ki ugyan rosz sejtelmét a grófnőnek, de mivel 
a szomszéd szobában lévő Alison komorna is hallotta, Csak-

hamar elszivárgóit a hir a palotába s innen a nagy vá-
rosba át. 

Mindnyájan a Kocsárdy gróf tüdővészéről beszéltek. A 
kik csak ismertek, vagy hírét hallották e szép tehetségű fiatal 
e mbernel: aj na 11 ák ő L 

Pár hét múlva Olaszországba kellett mennie, honnan 
azonban még rosszabb állapotban tért vissza. Azt mondák 
róla, hogy daczára orvosa szigorú intéseinek, semmit sem 
vigyáz önmagára; sőt a mint beszélik, sokszor keresi az al-
kalmat, hogy ártson egészségének. Tanulmányaival felhagyott 
Cselédei azt mondják róla, hogy sokszor órákig elsétál szo-
bájában, szakgatott menetben perc/enkint meg-megállva, majd 
aztán ismét gyorsan f dylatva sétáját. 

A tüdővész erős mértékben ütött ki rajta. Orvosai azt 
mondták, hogy egy hónapig nem élhet már. 

Nejéről azt beszélik, hogy gyengéden1 ápolja ő t Igye-
kezik mindig társaságában lenni és ugy látszik, mit sem ad 
a világ gyanusitgatására, hogy férjé iránt való viselete c/éi 
zatos lenne és hogy férje nagy vagyona lebegne szemei 

Pár hét múlva a Koesárdy család mándai ágának utolsó 
sarját koporsóba tették. Végső akarata szerint szivére egy 
elfonnyadt kis virágcsokrot tettek, mely legnagyobb lázroha 
mai közben ís mindig az ágya előtt levő asztalon volt. 

Senki sem tudta, honnan jött a virág csokor. . . . 
A temetésen egy halvány ifjú hölgy is megjelent kisirt 

szemekkel, anyja által kisértetve, s ugy látszott nem tarto-
zik a rokonság és ismerősök körébe, 

Lenora grófné megismerte Derengei Zella bárónőt. Meg-
értett mindent. 

Ez azonban nem akadályozta őt meg abban, hogy a 
legközelebbi farsangon, a szokásos gyászidő leteltével, mint 
a legünnepeltebb királyné, újból ne keddje hódításait. 

Alig jutott eszébe, hogy elgondolkozzék rajta, vájjon fér-
jét csakugyan a tüdővész ölte-e meg, vagy a reménytelen sze-
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