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A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
kanvvkcreskedíWben van, hová az tdííli- 
zetásek küldendők, minden egyéb killde- 
j’nénv a szerkesztő nevére (polgáriskolai 
épület) czimezendő.

MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

A lejtős ösvény.
Sok a jMl is

Klisni.
Midőn a „legnagyobb magyar**  honfi

társait arra buzdította, hogy alakítsanak társu
latokat. tömörül,jenek, mert" a mit a magában 
véve gyönge és tehetetlen egyén nem végezhet 
és ki nem vihet, és ami néha lehetetlennek 
látszik, az kivihető az egyesült, s ezen egye
sülés által hatványozott erő által : oly ezél 
lebegett a nagy férfin lelki szeme előtt, mely 
czélt honfitársai bizonyára el is érik, ha azon 
szellemben egyesülnek, mint a minő szellemben 
azt Széchenyi gondolta és javasolta.

Tagadhatatlan, hogy az egyetértés és (‘gye
sülés által létre jött erő oly hatalom, mely 
niegküzdhet legyőzhetetlennek látszó akadályok
kal is; ámde ezen hatalom csak akkor születik 
meg. ha az együvé tartozók, csakis egy testté, 
egy nagy egészszé töniürülnek : ha az együvé 
tartozók közt nincsen pártosztály, nincsen sza
kadás. nem uralkodik közöttük káros visszavo
nás. — szóval, ha az egy ezél felé egy test
tel s lélekkel törekesznek.

Azonban mit tapasztalunk?
Azt tapasztaljuk, hogy a főczélt sokszor 

mellékczélok kedvéért elvesztik szemük előtt, 
hegy a közérdeket, a nagy egész érdekét fel
áldozzák kicsinyes szeszélyeknek, személyes hiú
ságnak. egyéni nagyra vágyásnak és nem tudom 
még mi mindennek.

Innen származott azután az egyesülési esz
mének azon kinövése, mely nem hogy az erőket ! 
egyesítené, de sőt szét forgácsolja azokat, s így 
azután ott vagyunk, a hol akkor voltunk, mikor 
az egyesülés nálunk még torra incognita volt.

De sőt rosszabbul vagyunk. Mert az az 
úgynevezett concurrenczia ezen a téren vesze
delmes.

Es sajnos, hogy manap hazánkban az egye

sülés valóságos mániája uralkodik, oly annyira 
uralkodik, hogy ma-holnap arra is leszünk kény
telenek a közmondás szavaival élni, lmgy „Ad
tál uram egyesülést, de nincs köszönet 
benne.

Nem tekintve azt, hogy ma már olyan 
(‘leniek is egyesülnek, nagy komolysággal, me
lyeknek egyesülése — n o v e t s é g e s: — 
(az ilyen társulatok nem veszélyesek. - csak 
az eszmét profanálják. s ez által nem tesz
nek nagy kárt), különösen azon bajra kell utal
nunk. hogy az együvé tartozók sokszor igen 
kis téren töbldelé egyesülnek, és pedig egye
sülnek íjom azért, mert az esziim. az elv vezérli 
s készteti őket arra, hanem sokszor igen obscu- 

| rus okokból.
Ezúttal csak két példával akarjuk illnstrálni 

adatainkat. Az egyik szólni fog a magyar ipa
rosokról a másik a niégyóiikheli tanítókról.

Ezelőtt vagy két héttel kaptuk a „M a- 
g y a r á Ital á nos i p a r e g y 1 e t‘* alap
szabályait azon felszólítással, lmgy ismertessük 

' ezen uj egyesület czélját. irányát, feladatát. s 
szerezzünk neki lapunk által híveket, tagokat.

Noha alig van magyar vidéki lap. mely 
az egylet felszólításának nem engedett volna, 
és nőim elvünk, m á s véleményeknek is tért 
engedni, ez egyszer kivételt*  tettünk, mert nem 
csinálhatunk propagandát az olyan társulatnak, 
melyet mi ez idő szerint feleslegesnek tartunk.

Hiszen van az országnak „Magyar orszá
gos iparegyosülefe,*-  minek tehát új egyesületet 
alapítani ugyanazon czélokkal. csakhogy más 
tagokkal ?

Gróf Zichy Jenő, ki tudvalevőleg a ma
gyar iparosok ügyének meleg pártolója és buzgó I 
zászló-vivője vasárnapra —ápril 4. — Bpestre 
értekezletet hivott össze, lmgy az uj társulattal 
szemben a teendőket megbeszéljék. Érdekessé- j 

généi fogva a meghívót is egész terjedelemben 
itt közöljük :

„Midőnaz egész nemzet közvéleménye a hazai 
ipar ügyét oly melegen felkarolja, örömmel kell üd
vözölni minden az ipar fejlesztésére és pártolására 
irányozott társadalmi kezdeményezést.

A legközelebb megalakult „m. általános ipar
egylet1* kezdeményezői avval indokolták a szélesebb 
körökben megindítani szándékolt mozgalmat, lmgy 
tért kell nyitni a közreműködésre azon társadalmi 
elemeknek is. melyek — bármely okból — eddig 
nem csatlakoztak a régi országos m. iparegyesület
hez. Kezdettől fogva kevéssé találkozott ugyan az 
iparosság rokonszenvével az uj egyesület eszméje, s 
pedig egy részről azért, mert tartottak az együttes 
működésre most inkább mint valaha hivatott erők 
szétforgácsolásától. más részről azért, mivel a kezde
ményezés kormányközegek köréből indulván ki, nem 
látszott a létesítendő egylet véleménynyilvánításai
nak függetlensége kellőleg biztosítva.

Mindazonáltal bevárandó volt a czéloknak és 
eszközöknek az alapszabályokban való tüzetes körül
írása , és bevárandó volt az alakulásig csatlakozott 
törzstagok névsorának közzététele is. Mind
erről most már tudomással bírván, alig szen
vedhet kétséget az. hogy az uj egylet által czélha 

; vett működési kör lényegileg azonos a régi orszá- 
I gos m. iparegyesületéveí, és továbbá, hogy az ala
kuló közgyűlésen bemutatott aláírási névsorban igen 

I becses uj erők is vannak ugyan képviselve, de 
egyáltalában nem találkozunk ott oly uj társadalmi 

! elemekkel, melyek az orsz. m. iparegyesülethez 
szinte már régen nem csatlakoztak volna, és me
lyeknek bevonása érdekében egv uj iparegvlet léte
sítése indokoltnak látszhatnék

A „ni. általános iparegvlet11 alakuló közgyűlé
sén bemutatott névsor magában foglal ugyanis’ 534 
oly tagot, kik előzetes aláírás utján az uj egylet 
eszméjének pártolását kilátásba helyezték, s kiknek 
fizető tagokként leendő csatlakozása még csak ezután 
lesz eszközlendo. Foglalkozás szerint a fenti előzetes 
névsorban képviselve van:

134 kereskedő
130 gyáriparos
106 kézmüiparos
58 állami és egyéb hivatalnok
13 orsz. képviselő
(»5 tanár, iró,ügyvéd, építész, birtokosstb.

T Á R C Z
Miért tűzted hajad közé...

Miért tíizted hajad közé
Azt a fehér rúzsét?
Fehér rózsa, halvány rózsa 
l'gyis a te orczád.

Nem kérdezem, mi bajod van.
Mért vagy olyan halvány : 
Hiszen olyan szokott lenni, 
Ha szerelmes, a lány.

Szeretném, ha én bírhatnám
Szerelmetes szived;
Az enyimet, rég kilopta
Úgyis tündér-szemed !

Poe Allan Edgár.
Az angol-amorikaiaknak tahin legnagyobb köl- 

tője volt.
Lángész mindenesetre, a kit a mi Petőfi Sán-

I dórunkkal lehet némileg összehasonlítani.
Az 1811-ik évben született, csakhamar árva 

lett, az iskolákban pedig kitüntette magát. De csak- 
| hamar természetének sötétebb oldala fölülkerekedvén, 
Poe veszekedései és korhelykedése miatt kicsapatott.

Azután nagy iró, jeles költő lett, de egy-

No de arról ne szóljunk . . Szóljon helyettünk
1 1849. október 7-ike.

.1. J. Mórán beszéli el a dolgot a „Neyv-| 
I York Héráid ■‘-bán:

1849. okt. 7-dikén egy kocsi állt meg a 
! Washington-Hospital előtt: Poe Edgardot hozta. A 
Ligthstreet-rakparlon, egy ház előtt a pádon talál- 

1 ták elterülve.
Teljesen öntudatlan állapotban volt; de hogy) 

i ez öntudatlanságot az alkohol élvezete, vagy az j 
| ópium használata idézte-e elő. az első pillanatra 
I nem lehetett meghatározni.

Egy arra menő látva, lmgy többen csoporto
sulnak valamely mereven elterülő alak körül, lépteit 
' szintén felé irányzó, és áz alakban azonnal fölismerte 
I a szeretett költőt. Még reggel volt, midőn e helyen | 

reá bukkantak.
Egy rendőr azonnal kocsit rendelt és abban 

i az élettelent, a kórházba szállító, melynek igazga- 
: fását én vezettem.

Reggeli tiz óra volt, midőn bejelentették.
Azonnal külön szobába vitettem, a hol levet- 

| kőztették és a vizsgálat megkezdődött; eddigi szó-j

Ide azzal az üveggel...
Ide azzal az üveggel, korcsmáros!
Búbánatom a jókedvvel határos ....
Húzd rá czigány, húzz valami szomorút,
A szivemből,
A telkemből
Hadd sírom ki ezt a bút!

Bántsd meg czigány, rántsd meg vígan a 
vonót!

Húzz nekem most a talpam alá valót ! . . . 
Hejh ! ne kiméül, hadd szakadjon a húrod . . 
Szakadjon mog
Szivom is. mely
Felejteni nőm tudott ! 1). Z. 

kásáiról, életéről és anyagi viszonyairól fogalmam 
sem volt.

Bubája és lélegzete alkoholszagot árasztott 
szét. Delirium vagy láz nem mutatkozott. Arczbőre 
lakószint! volt, mig melléből hörgésszerű nesz hal
latszott; úgy látszott, hogy alszik.

Az álomkór vett erőt rajta. Langyosviz-boro- 
gatást alkalmaztunk lábára, gyomrára és lábaikrá- 
ira szivó-tapaszt raktunk, mig fejét jéggel borogattuk.

A redőnyöket lebocsátottam, ágyához ápolót 
állítottam s szigorúan megparancsolám, hogy a be
teg legkisebb mozdulatát is legott bejelentsék.

Körülbelül félóra múlva hívtak s én éppen 
abban a pillanatban léptem he, midőn a költő lerán
totta magáról takaróját s szemét felnyitó.

Hol vagyok? — kérdó.
Széket toltam ágyához, kezét kezembe fogtam, 

gyönyörű dús fekete fürtjeit hátrasimítám, és meg- 
kérdém: lmgy érzi magát?

— Nagyon roszul! — feleié.
Szenved?

— Nem.
Talán gyomrában érez fájdalmat?

— Igen.
- Szomjazik ?

— Nem.
— Feje fáj tehát?

- Fejem, az fáj.
— Mióta beteg ön?

Nem tudom.
— És hol lakik?
- - A Platt-street egyik hoteljében, szemben az 

indóhózzal.
Van önnek valami málhája, vagy holmija, 

mit elhozatni óhajtana?



iparegyesületnek jelenleg mintegy 
446 alapító) tagja van. ezek között 

A tagok így csoportosulnak :
- városi közönség 

ipartársulat 
egyéb testület és egylet 
pénzintézet 
egyéb részvénytársulat 
gyáros és nagy vállal kozó 
kézmiiiparos 
kereskedő 
főpap, főur, nagybirtokos 
orsz. képviselő 
tudós és Író 
állami- és magánhivatalnok 
ügyvéd, orvos, mérnök és építész 

36 foglalkozás megnevezése nélkül
1585

A fenti részletezésekből kitűnik az, hogy azon 
befolyásosabb szellemi erők és társadalmi tényezők, 
melyeknek tömegesebb bevonása czéljából az uj 
iparegylet alakult, még jóval nagyobb számarányban 
vannak a régi egyesületnél képviselve, sőt tekintet
tel azon ténvre, hogy az uj egylethez előzetes alá
írás által 'csatlakozott gyár- és kézmüiparosok 
túlnyomó részben régebbi fizető és működő ipar
egyesületi tagok : egyedül a tóvárosi kereskedő
osztály köréből sikerült eddig a -in. általános 
iparegyl.etnek” nagyobb számban oly új szellemi 
erőket megnyerni, melyek az iparérdekü törekvések
től eddigelé távolabb álltak. De bármennyire kívá
natos és örvendetes legyen is az ily társadalmi té
nyezőknek érdekbe vonása, üdvös eredményre ez 
csak ugv vezethet, ha tömörittetnek az egy közös 
nagy czél érdekében vállvetett összemüködésre hi
vatott erők.

A legszélesebb érdekelt körökben mind han
gosabban nyilvánul az óhaj, hogy a máris felszínre 
jutott élesebb ellentétek megszűnjenek és idejeko
rán eleje vétessék azon veszélynek, hogy akár a 
nagy- és kisiparosok, akár pedig a magyar ipar 
ügyének megnyert különféle szellemi erők két tá
borba oszolva inkább ellensúlyozzák mint hatványoz
zák azon üdvös hatást, melyet az eddigi egyértelmű 
és együttes eljárás épen újabb időben úgy az intéző 
körökkel, mint a nagy közönséggel szemben elérni 
képes volt.

A hozzám ez iránt mind több oldalról érkező 
felszólításoknak engedve, nem véltem azon köteles
séget magamtól elodázhatni, hogy alkalmat szol
gáltassak a főváros érdekelt iparosságának és ipar
barátainak az ügy tárgyilagos, és a kölcsönös 
hazafias törekvéseket kölcsönös jó indulattal méltató 
megbeszélésére, mi végből van szerencsém t. czi- 
medet a vasárnap, f. évi április 4-én, Budapesten, 
a régi városház tanácstermében d. e. 10 órakor 
tártandó értekezletre tisztelettel meghívni.

Székesfehérvár, 1880. mártius 25.
Gróf Zichy .lenő. .

Ezen iparegyesületekre vonatkozólag ezút
tal több mondani valónk nincsen ; az elfogulat
lan olvasó ítélhet.

*
A mi már most a másik példát illeti, bő
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' vallom, nehezemre esik szólhinom. mert oly kér-' 
dóst érintek vele, mely fölötte kényes természetű.1 

De mivel a hajt csak ügy orvosolhatjuk, ha 
előbb megnevezzük és megvizsgáljuk. és mi
vel a sajtó hivatása ily bajokat tartózkodás nél
kül a nyilvánosságra hozni, néhány szóval erről 
is meg kell emlékeznem.

Hát bizony bajnak, még pedig nagy baj
nak tartom, hogy megyénk daczára annak, liogy 
több tanítóegylet is van benne, még mindig azon 1 
megyék közé tartozik, melyeknek a kor elölni-, 
ladott szelleme daczára, és daczára 
tási törvényen alapuló azon min. 
mely a tanítók egyesülését, e 1 r e n 
most sincs tanító-egyesületük.

Ez ellenmondásnak látszik, és
Szerintem az még nem nevezhető 
süléinek, ha néhány tanító összeáll, alapszabá
lyokat szerkeszt és erősíttet. az évi tagsági díj
jal fizeti vagy nem fizeti, tisztviselőket választ 
és a fizetés felemeléséről hosszas dohaitokat ren- 
doz, szóval flres szaliniít csépel. Ez sémiül;....... „.s?i ............. lu,„ra
ez még a semminél is ruszabl), mert haszon-1 fővárosi sajtó foglalkozott játékával. A bírálatok 
tahin idő vesztegetéssel jár: legjobban össze le
hetne azt hasonlítani a lilik katomísdi játé
kával.

A tanítóegyletnek, ha méltó akar lenni 
ezen nevezetre, komolyan kell működnie tagjai
nak továbbképzésén, a tanügy előmozdításán, 
a tanítás, nevelés tökélyotesbítésén. A tanító- 

1 egyletnek életjelt kell adni magáról; a tanító
egyletnek alkotnia is kell, hogy oly nyomokat 
hagyjon maga után, melyeket áldani fognak 
azok, kik az egylet munkálkodásának gyümöl
csét élvezik.

S kérdem, van-e Veszprémmegyében olyan 
tanítóegylet, melynek működéséről akár a tan
ügyi sajtó, akár a kormány, akár a taníióvilág, 
akár pedig a megyei közönség elisiíieréssel nyi
latkozhatnék ? Kérdem, van-e megyénkben taní
tóegyesület. moly feladatává tűzte ki magának 
Veszprém megyét - - a tan- és nevelésügyet te
kintve a kor azon niveanjára emelni, melyen 
hazánk számos megyéje már évek óta áll!

Felelet: nincsen.
Ha jó] tudom, vannak felekezeti tanító

egyleteink — működésükről azonban vajmi ke
veset tudunk.

Van Pápa és vidéki tanítóegyesület is. — 
hát ez mit csinál? olyan állapotban van az. 
melyet személyeknél eialóltsilgnuk nevezünk : se 
nem él, se nem hal.

Az erők szét vannak forgácsolva. a szét
forgácsolt erők nem képesek a tettek terén va
lami száinbavebetőt produkálni; az ilyen impo- 
tentia s ennek tudata a közönyösséget szüli a

tanítóknál minden iránt, a mi iránt lelkosedniök 
kellene, és ezen közönyösség szüli meg azt n 
szánalmas állapotot is. melyben népnovelés ügyünk 
még sok helyütt senyved.

Legyen elég, a mit mondottunk. Tiszta 
szándék vezérelt ezek elmondásánál, az érdé- 
kelteken áll. hogy az általuk szolgált ügy elő
mozdításához szintén tiszta szándékkal lógjanak.

Fővárosi levél.
a közokta- 

roudoletnek. 
deli, még

mégsem az. 
tanító-egye-l

A -Magyar Vidék” nyájas olvasói legelőször 
találkoznak velem tudósító minőségben. Bemutatom 
magam. Most már tehát ismerősök vagyunk. .\ 
múlt bét csakugyan érdekés volt. A járdákról el
tűntek az ismerős alakok, helyüket fővárosi vendégek 
és vándorszínészek -a nagyhét fecskéi” foglalták el. 
Szegény vándorszínészek (én is az voltam) sok re
ményűvel és kevés ..Krisztussal* 4 (színészi műszój
jöttek Budapestre. Egy vigaszuk van. A színhá
zakba szabad a bemenetelük. Szegény titkárokat 
hogy ostromolták jegyekért ! Voltak, kik 4-5 je
gyet kérlek. A propos! színházról van szó. A népszín
házban husvétvasárnap Boccacioban lépett fel Heiner 
Antónia urhölgy, fehérvári primadonna. Az összes

összegezését nehéz megállapítani. Annyi tény, hogv 
vendégjátéka, (mely szerződtetés czéljából történt'; 
szerencsétlen kimenetelű volt. Igaz, Imgy a páratlan 
Blaháné szerépét adni merész vállalat, s ehhez a 

nem hír elég erős hanggal és valljuk 
színpadi alakkal sem. különben általános 

vélemény szerint, népszinmííben szebb sikert arat
hatott volna, llusvét kél napján érdekes misék 
voltak a behárosi plébánia templomban. Vasárnap 
Lisztnek koronázási miséjét. Kőszegi úr és Vince 
kisasszony solo-énekeivel, hétfőn Farkas Ödön fiatal 
művész zene-miséjét adták elő nagy hatással. E 
zene-misék bármily hangversenybe ilíenének. Kép- 

jzelhetni hál mily nagy tolongás volt a templomban.
A karzat élénk látványt nyújtott. Egyik oldalon a 

I hölgyek , a másikon az urak énekeltek. Hogy ka
csintgattak egymásra! I’szszt ! Szent helyen vagyunk. 
Az ünnepnapokban igazi fővárosi képet.' nyújtott a 
váczi-uteza. Szebbnél szebb hölgyek, ragyogó uj 
Öltözetek hívták fel a teljes díszben’megjelent damhk 
figyelmét. A női öltözeteknél a hamukék szili kezd 
lábra kapni. Itt ott szerepel még néhány piros szinü 
ruha, hanem nemsokára lesz idő. hol ez a szoba- 
cicusok kedvencz ruhájává fog válni. A váczi-uteza 
matadorjai közt. Koburg hg. és neje, kik trónörö
kösünk eljegyzése óta újabb figyelemnek tárgyai. 
Odoscalchi hg. ki monoklijávával minden hölgyet 
zavarba hoz, a szerény és bájos Márkus Emília, 
érdemelnek említést. Sokan fájlalják (a váczi-iitczaiak ) 
Blaháné hiányát, ki egy idő óta tudj' Isten miért 
nem szeret sétálni. Sokan nézték Sárkány kirakatát 
azon reményben, hogy ott látják meg lludolf és 
Stefánia arczképeit, de csalódtak, mig a bécsiek 
már kifáradtak a sok nézéstől. A népszínházban 
-Pipacs**  czimíi uj franczia operetté előadását nagy 
érdekkel várják. Komáromi Mariska (szegény kis 
lány gyászban van, meghalt az anyja) nagy szerepei 

| fog játszani benne. Alég azt is felemlítem’ hogv az 
.egyetem átalakítása 100 éves fordulójának ünnepére 
nagyban készülődnek. Au revoir. iSalmnnu Ödön.

népszinmííben szebb sikert arat- 
isvét kél napján érdekes misék 

Vasárnap

— Van uram, papírjaimat és kézirataimat 
szeretném.

— Ha kivánja, azonnal megkerestetem. 
Megköszönte, és kért : mondjam meg, hol van. 

miközben doktornak czimezett.
Jó barátok közt, uram.
Legjobb barátom az volna. — feleié, — 

ki ez agyat pisztolyával szétrobbantaná.
Kíizdje íe bánatát Poe ur; mi mindent' 

elkövetünk, ami csak tőlünk telik, hogy kényelmet 
szerezzünk és enyhítsük fájdalmát.

Oh. mily nyomorult vagyok! Ha elgondo-1 
lom uram, hova jutottam, hogy tönkre vagyok téve; 
ha elgondolom, mit tűrtem, és mit vesztettem; ha 
el a szenvedést, a nyomort, melybe enyéimet taszi- 
tám; szeretném, hogy valamely örvény nyeljen cl; 
kitaszítva isten és emberek által, mint a társadalom 
söpredéke! Nagy ég! Mily borzasztó állapot! Nincs: 
tehát megváltás a halhatatlan lélek számára!

Kérem Pofi ur, fékezze fájdalmát, és vegye 
be az adagot, mely lecsillapítja önt és újra vissza
adja lelki erejét.

Kinyújtó karját, hogy a poharat átvegye; az 
ápoló ezalatt fejét tartotta. Miután ivott, behunyta 
szemét, mintha aludni akarna.

Mellette maradtam, hogy lélegzését megfigyel
jem, s kórismémet a tapasztaltak szerint álla- 
pitsaro meg.

Még mindig ama hatás alatt álltam melyet 
azok elbeszélése tett reám, kik a költőt a rakparton 
találták, s kik az alkohol rendes ékezetével vádol
ták. A mostani jelek azonban nem jogosítottak föl . 
hasonló föltevésre.

A betegnél tökéletesen hiányzott az ideges 
reszketés; ujjai mozdulatlanok voltak, és minden 
kérdésemre értelmesen felelt, Arezu sápadt volt.

szemén a vértolulásnak semmi jele, üt ere erős és 
gyors. Körülbelül egy óráig feküdt ily állapotban, 
mire ismét fölnyitá szemeit.

Megkérdeni, hogy nem óhajtana e egy kis 
borszeszt: mert tudtam, hogy az iszákosok étvágya 
e kérdésre rendesen föl szokott ébredni.

Erre mindkét szemét kimereszté, és oly tekin
tetben szegezte reám, hogy kénytelen voltam leje
met elfordítani.

Ha e pohárban is ugyan az a folyadék van. 
uram, akkor nem iszom, nem érintem ajkaimmal. 
Ön nem tudja, mily kínokat azerzett az nekem.

Kötelességem egy kis ópiumot, adni önnek, 
hogy állomra és nyugalomra kényszeritsem.

— Ez a kettő a pokol és a romlás iker
szülötte! — feleié.

— Határozottan szükséges, Poe ur, hogy 
nyugodtan maradjon, s kerüljön mindent, a mi 
lölizgathatná: igen válságos állapotban van, és a 
legcsekélyebb fölindiilás közelebb viszi önt a halálhoz.

Orvos ur. beteg vagyok tehát? Nincs 
remény?

A helyzet ön ellen fordult.
Menynyi idő alatt láthatom viszont szere

tett Virginiámat! Egyetlen Leonórámat! Oh 
látni, látni akarom őt!

Azonnal elhozatom, akit látni óhajt. 
Családjáról semmit sem tudtam, ezért meg- 

kérdém, hogy van-e?
Nincs nőm! Az én szeretett Virginiám 

meghalt és csak mostoha anyám él. oh! mint vér
zik szivem érte. A halál fekete angyala bevégzé 
munkáját. Elsodortak a vészes viharok, delejtű 
és vezerezillag nélkül. . . Orvos ur. Írjon, kérem, 
mostohámnak, Clemm Máriának. írja meg, hogy 
Editeje itt van. Vagy ne! Már késő! Már késő!

[ Föl kell emelnem halotti leplemet, hogy elmond- 
l hassam önnek a titkot, mely szivemet égeti, s 
[mini az éles tőr metszi lelkemet. Hat nap múlva 
nősülnöm kellett volna. Itt a zokogás félboszakitá.

Föl kerestessem jövendőbelijét? — kérdéni 
abban a hitben, hogy a városban lekik.

-- Már késő! Már késő!
Legkevésbbé sem, — felelém, azonnal 

befogatok.
Nem. írjon inkább mindkettőnek. Adja 

| tudtukra betegségemet, és egyúttal jelentse halálo-

Kórem czimöket.
Alis. Schelton, Norfolk — Virginia és 

Clemiú Alaria, Lowell, Alassachusset.
E pillanatban areza szederjessé vált, halánté

kán az erek kiduzzadtak. szeme rémesen forgott, 
feje pedig előrehanyatlott mellére; léjére ismét 
jeget, raktak, s lábán a meleg borogatást meguji- 
tám. Csillapító gyógyszer! adtam még neki, de észre
véve, hogy jelenlétem ép úgy, mint az ápolónő 
jelenléte csak fölizgatja, mindketten az ágy 
mögé rejtőztünk.

Megtudtam, hogy bizonyos Poé Nelson távoli 
rokona a költőnek; érte küldöttem tehát, valamint 
elküldtem a Kegiiohl-esalédhoz is, mely a kórháztól

Poe Nelson meghívásomra azonnal megjelent, 
s követték őt nyomban a Reghold-család nőtagjai is.

Poe Edgár eszméletlen állapota körülbelül egy 
óráig tartott. Megtapintva üterét, azt igen gyöngé
nek. rendetlennek találtam; egy perez alatt !20-at 
vert. Egy kis éltetőt, izgatószert adtam be neki.

Kissé fölemelkedett s szemét reám meresztő, 
i Ágya mellé ültem, és a tünetek élesebb föllépése- 
! bői láttam, mint válik el a lélek lassan,-lassan a



Vidéki ős helyi hírek.
A pápa-keszthelyi vasút traccirozása e hó 

1-jén tényleg megkezdetett. A midőn e tényt öröm
mel constatáljnk, nqn mulaszthatjuk el az érdekelt- 
ség megnyugvására egyúttal azt is megjegyezni, hogy 
;i kellő számú szakemberek Lóskay főmérnök úr fel
ügyelete alatt és utasításai értelmében minden lehetőt 
elkövetnek, hogy az egész munkálat mielőbb teljesen 
elkészülve legyen, a minisztériumhoz beterjeszthető. 
Már az eddigi munkálatokról is oly kedvező tapasz
talatokat gyűjtöttünk, hogy csak gratulálhatunk a 
végrehajtó bizottságnak, hogy oly kiváló, tapintatos 
és alapos szakember kezeibe adta e nagy fontosságú 
munkálat végrehajtását.

Nyilvános köszönet. Nt. Gyurátz Ferencz ev. 
lelkész úr 1 (egy) forintot volt szives a pápai polg. 
leányiskola ifjúsági könyvtára részére adományozni, 
mely nemeslelkü adományáért benső köszönetét mond 
Pápán. 1880. apr. O-án. Az igazgatóság.

A Devecserben e lio 4-én megtartott 
„Pique-nique*  fényesen sikerült. A devecseri lö
völde szépen díszített termében esti 8 óra után 
gyűlt össze Devecser és vidékének színe java, hogy 
ott a fesztelen és kedélyes mulatságban részt ve
gyen. Mint házi asszonyok Ihász Lajosné (Lőfin- 
teről) és Győrlfv Gézám*  urhölgyek szerepeltek, kik 
is ezen valóban kellemes és kedélyes mulatság lét
rehozóiként tekintendők, .lelenvoltak : Bonn Gyu
láim (Malimba I Bodai Erzsi (Bódé) Mohácsok 
Gizella. Bizellné, Gaál Lajosné. Kramariesné bájos 
nővéreivel (Bódé) Nagy Gizella, Perczel Ilon. Béé 
.lenőné (Lőrinte) Takács nővérek (Noszlop) 'lakács 
Gizella (Mesteri) Vadnai Róza (Vatli) Viznerné N. 
(Ajka) urhölgyek stb. A mulatság reggel 7 óráig 
tartott mikor a társaság nagy része kétfelé oszlott 
és az egyik rész T. Ihász Lajos úrhoz Lőrintére, 
a másik rész pedig T. Takács Gyula úrhoz Nosz
lopra ment a mulatozást folytatandó. Sőt még az 
nap estve is folyt a vigalom szükebb körben De
vecserben az ismét visszatértek közt. Pápáról több 
fiatal mi ember vett részt e .,Pi(|ue-nii|iien." Z.

Magyarosodás Becsben. Egy Mécsben élő 
pápai liatal ember, ki ott az orvosi tanfolyamot 
hallgatja mint pár nap előtti itt tartózkodása alatt 
íjékíink beszédé, több családnál tanítja a magyar 
nyelvel. Egyik tanítványától ittlétekor kapott leve
let volt alkalmunk elolvashatni, oly levelet mely 
.*•  havi szorgalmas tanulás eredményét képezi s 
mely vagy a tanítvány gyors felfogásáról, vagy a 
tanítónak könnyű és czélszerü tanítási módjáról tesz 
bizonyságot. — — Bizony ideje is már, hogy oda
lent kezdik belátni, miszerint nem fog ártani azt a 
„barhárisch" magyar nyelvet megtanulni.

A besavanyított seladon. Pápán történt : 
-Aber frag’t inieh nur niclit wo !" Van Pápán egy 
csinos menyecske, ki azonban már nem annyira 
menyecske, mint még csinos. Ennek a menyecské
nek van egy vén házsártos férje, ki azonban nem 
annyira vén. mint házsártos. Ennek a házsártos 
férjnek sok jó tulajdonságai közé még az is tarto
zott. hogy estenkínt el-ellátogatott az ő „lump- 
compániájához,1' mely azonban inkább volt lump 
mint eompánia : ott aztán 1 I óráig együtt boroz- 
gatlak a ..jó idei“ mellett, csakhogy az a bor in
kább volt idei, mint jó. Történt pedig egyszer, 
lmgy elment hazulról mielőtt még neje hazaérkezett 

testtől. Bouillont adtam neki, néhány csepp 
ammóniákkal.

E pillanatban Monkur János orvos lépett be.
- E beteg haldoklik, doktor, mondái, 

amint Poe Edgárt megpillantó.
Magam is azt hiszem, hogy mindennek vége.

Rögtön megvizsgálta a költőt, s miután mind
azon kórtüiieteket elősoroltam, melyek reggel óta 
mulalkoztak, ő is abban állapodott meg, hogy Poe 
halálát az idegek tulcsigázottsága okozza, mihez 
hozzájárul még az, mit mi orvosi nyelven „oneep- 
halilisnck" nevezünk.

Kartársam bort, huslevet, gyoinorerősitő 
italokat és a lejre jégborogat ást rendelt. Poe kezét 
több ízben ajkához emelte, mintha inni kívánt volna. 
I'g.v darabka jeget adtam neki és azután kanálba 
'izet nyújtottam neki, mit csak nagy nehezen tu
dott lenyelni, mig ellenben a huslevet minden ne
hézség nélkül megitta. E pillanatban magához tért 
es fidnyitá szemeit, Ugy látszott, hogy küzd,] hogy 
beszélni akar.

Orvos ur, mindennek vége. Írja meg: 
Eddie nincs többé!

Eddie gyermekkori neve volt, melyet mostoha 
anyja, mis. Clemm adott neki.

Engedje kijelentenem, Poe ur, lmgy ön 
végéhez közeleg. Van valami kívánsága, vagy ize- 
nete barátai számára?

Isten velők, mindörökre! — mormoló.
Gondoljon a megváltóra, felelém. ő 

könyörülni fog önön is, mint könyörült az egész 
emberiségen! Az Isten irgalmas!

■ A menny boltozata reám szakadt! mondd, 
engedjetek távoznom: Isten parancsát olvasható 

hetükkel irta föl minden teremtményének homlokára. 
Az ördögök egy testet képeznek .... ők a fekete

volna es a szobaajtót bezárta a konyhát és kaput ' 
pedig nyitva hagyta, hogy neje ha hazajön beme-1 
hessen. Vala pedig ott a szomszédságban valaki, ki 
a menyecskét ferde szemmel nézte miután kan
csal volt, ami azonban nem akadályozta a menyecs
két abban, hogy azt a bárányszeíid fiatal embert 
(inkább volt fiatal, mint ember) jobban ne szeresse 
férjénél, mely érzelmeinek akként adott kifejezést, 
miszerint megengedte néki, hogy meglátogathassa, 
de csakis 9 és 11 óra közt, midőn t. i. az öreg 
nincs otthon. Ma is úgy történt. A boldog ifjú 
ismét ott ült szerelme tárgya mellett - de csak' a 
konyhában, mert a szobakulcs az öregnél volt, — 
midőn egyszerre nehéz lépések zaja hallatszik kí
vülről. A menyecske ijedten sikolt fel: „Ez férjem, 
az istenért ! bújjék el valahova !“ .Bújjék az ördög, 
a maga leijébe ?*  kiált a megijedt udvarié és azzal 
egyet fordul a sarkán s merész ugrással a konyha 
előtt álló káposztás hordóba ugrik, melyet a me
nyecske sietve takar be lepedővel! Vala pedig abban 
a hordóban már félig romlott és vízzel kevert1 
savanyu káposzta, mely nem tudjuk mi okból lett 
ily iszonyatos kotyvalókká keverve. Ezen keverék
ben savanyodott a szegény fin egész álló óráig.1 
mert a férjnek kedve volt otthon maradni és az 
udvarban sétálgatni. Csak midőn feküdni ment az 
öreg, mászott elő nyögve és fogvaczogva a liatal , 
ember, kinek még máig is savanyn-káposzta- 
szaga van.

Gyászhir. A .Veszprémben" olvassuk: .Avesz
prémi kegye , tanitórendi házat és a nagygvminasiumi 
tanári kart mély gyász érte. P. Tóth Kálmán, ál- 
(lezár és gymn. tanár hosszas és kínos szenvedés után 
múlt pénteken, ápr. 2-án. <1. u. I órakor szivhíí- 
désben meghalt. A megboldogult ritka szép tehet
ségű. ernyedetlen munkásságé és a társas körökben 
kedvelt egyéniség volt. Az irodalomban szép nevet 
vívott ki magának, lapunk olvasói is nem egyszer 
találkoztak költeményeivel és egyéb ezikkeivel, me
lyeket merész, de mindig szép röptű képzelem, tiszta 
leifogás és behizelgően kedves irály jellemzett. Ha
lálos ágyán is folyvást dolgozott; czikket küldött a 
. Mátravidék"- és a .Pápai Lapok "-mik; két szép 
költeményt még eszméletének elvesztése után vettünk 
el tőle, melyeket míg eszméleten volt, senkinek sem 
akart megmutatni, egyiket, mai tározónk hozza, a 
másikat jövő számunkra tartottuk fenn. Ritka nagy 
volt henne a lelki erő és hogy öldöklő haja koráb
ban sírba nem vitte, azt ép ezen nagy lelki erőnek 
köszönhetni. Ma vasárnap d. u. 4-kor lesz a teme
tése. A kiadott gyászjelentés igy szól: A veszprémi 
kegyes-tanitórendi náz tagjai szomorodott szívvel je
lentik szeretett társuknak, t. P. Tóth Kálmán ke- 
gyestanitórendi áldozár- és nagygmnasiumi tanárnak 
f. 1880. évi ápril hó 2-án délután 4 órakor a hal
doklók szentségeinek ájtatos felvétele után életének 
27-ik évében hosszas betegség után beállott sziv- 
hüdésben történt csendes elhunytát. A megboldogult
nak hűlt tetemei vasárnap f. hó 4-én. délután 4 óra
kor fognak a kegyes-rendiek templomában beszen
teltetni és az alsóvárosi sirkertben örök nyugalomra 
elhelyeztetni. Az engesztelő szent mise áldozatok 
ugyancsak a kegyes-tanitórendiek templomában jövő 
hétfőn ápril 5-én, reggeli 8 órakor fognak a meg
boldogult lelke üdvéért az irgalmasság Atyjának be
in ntattatni. Veszprém, 1880. ápril 2-án. Az örök vi
lágosság fényeskedjék neki!" 

kétségbeesés örvénylő hullámainak fogházába va
llók. .

Reméljen és bízzék benne.
— Önnön magamnak vagyok gyilkosa. ho

mályosan már látom az örvény kapuját, ott túl. Hol 
a mentő csalnak? . . . Tüzes hajó, izzó tenger! ... 
Szélcsönd mindenütt . . . sehol, sehol semmi révpart!.

Szemét égnek fordító, agy hogy csak két fe
hér golyója volt látható; még néhány görcsös moz
dulat, azután általános vonaglós a testben, és min- 

i (lennek vége volt.
18 4 9. o k t. 7-d i k é n e k éj felén v é g z é b e 

életét.
A „Platt-street" hotel kapusától megtudtam, 

hogy ötödikén érkezett csak meg, s hogy látták őt 
Phiadelphiáhan vasútra szállani; menetközben az el
lenőr a jegyeket vizsgálva, egyik podgyász-waggon- 
ban találta őt eszméletlenül. A llavre de Cráee-i 
állomásra érve az ellenőr a Baltimoreba menő vo
nalra szállító öl. Este érkezve meg, senki sem látta 
őt mindaddig, mig a . Light-street"-en meg nem 
találták. Az éjét kétségkívül Baltimore utcáin 
bolyongta át.

Néhány perccel halála után megérkezett a költő 
irattáskája, melyet mrs. Clemm Mária számára 
Poé Nelson kezében tettem le. Szintén halála 
után érkezet mrs Clemm levele is. melyben meg
köszöni szeretett Eddi ej e körül tanúsított gondos- 

i kodásomat.
Edgár holttestét mindjárt halála után, köz

szemlére szállították a kórházzal szomszédos egye
tem nagytermébe, hol a boldogultnak számos ba- 

i rátja és hámúlója sereglett össze, lmgy a végtiszte
letet megadják neki. Gyönyörű fekete lmjából sür
gető kérelmekre ölvén nő kapott eg\-egy fürtöeskét. 
A holttest egész nap látható volt.

Beküldetett. Tekintetes szerkesztő úr! Kérem 
legyen elv szives, az alább irt sorokat becses 
lapjába felvenni. De hamar beleuntak. A tek. Pápa 
város tanácsa még a in. évi deez. elején kérvényt 
adott be méltóságos gróf Kszterházy Móricz úrhoz, 
azon okból, hogy Pápa város birtokához tartozó 
Antalfa pusztáján, a cselédek gyermekei a puszta- 
gyimóthi tanodában nyerhessenek oktatást. Ő Méltó
sága ezen kérésnek azonnal helyt adott. Az en
gedély után 1879. évi deez. 8-án, a fentnevezett 
pusztán a cselédek tankötelezett gyermekei össze- 
irattak, a szülők örömmel vették az engedélyt, hogy 
gyermekeik oktatásban részesülhetnek. De még eddig 
ápril 2-án 1880. év. a puszta-gyimóthi iskolát, an- 
talfai gyermek nem látogatta. Van-e erről tudo
mása a tek. Pápa városa tanácsának?

Az adóvégrehajtások alkalmával lefoglalt 
mindennemű ingóságok elárverezése még mindig 
nem ért véget, és csak nehezen fog véget érni, 
mert bizony potom árért is alig tudnak elárve
rezni valamit. A nép, a néptől elvett holmikat nem 
akarja venni. Néző elég akad az árveréskor, de vevő 

alig, úgy. hogy az ott levő városi hajdúk ma
guk Hezitálnak a tárgyakra annélkül azonban, hogy 
azokat, megvennék. Csak kedvet akarnak csinálni a 
vevőknek. Szomorú mesterség!! -

Az áprilisi Ízetlen tréfák Írja a „F. H." az 
idén a sajtóban is bőven burjánoztak. A fővárosi 
lapok némelyikét egy otromba öngyilkossági kohol
mánynyal ültette tel valamely suhaiic, az Alföld pe
dig maga tréfálta meg közönségét egy tárcacikkel 
forró vizforásról, melyet Aradon fedeztek fel, végre 
a Szegedi Híradónak az táviratozta valaki, hogy Ba
kai Becsbe ment, a trónörökös násza ellen propa
gandát csinálni. Természetesen, valainenyit az ujjú
ból szívta ki egy-egy pihent elme. Hanem hogy a 
közönség rovására tréfálkozni, s hozzá még ily Ízet
lenül, tisztességes dolog-e, erre feleljenek meg ma
goknak az áprilisi tréfa-gyártók.

Bot kellett a sihedernek és szerzett is ma
gának egyet, legczélszerübbnek találván e czélra a 
vásártéren levő vékony akáezfákat, melyek közül 
ki is szemelte magának a legvékonyabbat és leghaj
lékonyabbat, szépen lemetszette s épen hozzá 
fogott a fa héjának letisztításához arra gondolva, 
hogy milyen jó szolgálatot fog ő néki ezen hot va
sárnap a korcsmában tenni. De nemcsak ezen 
gondolat tártál fogva, hanem — egv rendőr is, ki 
épen akkor lépett oda hozzá. A „régi jó időkben" 
az ilyen sihedernek egv bot helyett 25-öt 
adtak.' -

KÜLÖNFÉLÉK.
Brutalitás. A „Fehérvári Híradó" írja. Mányon 

folyó hó 24-én Csörgei István odavaló lakos hallat
lan gyilkosságot követett el édesanyján, özv. Csörgei 
Sándornén, született Kristóf Lídián.Ugyanis nevezett 
a szőlőhegyen édesanyját agyoncsapta s aztán kocsira 
téve, egész nyugodtan bevitte a községbe s a bírónak 
e szavakkal jelentette be gaz tettét: Itt van anyám, 
kit agyonütöttem. Gyalázatos tettének főindoka a 
vagyon feletti ezivakodásban keresendő, mit anyja 
életében nem engedett nevére Íratni. Egész Mány és 
vidéke fel van háborodva ez alávaló véres jelenet 
miatt s egyhangúlag mindenki akasztófát követel az 
anyagyilkos számára, annyival inkább, mert ily tra-

A temetés reggelű 9 órakor ment végbe west- 
minsteri sirkertben, a Fayette és Green-street sarkán, 
Baltimoreban: ez volt a Poe-család temetkezési helye.

Egész a temetőig nagy néptömeg kisérte a ha
lottas menetet: a város nagy része s a művészet és 
irodalom jelesei mind jelon voltak.

De a tömegben egy lényt hiába kerestünk, 
azt. ki bizonyára legőszintébhen siratta meg Poe Ed
gárt. mrs. Clemmet. mostoha anyját és nagynénjét, 
mert imokahugát vette nőül.

Poe alakja halála után semmit som változott. 
Vonásai nyugodtak maradtak, ajkán mintha mosoly 
játszadozott volna, s mindazok, kik látták, igy ki
áltottak föl: „Milyen szolid! Milyen nyugodt!" — 
Arcszinét megőrizé, mintha csak aludt volna.

Szép, erőteljes férfiú volt, s mindig utánoz- 
| hatatlan keresettséggel öltözködött. Alakja s idomai 
kellemesek és szabályosak voltak, homloka dom
ború és arányosan széles; homlokának alakja nagy
ban hasonlított Bonaparte Napóleon homlokához, 
kinek mellszobra birtokomban van. Bőre fehér, haja 
pedig, mint a hollószárnyak, fekete volt. Fogsora 
csodaszép, mig két szeme szürkében ritkította párját. 
Körülbelül 145 fontot nyomott, s magassága öt láb 
s fiz hüvelyk volt. Keze finomságra méltán veteke
dett bármely női kézzel.

A halotti lepelt nőm és néhány barátnője 
csináltatták, kik megtiszteltetésnek tartották, hogy 
a hírneves költő iránt tanusitott hódolathoz ők is 
hozzájárulhattak.

Egy európai gentleman, egy előkelő orvos át- 
ntaztában még halála előtt néhány pillanattal látta 
l’oet. és siránkozva mondá, lmgy Amerikának leg
nagyobb kritikusa és költője Poe Edgár volt. 'Min
den munkáját olvasta, s Poe minden betűje bámu
latra ragadta öt. ________ B. J.



I1 gikus események ott is, de másutt is ismétlődhetnek 
, a korún családfővé lenni akaró fiatal s éretlen fiak- 
I núl, mert szomorúan kell tapasztalni, hogy az ősi 
I vagyont a gyermek házassága után való néhány évre, 

vagy hónapra saját nevére akarja Íratni s a szülő
ket csak lógósoknak tekinteni. Azért még egyszer 
óhajtandó, hogy a többiek elrettentésére is akasztófa 
az ilyen gazkölkeknek!!

A beregszászi nagy tűzvész által okozot kár. 
hivatalos öszszeirás szerint a következő: elégett 72 
házfedél, melyben van 44 lakház, a többi pedig mel
léképület. — Az épületekben szenvedett kár: 140 
ezer forint, termények, kereskedői czikkekben és ha- 
sounemü tárgyakban 66 ezer frnt. Öszszesen tehát 
221 ezer frt. Ide nincs hévévé a bútorok, egyébb 
házi szerek s tárgyak értéke.

Zichy Mihály nehány nap múlva Nizzából haza 
jön Magyarországra s Zalában nagy műtermet 
állítva ezentúl állandóan itt fog lakni. Jelenlegi 
nizzai tartózkodása egy szomorú küldemény nyel van 
kapcsolatban: tanítványa, miss Alary, az érdekes 
arczu szőke orosz lány, kit pár év előtt itt láttunk 

’ vele, veszélyesen beteg. Állapota annyira reményte
len, hogy mestere már el van készülve a szomorú 
eshetőségre. Említve volt, hogy a télen Miklós 
nagyherczeg a művész távollétében felkereste annak 
műtermét s megtekintő a daemonok harcza czimü 
képet, melyen a czúr revolverrel van ábrázolva. A 
nagyherczeg nem háborodott fél a kép láttára s azt 
irta a mesternek, hogy ő nem a személyeket, hanem 
az eszmét látja a műben.

Harcz egy veszett ebbel. Szabadkán Szadeczky 
János vasúti őrt, négy héttel ezelőtt, midőn éjien 
a vonatra várt, egy veszett kutya hátulról megtá
madta s lábát megmarta. A vasúti őr megfordult, 
ekkor a kutya fölugrott rá és arczút harapta meg. 
Szadeczky megragadta a kuty át s messze elhajította. 
Neje hívására elősietett s egy revolverrel lelőtte a 
dühös állatot. A megmart Szadeczkyt rögtön be
szállították Szabadkára rokonaihoz s orvosi ápolás 
alá vették. Sebjei begyógyultak, de 22 nap múlva 
kitört rajta a veszettség. Ebben az irtózatos nyava
lyában halt meg.

Fejedelmi irónö. Erzsébet oláh fejedelemné 
rendjelet kapott miniszterétől. Számos angol s német 
költeményt fordított oláh nyelvre és egy operett e- 
szöveget is irt. Ez Írói érdemeinek elismeréséül 
kapta a román közoktatásügyi minisztertől a szol
gálati érmet. A fejedelemnő dalaiból lapunk is 
hozott fordításokat K. M. tollából.

Az egyéves önkéntesek tavaszi előléptetése 
megtörtént. A Kussevich ezrednél levők közül lo-et 
tizedessé, 16-ot őrvezetővé, a Schinerling ezrednél 
levők közül 33-at tizedessé 9-et Őrvezetővé léptet
tek elő.

Derék leányka. Egy nyitramegyei gazdatiszt 
már évek óta szerelmes volt egy szép hatul leányba. 
E hónapban történt, hogy a liatal ember önálló 
ispánságot kapott. Nagy örömmel sietett szerelme 
tárgyához, s egy lélegzettel úgy a leánynyal mint 
annak szülőivel közölte az örömhírt s nvomban 
meg is kérte a leány kezét. A szülők feltétlen be
leegyeztek, de a leány csak egy feltétellel, s ez az 
volt, hogy a vőlegény tóthaiigzúsu nevét cserélje 
fel magyar hangzású névvel. Ez a kívánság annál 
nagyobb feltűnést keltett, mert a leány atyja is tót
hangzású nevet visel. A derék leány makacsul ra-, 
gaszkodott e kívánságához s mi lett a vége ? az, 
hogy a leánynak nem csak vőlegénye, hanem apja 
is már beadta családi nevük magyarosítását kérel
mező folyamodványát I tánzásra méltó.

Halálos Ítélet. A .Győri Közlöny-ben ol-1 
vassnk: Ő felsége a király legfelsőbb határozatával 
megengedni méltoztatott, hogy a rablógy ilkosság,' 
súlyos testi sertés és lopás miatt jogerejüíeg kötél 
általi halálra Ítélt Takács János a győri kir törvénv- 
szék börtönében fogva levő fogyom/. irányában a tör
vény és igazságszolgáltatás rendes menete akadály
talanul bekövetkezzék. Ezen legfelsőbb elhatározás 
az összes iratokkal tegnap reggel érkezett le kir. 
táblától a helybeli törvényszékhez. S igv Takács Já
nosnak a peéri kegyetlen rablógyilkosnak ütött vég
érája. Kozarek a hóhérnak megérkezhet ési idejétől 
van függővé téve az Ítéletnek az elitéit előtti ki
hirdetése, mely után 24 óra lefolyása alatt a kötél 
általi kivégzés rajta zárt helyen (a megyeház kis 
udvarán, esetleg a fáskertben) végre fog hajtatni, a 
mi valószínűleg kedden vagy szerdán a korai reggeli 
órák valamelyikén történend.

Jó lenne, ha igaz lenne. A 15-ik században 
a kővetkezőket jósolták: „A ki az 1880-dik évet 
megéli, az csodát emlegethet hálál adhat az istennek, 
hogy a hetvenes években Isten borzasztó ostora nem 
érte utói.*  A jövő évtizedre pedig igy szól a jóslat: 
„A föld ezentúl kettősen fog teremni. A jó időt 
mindenekelőtt három borgazdag esztendő fogja meg
kezdeni. úgy lmgy nem lesz elég hordó. Gabna és 
gyümölcs nagy bőségben lesz. .Sokkal jobban ki
ábrándított benőnket, a való, hogy nem hitelt ad
hatnánk ennek a jóslatnak: legkevésbé fog pedig a 
vége beteljesedni, lmgy: Az egész világra béke száll 
le, mely hosszú éveiig fog tartani."

A czárné állapota. A czárné nagyon rosszul 
van. Erverése már 140-re rúgott perczeiikint. Ágyú- ; 
bél nem kelhet ki. A czár ellenben egészséges: na
ponként kirándulást tesz kocsiján, természetesen min- < 
dig erős őrizet mellett.

Egy léghajó balesete. Lipcsében izgalmas lát
ványa volt husvét napján a népnek. Már hetek óta ■ 
hirdették, hogy léghajót eresztenek fői, s midőn i

megyeház kis

Luvtulujjlonus és kiadó : Nobel Ármin.

megtudták, hogy husvét első napján teljesül a régi i is lóháton akart beugratni, lova a járdán elcsnszott
■ ‘ 1 ’ -----!x“*..... és elbukott. A ló az egész súlyával a káplár tes

tére rogyott, minek folytán lába eltörött, léje pedig 
oly erősen ütődött a trottoirhoz, hogy a füléből, az 
orrából és szájából egyaránt a vér megeredt. Tiz 
perez múlva az ügyes,' fiatal huszár kiadta lelkét.

Elkeseredésből lett gyermekgyilkos Sárospata- 
...... ' A rossz idők miatt az egész család

minden előkészületet megtett, a mit az elővigyázat. bán általános volt az elesüggedés. Az apa pálinkú- 
köu-telhet. A léghajó köteleken volt megerősítve, val vigasztalta magát, kábította el agyát. Husvétkor 
De máskép történt mint tervezve volt. Baumgarten. kért az a........; .........x
maga ült be a középső kosárba, a többi két kosár- a háznál egy darab kanyér,

| bán a kormányzásra szükséges személyzet foglalt he- adott semmit, s k.L örököd ............ .............
Ivet. Ezek jónak tartották, midőn a hajó a házak Egy kis 4 éves gyermek pedig rögtön atyja eltúvo- 

| fölé emelkedett, kiszállani, s nem sokára a kik a zása után sírva panaszolta, hogy éhes s kenyeret 
hajót kötélen tartották, szintén nem állhatták ellen ' kért. A sirás hangja olyan dühbe hozta az elkese- 
a roppant erőnek s midőn érezték, hogy a hajó őket redett aszszonyt, hogy fölkapta gyermekét lábánál 
is fölemeli a levegőbe, szabadon bocsátották és a s olyan dühvei vágta a pinczelakás falához, hogy a 
hajó a nézők legnagyobb rettegésére felszállt 4<>(>0 I szegény fin rögtön szörnyet halt. Az aszszonyt el- 
lábny i magasságra. Baumgarten teljes erejével dől- | csukták.
gozott, és lehetett is észrevenni, hogy a hajó a ke- l Egy szomorú regényt beszél el az Ellenőr 
leli léghuzanmak indult; de rögtön gyorsított erő- kolozsvári levelezője, (’z. 8. vagyonos nős és csalá- 

i vei lezuhant és szétrepedt. Különös szerencse, hogy i dós polgár legfőbb büszkesége, gyönyörű felnőtt leú- 
Baumgarten kisebb-nagyobb sérülések árán megme- I nya Róza volt, ki szépségével, szellemével feltűnést 
nekülhetett. a veszélytől. I .. i—.... 1..1 ..x *i:_

Előfizetési felhívás a ,
tudományos havi folyóiratra. „ .
a magyar szak-és olvasó közönség elé. a geographia az apa haragjával, titkon elhagyják a

I közlönyével; hisz ma már í
.detes stádiumába lépett a magyar tudomány.

I nem elégszik meg csupán a
hanem anyagát, kérdéseit önálló 

, rendezgeti, megbeszéli s- rostálja.

ígéret, sok ezer ember gyűlt össze Plagwitzban. hol 
a léghajót feleresztették, és a lóverseny-téren, hol a 
hajónak le kellett szállnia. E léghajó a tömlő te
kintetében különbözött a közönségestől, mivel zsák
formájú volt, rajta függött három nádfonatu kosár, 
melyek mindegyike 10 II szárnynyal volt ellátva s
mozgásba hozható. A léghajó készítője Baumgarten. kon egy anya.

kért az asszony pénzt férjétől, hogy legalább legyen
1 , (h» a napszámos nem

s káromkodva ment a korcsmába.

keltett a legelőkelob körökben, hol megjelent. Alig 
.Magyar Gea" földrajzi pár hó előtt a leány gy öngéd érzését egy ifjú tudta 

L’j vállalattal lépünk | felkölteni, ki oda tudta vinni a dolgot, hogy daezolva 
.. ” o.J - 1 •sZülői házat

a haladás azon örven- ! s megesküdjenek. Az apa sohasem bocsáthatta meg 
mely 1 leányának tilalma megszegését. Hiúban volt minden 

könyvproduktnmokkai. kísérlet az engesztelődésre: kiagadta vagyonából, 
folyóiratokban is kitiltotta házából. >8 midőn a mézes hetek elrepültek. 

Alegkivánhatjuk a fiatal asszony belátta csalódását, meggondolatlan 
ezt a geographiától is, mely nem csak méltó helyet | lépése szomorú következményét 
foglal a tudományok sorában, hanem a köznapi látott maga előtt, az. utolsót, i ar nap emu i 
életre is az első tekintetre látszónál fontosabb, ala- esztendős serdülő nővérével együtt kimerne a
kitold) befolyást gyakorol. - S azért czélnnk s 
feladatunk nemcsak a szakférfiúknak alkalmat nyúj
tani az eszmék tisztázására, mert mennyi 
rendezendő anyag, mennyi a megvitatandó 
főleg most, midőn mindez ideig az. átalltuk 
tott téren oly kevés történt; másrészt 
mivolt. olvasó közönséget is bevezetni a tudományba, 
azt hasznossá, élvezetessé tenni. A 
Gea" izéiül tűzi ki magúnak előtérbe I 
hazánk ismertetését s fősiilyt fektetni hazai 
nyainkra. figyelemmel kiséreiidi a földrajz 
fejlődését és haladását, a hazai ipar, 
közlekedés állapotát, és közlönye lesz 
.... melyék akár a ; 
és statisztikát illetik, 
leszthctők. Ez oknál fog 
programúi keretébe vágó alapos értekezést, tudósítást 
és felszólalást. Czclja továbbá az etlmographia meze
jére kiterjeszkedni s e tekintetben is főleg a haza 
határain belül maradni - csak oly általános érte
kezéseket hozni, melyek hazai viszonyainkkal össze
függenek, s azokra befolyást gyakorolnák, a 
geographiát mint tantárgyat, s tehát az. iskola 
szempontjából ügyelőmmel kisérni, a tankönyv 
és szaktudományi könyvpiac/, jelenségeit megismer
tetni. Es ez utóbbira nézve kijelentjük, hogy sem
miféle eliquebez nem tartozunk, érdekeink az igaz
ság s a tudomány érdekei, melyek a személyes 
kérdésektől ép ngv távol állanak, mint az önérdek. 
De lmgy a világ forgásától el ne maradjunk, kény-

(telenek leszünk a tudományszomjas búvárokat pó
lustól pólusig elkísérni, s az aequator forró legében 
fuldokolni, mint a szükség megfogja kívánni. E tár
gyú dolgokat egy külön rovatban fogunk esoporto- 

i sítani, melyben a geographia körül érdemeket szer- 
1 zett egyéniségekről, külföldön megjelent s a tudo
mányt általában érdeklő müvekről is fogunk meg- 

' emlékezni, hazai geogr. irodalmunknak külön rova
tot tartván fenn. A ..Magyar Geau melynek hasáb
jain a f. olvasó Czirlmsz Géza. Dr. Emeriezy Géza, 
Dr. .Márki Sándor, Dr. Ortvay Tivadar, Requinyi 

'Géza. Dr. Rotli Samu, s számos más ismert névvel 
fog találkozni - földrajzi havi közlöny lesz, mely 
3 I :v tartalommal fog minden hó elején 
lenni Májusié] kezdve; szükség szerint rajz
térkép mellékletekkel. Az első fűzet május 
következő tartalommal fog megjelenni: I.) A 
rosvölgyi utolsó szűkületének leírása. 
Sándortól. 2.) A földrajzi tanulmány 
gondolkozás módra és kedély úlkpotra.

még a 
kérdés 
váJasz- 

ezélnuk a

ak egy menedéket 
az utolsót. Pár nap előtt 10—17 

„„.......... 1 Sza
mos jégtorlódott partjára, összefogóztak, egy utolsó 
csókot váltottak, s azzal egy hang nélkül mindket
ten a szédítő mélységbe vetették magokat.

Néger apácza. Arczoban, Dél-Tirolban az 
apáczák zárdájában egy valódi, taetovirozott borii 
néger apácza él. Körülbelül Imsz év előtt egy hit
térítő sok 5 lo éves rabszolga lánykát vásárolt

\isz.o- ' liaz.ájókba s ott a hittérités valamint a 
hazai 

kereskedelem, 
mindazon 

országos érdekeknek melyék akár a geographiát 
... vagy azoknak keretébe beil-

' »gva szívesen fogad el és közöl e

.Magyar össze, kiket aztán Európába hozott azzal a szándék
helyezni kai. hogy itt kiképeztetést nyerve viszszamenjenek 

' :: .. ...;.....czivilizáczió
terjesztésének szép munkáját teljesítsek. E lánykák 
közül tizenkilenc/, jutott az arezoi zárdába, tizen- 
nyolcz azonban még gyermek korában elhalt közü
lök. A hoszszas tengeri ut nagyon megrongálta 
szervezőtöket, mely légmérségletünket nem volt ké
pes megszokni. Egy azonban megmaradt. Katalin 
testvér, ki a zárdában női munkákra oktátja a gyer
mekeket.

Atoj ‘késztől le velezés.

fri
S. Ö. Bpest. Tudósításait szívesen vesszük, hu . . . 

■k. Egyebeket is közlünk, ha . . . jók.
Álmos . . . rövid idő iimlva.
Gr. Z. j. úrnak Bpest. Kissé későn, sőt elkésve kaptuk. 

Tahin a vidék is részt vett volna. Egyébként lii.szszük, hogy 
a jobb győzni fog. fogadja kiváló tiszteletünket.

N. N. úrnak helyben. <»n bizonyára nőni ismeri a dene
vérről szóló mesét ! llát mi bizony leszámoltunk azzal az 
úrral, és pedig véglegesen. A mi pedig annak idejében meg
történt. azon sajnos már nem változtathatunk.

B. Z. Méltóknak találtatván, közöljük s köszönjük. 
A sakktalány jönni fog. de lmgy mikor? azt még magunk 
sem tudjuk.

M. F. úrnak helyben. Ön azt ti „Közel*  kifejezést nem 
í jó| értelmezi. Az reánk nem vonatkozik. Különben is ilynemű 
figyelmeztetésekre nem szorulunk, magunk is olvassuk azt a 

Napot.
Aszód. Mint látja, intézkedtünk. I az igértnek nem 

I szabad késnie. a szombati számon túl már nem adhatnék.
..Sonntagszeitung*  a múlt vasárnapi számot nem kap- 

, tűk meg. Kérjük.
i. n. Ostoba tréfa volt. Rendesen azok a valódi 

bolondok, a kik a világot akarják bolonddá tenni.
Hecht K. urnák Komárom. Szende kis élet jelt kérünk. 

! (Utald hírek is érdekelnek.
Z. Gy. S n. Azt a levelet nem kaptam meg. Köszö

nöm. Intézkedtem. A héninyákról . . . olvastam, llát mi Ilii
kor került!nk sorra ?

Felelős szerkesztő: lián fi János.

Dr. Márki 
kihatása a 

—, ..... Dr. Eme-
riczy Gézától. 3.) A hazai ethnographiábol. (,'zir- 
bnsz Gézától. -I.) A földrajzi szerkesztő módszer — 
Honfi Gyula. 5.) Könyvismertetés: Dr. Ortvay Ti
vadar. A magyarországi Dunaszigetek földirati cso- 
portuhisa és képződésük törvényei llieronymi Ká- 
•"l.v. és Lakits-Neiger: Földrajz. Körösitől 
llepertorium: statisztika, vegyesek. Á korszerűen 
kiállított folyóirat előlizetési ára egész évre 6 frt. 
mely azonban két részletben is fizethető a felélek 
elejéig. Ajánljuk e hazai czélii közhasznú vállalatot; 
a szak és olvasó 
előfizetési dijak és 
pest, l-ső kerület, 
dendők. Budapest. f ............. ...............
elemi es polg. isk, tanitóképzőintézeti tanár, 
a „Magyar Gea*  szerkesztője.

Szomorú kimenetelű bravour. Két huszár vo
nult a napokban Sóra nevű káplár vezetése alatt 
Brassóból Nagy szóbelibe. l'tközbon megháltak Bo
garason. Midőn reggel folytatni akarták Htjukat, a 
fiatal káplár, ki kiváló cs dúld sarjadéka, több rend
beli bravour bemutatásával akart búcsút venni Bo
garastól. Lovával beugratott több vendéglőbe, holtba: 
de midőn a város végén fekvő Zaiier-fóle korcsmába

közönség becses ügyeimébe. Az 
a lapot illető közlemények Buda- 
urintcza 28. sz. ahiliróthoz kül- 
1880. april hó. Lovcsúnyi (ívnia 

, mint

( A PÁPAI

kereskedelmi s iparbank 
li(|iiidatiól»au részvénytársaság felszámoló bizott
sága értesíti az összes részvényeseket, misze
rint a márczins 22-ik napjára kitűzőit 

rendes közgyűlés
a részvényeseknek kellő számban történi meg nem 
jelenése miatt megtartható nem lévén, annak 

ujabbi határidejéül
1880. évi április Il ik napjának d. e. 9 órája 
tűzetett ki | Pápán a városház tanácskozási ter
mébe). mely közgyűlés, az alapszabályok értel
mében. tekintet nélkül a megjelenők számára, 
a már közzétett tárgyakban érvényesen fog ha
tározni.

Pápán. 1880. márczins 22.
A ÍVInkiubioIó hixolÍMÍfc'*

l'ápún, 1880. Nőből Annin könyvnyomdáiból.


