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A megtorlás joga.

A
 múlt heti győri akasztás országszerte nagy 

szenzácziót keltett, s a sajtó tekintélyes, 
nagy része inkább mint valaha, tör lánd

zsát a halálbüntetés eltörlése mellett.
Azt hisszük , lmgy eme k i v é t e 1 e s 

eset általában véve nem képezheti a halálbün
tetés elleni érveléseknek kiinduló pontját, vala
mint helytelenül cselekesznek azok is. kik a 
törvényszéki orvosra kigyót-békát kiáltanak, vagy 
a hóhérnak tesznek szemrehányásokat. Szerin
tünk sem a hóhért, sem az orvost, sem pedig 
magát a büntető intézményt nem lehet vádéin;. 
Törvény értelmében Takács János rablógyilkos 
halálra lett ítélve, Kozarek megtette szomorú 
kötelességét s az orvos konstatálta a halált.

Ez az egész.
Ha most meggondoljuk, hogy száz meg 

száz ember hall meg a hóhér hasonló eljárása 
folytán; ha meggondoljuk, hogy számos ember 
temettetett el mint tetszhalott, miután több 
orvos is kimondta, hogy az illetők halottak: 
valóban nem tudjuk felfogni, hogy hogyan le-

i lem igényei szerint a büntetésnek más czélja tudja igazolni.
nem lehet soha, mint a bűnös javítása, melyet tentő példái nem tartóztatták vissza egyik vágyj 
a büntetőjogi eljárás azzal ér el, hogy a bűnöst másik bűnöst a jogellenes cselekmények elkö- I 
a vámért súlyos Ítélettel magába szállásra bírja. Ily 
magábaszállást a. halálra ítéltek mutatnak ugyan, 
de annak, mint lélektani processnsnak lefolyá
sát. tehát a bűnös lelek teljes istenéhez térését 
éppen maga a kivégzés gátolja meg.

Az élőkre sincs erkölcsjavitó befolyása a 
halálos Ítéletnek; a bünstatisztika száz meg száz 
adattal igazolja, hogy a halálos ítéletek elret
tentő példái még egy bűnöst sem tartóztattak 
vissza a jogellenes cselekmények elkövetésétől. 
A kivégzettet is elfelejti a világ, de egyet nem 
tud elfelejteni a kiskorú, törpe lélek soha: a 
tiltott utakoni kalandozást. Ó aljas szenvedélyei
nek fog áldozni mindig, míg az értelem s 
romlatlan szív világitó tornyát föl nem gyújtja 
előtte az indulatok sötétségében az a 
nemtő, melyet népnevelésnek nevezünk.

Igen is. az értelmi felvilágosodás 
vatva arra, hogy a rablógyilkosságoknak 

i hajmeresztő bűntényeknek elejét vegye 
a bitófa:

hogy a halálos Ítéletek elret-

vetésétől: de lmgy még egyet sem tartózta-[■ 
tott volna vissza, azt már mégis merész állításnak 
mondjuk, mert azt tartjuk, hogy a statisztika 
még nem fejlődött annyira, hogy az emberek ,■*'<  
gondolatairól, szándékairól is tudjon kimiita-■ 
tást adni.

Szóval ez lehetetlenség. A büntetéstől ]M 
való félelem véleményünk szerint — gyér- fl| 

ineket és felnőitet egyaránt képes a gonosztettek - 
elkövetésétől megóvni, s menne] súlyosabb a 
kilátásba helyezett büntetés, annál nagyobb a Vj 
félelem is meg a bűntényektől való tartóz- 
kodás.

Ennek bebizonyítására szükségtelen corpus H| 
jurisokra. pliilosophiára. meg nem tudom mire jJ 
hivatkoznunk, ennek bebizonyítására elég 
gunk tapasztalata.

Az emberi nem erkölcsileg i 
_.t,. emelkedett annyira, hogy a rosszat, a 
nem a jóért, az erényért kerülné s gyűlölné, 

hiába erőltetik az államok és társa-
a biborrnhás hóhérok a fakó ruhás is-

. .......J
önma- ■Wh

még nem .'í; ' 
i gonoszát, ||lg 

Ezen 
ethikns momentumot helyettesíteni kell más va- 
lamivcl, s ez a valami mindaddig, míg azH 

cg nem lesz tökélyetes. nem |M 
Mikor több tanító lesz a világon, mint'lehet más, mint a törvénytől, a büntetéstől M 

'katona: mikor több jó könyvek lesznek íbrga- való félelem.
lomban, mint ágyuk s gyilkoló fegyverek: mi- 8 hogy e félelem hány embert térített le *'y.
kor a társadalomban a templomok és az iskolák a bűn ösvényéről, hányat óvott meg attól, hogy 
lesznek a legszebb épületek; mikor a lmmanis- gyilkossá ne legyen: annak nem a statistika, “
mus törvényeinek nem csak magyarázói, de hanem az Isten a megmondhatója. Nekünk pe-
kővetői is lesznek: mikor a társadalmi magasb dig meggyőződésünk. hogy azok száma jelen
körök műveltsége alálöveli sugarait a socziális:tékeny. igen jelentékeny, kiket csupán csak a 

: élőt alsóbb rétegeire is: mikor a nyomda- és a hitófától való' félelem óvott meg, tartott vissza 
sajtótermékek olcsóbbakká tétetnek a lmsnáli rablástól, gyilkolástól.

lés kenyérnél és jobban is kerestetnek ezeknél;! A „Hazánk44 vezérczikkében ez is fog-iH 
Iliikor a műveltség napjának sugarai az egész laltatik:

i társadalmi világot bevilágositották, s nem le- „Valóban, a bitófák úgy tekinthetők, mintM 
i szén egy sötét elme, egy kősziv. egy szívtelen századunk szégyenfái. mint polgárosodásunk ar- ■
diplomata, egy fejetlen ember sem többé a föl-iezára sütött szégyenbélycgek, s a bünkrónikák: ; ‘ 
dőli: akkor rakjátok tűzre a bitódákat, mintegy veres lapjai, a gyakori kivégzések, s a bírói® 

mert akkor igazságszolgáltatás portálaiban olvasható halálosra 
és a fák "ii.............................................. ............................
szabadság s 
magokat in-

kedves

hétnek némelyek hóhér és orvos ellen olyannyira dalinak: 
ingerültek, különösen ha tudják, hogy Takács kolamesterek szerepét nem fogják elvégezni soha, emberi nem erkölcsileg 
nyakán oly kórtünelek is voltak, j ’• 1.........   - ' •• ...
akasztás általi halált megnehezítették.

No de nem erről akarunk szólni: 
akarunk a hóhér és a törvényszéki orvos 
dalian prókátorai lenni.

Ezúttal azt akarjuk bővebben fejtegetni, a 
miről lapunk múlt számában már röviden meg
emlékeztünk: vájjon megkivántató-e a halálbün
tetés eltörlése, vagy nem ?

Győrött megjelenő laptársunk, a „11 a- 
z á n k" 31-ik számában „Szomorú nap4* 
ezím alatt megjelent vezércikkben közlöttekre 
akarunk különösen reflektálni, miután ott csak
nem mindaz el van mondva, a mit a halál
büntetés ellen fel lehet hozni.

Nevezett lap egyebek között ezt is mondja :
..Mi elvi szempontból, minden halálos bün

tetésnek ellenségei vagyunk, lévén akkép meg
győződve, hogy a halálos büntetések végrehaj
tásai még soha sem hozták meg azon eredmé
nyeket. melyeket a társadalmi s polgári igazság
szolgáltatás azoktól várt: nem hozták meg sem 
az elítéltekre, sem élökre nézve. A józan érte-

különösen ha tudják, hogy 
oly kórtílnetek is voltak, melyek az

nem 
foga

T á r o z a.
A szívtelen.

Miként „Montblauc44 ormán a hó
Fel nem olvad s mindég megmarad.

Oly jéghideg a te szived, 
Mely engem örökre megtagadt.

8 mint a szélvész zúg odafenn 
Szivemben ép oly nagy zaj vagyon, 
Szenvedés az mit érezek...........
Ez fáj nekem oly igen nagyon.

S mint„Montblanrra*,  úgy terád sem — 
Oh hidd, vágyva nem is gondolok, 
Mert kő-szived az megfagyaszt
S tetteden csak összeborzadok.

8 néha még ha eszembe jutsz 
Halkabban ver csendes hü szivem, 
Uh dobbanásán érzem, hogy maradsz 
Mindörökre hozzám szívtelen.

Emíliának ....
Ne tudd mi az, és ne erezd, 
Soha te a szerelmi kint, 
JövŐ-menŐk arczát soh’sem 
Tanácslom, hogy te megtekintsd!

gyászos kor szégyenitő emlékeit: 
már megszelídültek az erkölcsök 
nem akasztott emberek, hanem a 
boldogság édes gyümölcsei fogják 
gatui a felvilágosodás hajnali szellőárjában, mint 
ezt Ossián lantja zengené.*

Tény. hogy a bűnstatistika számos adattal

Ítéletek, minden korrekt indokolásaik, az ala-Jrag 
nyi és tárgyi tényálladékok legpraecisebb volta’.®? 
mellett is azt fogják tndtul adni az utánunk ISI 

jövő századnak, hogy biz a műveltség még mi-i®» 
béliünk is nagyon részszerint való és hiányos {K 
volt; s lmgy barbár századok bűnei, a mi czi-H

Mint kis gyermek játszói, mulass.
S ha majd nagyok mosolygnak rád, 
Hideg legyél, s tegyél csak ágy — 
Mint a ki rájuk mitse ád....

8 ha majd téged kedvesed 
Figyelmeztet erre talán ?!
Ne higyj minden szép szavának
... S mond: nem \ agyok még nagy lány!

lté ha megnősz, jó tanácsom 
Szeresd azt, ki viszont szeret.
Megtenni azt én Ígérem
Szeressél hát csak engvmet?!

Szántó József.

a

Hivatalos titok.
Rajz. - -

Borzasztó világ az a mai! ..A titok pecsétje,“ 
titok szentsége*  elkopott szavak. Lámpára a 

titok-árulókkal! ■ Bocsánat! ón nem tartozom
azok közé; szíveskedjenek, kérem, tudomásul venni, 
lmgy „Sprcsek Venczl.*  a hivatalos ülök 
kizárólagos birtokosától három hosszú szivarért 

engedőimet nyertem, hogy tetszésem szerint 
fölhasználhatom, a mit ezennel teszek is.

Összeforgattam valami három sajtos könyvtá
rát, de Sprcsekről, illetőleg mii ltjáról legmigvobh 
sajnálatomra nem tudhattam meg többet, mint u

mennyit ő kegyes volt jó kedvében elmondani. S 
így ezer bocsánat, ha az előreboesátott életrajza ISI 
netán hézagos beud.

■ okelme azt szokta volt állítani, hogy „ csa- {M 
I l.idfája“ (lehet, hogy valami fűzfa volt) egészen a 
nagy királyig. Szvatoplukig terjed, mert apja, ugy-|B 
mund, a nagy király udvarában kályhafütői minŐ-iW 
ségbon szerepelt. (Mint György barát: csakhogy 
Sprcsek apjából, nem lett püspök.) Nem-e kimond- <K 
hatatlan kár, < különösen egy tárczairóra nézve),hogy 
Sprcsek ur csak ennyit tudott nagy őseiről? 
Bölcsőjét vallomása szerint Us a szí a uIHtti ringat- 
ták, a mi rendkívül fontos eseménynyé nőtte ki -iyi- 
magát. Csaszhiuból, maga sem tudta, hogy hogyan, 
akkorában még a tojj el-mézzel folyó Kanaánba —',;;Á 
Magyarországba vetődött. Hja! akkorában Csasz-IM 
lan felül fujt a szél. Sprcseknek csak annyit kel-Ifi i 
lett mondani, hogy Csaszlauban ringatták, nojU 
meg, hogy apja a nagy király kályhafüjtője vala, 
ez már untig elég nagy és kedvező ajánlat volt: , 
arra, hogy X. mezővárosban fegyenezőri állásba, ’ 
illetőleg .hivatalba“ helyeztetett. Becsületére le- ' f>''_ 
gyen mondva (lm pedig már a más világra elköl
tözött, béke poraira) csakhamar az egész város rí- 
wVenczlb-je lön. azaz kedves embere. De különös | 
figura is volt nz u Venczl. Amint mondják, vala-' , ' 
micskével szebb volt az ördögnél, azonban arczáhan « 
mégis valami megnyerő volt; hát még akkor, ha



. vilizácziónk temploma mellett is elég hálás ta
lajra találtak."

Mi meg erre azt mondjuk, hogy nem a 
j bitófák tekinthetők századunk szégyenfáinak, 

hanem igenis szégyennek. gyalázatnak kellene 
' tekinteni azon körülményt, hogy nincsen ember.
■ kit a bitófa a gonosz tettöl visszarettentsen.

■ Ez aztán igazán borzasztó volna ! fiát az 
olyan társadalomban micsoda törvényekkel le-

* ' hetim életet és vagyont biztosítani, a mely 
I társadalomban az egyének a halálbüntetésre rá 
i se hederítenek?

És mégis van valami benne, hogy azt 
i mondják, hogy az akasztófa nem bir azon el- 
] ijesztő, visszarettentő tulajdonsággal, mint a

* B melylyel bírnia kellene.
De miért?
Ennek is meg van a maga oka.
Komédiát űznek manap mindenből. A 

4 rablógyilkos, különösen ha egy kissé csinos, 
f bizton számíthat rá. hogy akadnak buzgó szó- 

.1 szólói stb. Párisban a törvényszéki csarnokok- 
’ bán tapsot is, pisszegést is lehet hallani, s a 
; gallérja rendesen a mellett nyilatkozik, a ki 

bajba keveredett.
Már hiszen szép dolog a részvét, de kell. 

? hogy óvatosak legyünk vele. A gonosztevőt nem 
szabad glorificálni s íigyszólva mmtyrrá tenni, 
mert ezáltal magát a bűnt is gloriíicáljuk, s 
azután nem csodálkozhatunk, ha a bűnnek oly 
állhatatos hívei akadnak, kik sem ördögtől, sem 
pokoltól, de még az akasztófától sem félnek.

Sújtsa a bűnöst a törvény, a közvélemény, 
a társadalom egész szigora.

Ne legyünk az álhiimanismus rabjai.
A halálbüntetést nem lehet, eltörölni, ha 

; csak a társadalmat nem akarjuk veszélyeztetni.
4- De a halálbüntetés magától feleslegessé fog 
][ válni, mihelyest — minta „Hazánk1, helye- 
’• sen mondja, — a humanismusnak nemcsak 
|; magyarázói, hanem követői is lesznek, azaz 

[•lg világosabban mondva: akasztófa nem fog kel
ti leni, mihelyest minden ember erkölcsös lesz.

És hogy ez mikor lesz?
Erre nehéz a felelet, — sőt erre ma még 

felelni sem lehet.

Oktatásügy.
Az iskola és szülői ház.

il.
Igen különféle a tanító állása. Nála nincs 

meg a kölcsönös érzés, mely a gyermeket a szü
lőkkel összeköti; a tanítónál, a tanító által kell 
még az érzésnek elébb felkeltetni és igen számosak 
azon dolgok, melyek az érzés léiköltését akadály óz
zák, megnehezítik ; hogy azonban az ő működésé
nek alapját az érzésre kell fektetni : kétségkivitli 
dolog.

| , Hogy melyik érzés legyen az, aftolött már igen 
3 sokat vitatkoztak. Dicsvágy ? ez nem kölcsönös ér-
i zés ; és ha némely esetben hasznavehető is, mégis 
, veszélyes az, mihelyt nem helyesen alkalmaztatik; 

elvnek pedig sohasem állítható fel.
Félelem? rossz alapja a nevelésnek, ha azon 

‘ félelem értetik, mely a büntetésből ered ; azonban 
> van egy félelem, mely nemesebb természetű, mely-

• nek fonása » tiszteletijei található ; ezen lelelniot, 
mell bizalmat és félelmet egyaránt egyesit, kell 
felkölteni a tanitónak és működésének princípiumává

. tenni. * . ,
Ilogv ezen föladat nehéz, nehezebb mim a 

szülőké, az emberi természet sujáthigosságában rej
lik, mert tisztelet és tiszteletből folyó félelem oly 
érzéseket, melyeket az embernek elébb elsajátítani, 
melyekhez szoknia kell ; mig a szeretetet magával 
hozza a világra. ,•

A tanító, ki ezen helyes elv elérését tűzte ki 
czéljául egy pillanatig sem lehet kétségben bánás
módját illetőleg. Ő ‘tartózkodni fog minden pár- 
toskodástól, mert neki be kell bizonyitani, hogy ő 
igazságos; az igazság békülékeny és szerfölött nagy 
hatalommal bir a kedély re. Itt önkény telenül eszembe 
jut. pár évvel ezelőtt tartott párbeszédem egy col- 
legámmal :

„lín : Hogy tanul X. leány ? Nem első még? 
.0 : Barátom, még nem hozott malaczot, bő

gvén lenne első?! és csodák csodája a malacz más
nap beállít collegámmil, X. leány pedig első 
lett. ------- -------- -

Ha az iskola nem lehet el a szülői ház nélkül,
1 úgy más részről a szüléi háznak szüksége van az 
iskolára: szülők és tanítók követelhetik egymástól, 
hogy egyik léi a másikat támogassa, hogy pajzánul 
vagy szándékosan egyik a másiknak müvét el ne 
rombolja.

A szülő átadja szeretett, gondosan táplált, 
tiszta és szere te tre-m éltó kedélyű gyermekét az is
kolának: követelheti ettől, hogy a szeretetet. mely

1 szivében honol, ne nyomja el hideg bánásmódjával, 
I hogy a gyermeki kedély ne váljék tétovázóvá. E 
[pontnál igen gyakran kö vettetik el a hiba, mert 
i hol van az a tanító, ki elmondhatná magáról, hogy 
[minden hamarkodástól ment!? Igen kevesen vannak 
azok, kiknek ebbéli kötelességük ismeretlen volna, 
talán egy sincs, ki szándékosan követné el a hibát.

, Többfélék a követelmények, melyekkel a tanító 
[a szülői ház elé áll; mert az ő feladata különösen 
eleiute nehezebb és a szülők részéről nagy elővi
gyázat szükséges — ha a tanító munkája sikerül
jön. — Gyakran, igen gyakran hagyatnak ügyeimen 
kívül ezen követelmények és az iskolára háramlik, 
ami a szülők vigyázatlanságából ered. Az iskolának 
különféle követelményei és kívánalmai a szülőkhöz 
intézett egy követelésben nyilváníthatók és pedig : 

„Ne tegyenek olyasmit, mi által a gyermek 
kegyelete a tanító és iskola iránt akadályoztatnék

• vagy elnyomatnék !*■  A tanitónak a kegyelet felköl
tése fontos; de szükséges, legalább ne akadályoz- 
tassék és nyomassák az el : az iskola követelheti 
jogosan a szülőtől, hogy többet tegyen, hogy ő is 
igyekezzék felkölteni a kegyeletet a tanító és iskola 
iránt, hiszen az iskola neki is segítségére van.

Ha a szülő ezélja ezen kegyeletet olomozdi-
1 tani a gyermekben, mindenekelőtt hozzátartozik, 
hogy ne sokat, és aggály nélkül kérdezősködjék a 
gyermeknél, a tanító bánásmódjáról; mert ez által 
követeli a gyermektől, hogy tanítójáról ítéletet 
mondjon, hogy a tanítót dicsérje vagy becsmérelje. 
Ez állal a szülő hibát követ cl azon szabály ellen 
t. i., hogy nem kell az észnek a kedély fölött elő
jogot adni. De ezenfelül az aggódó kérdezősködés- 
ben jelei mutatkoznak a bizalmatlanságnak, mik a 
gyermeknek csakhamar tudomására jutván, reá a 
legkártékonyabb befolyással vannak. Azért régi és 
mély alappal bíró, de közönségesen hamisan értel
mezett és használt szabály a gyermekre nézve az 
iskolában történtekről hallgatni. Ezen követelmény 
persze egész terjedelmében sohsem érhető el. Fel
tétlen és általános bizalmat a tanító iránt nem 
minden szülőtől várhatunk ; ezt kierőszakolni nem 

i lehet és nem mindenkinek adatott mindenütt bizal
mat ébreszteni; de az akarat iránti bizalom minden 

’ szülőtől megvárható.

De hogyan lehet bizalmam, hogyan helyesel
jem a tanító eljárását, ha nyilvános hibát követ 
el?! Lehet, hogy követ el hibát, de ha bízol aka
ratában, úgy az a kérdés, kinek van helyesebb né
zete - és ép itt van a bökkenő a hibák hibája, 
hogy mindenki saját nézetét tartja hely esnek és na
gyon kövesen hajlandók elfogadni, hogy a tanitónak 
lehet a helyesebb nézete.

Igen sok szülő egészen gondatlanul Ítél a 
tanító működése fölött, holott saját tevékenységénél 
a legenyhébb bírálást is felháborodva visszautasítja ; 
pedig az ő ítélete oly dologban történik, melynél a 
lehető legnagyobb óvatosság igényeltetik.

Csaknem minden szülő saját egyéni nézetét 
óhajtaná érvényre juttatni; e körülmény ugyan a 
képzett tanítót nem hozza ki sodrából, de káros 
hatása mindazonáltal meg van.

De feltéve és megengedve, hogy némelyik
1 szülő panasza okadatolt, ítéletében óvatosan kell, 
I hogy eljárjon. - A tanító iránti kegyeletet a 
[gyermekben mint szentséget tisztelje és ezen csor
bát ejteni meg ne kisérte. .Jaj azon gyermeknek, 
kit a szülő az iskolában kapott büntetés miatt 

[pártfogol, sajnál, annak nevelése szúette alapon 
nyugszik.

Az iskola Ítélete a gyermek tehetsége, szor
galma, előmenetele fölött némely szülőnek nem is 
mérvadó; az ő gyermeke szorgalmas, jámbor, jóte- 
hetségü és igyekezető, csak a tanító pártoskodó. 
Tehát mégogyszer :

„A z i s k o 1 a k ö \ e t e 1 i a s z ü 1 ő i 
h á z t ó 1, h o g y o 1 y a s in i t n o tegye n, 
m i a g y e r m e k k e g y elet é t a z iskola 
é s tanító iránt elfojt a n á: *

Eagel Mór.

Veszprém megye kir. tanfelilgyelöséye három 
figy elemre méltó köriül elet intézett a megyebeli 
iskolaszékekhez és néptanítói egyletekhez.

Eelhivás a megyebeli iskolaszékekhez.
‘ sági és népkönyvtár" czim alatt indult meg nemrég 
légy vállalat, melynek szerkesztője Bánii János 
• pápai polgári leányiskolái igazgató, kiadója pedig 
I Nobel Ármin pápai könyvkereskedő. Már az eddig 
megjelent 1. füzetből volt alkalmam meggyőződni 
arról, hogy szerző az eredeti hazai viszonyainkból 
merített anyagot ritka ügyességgel, szép Ízléssel, 

, s többnyire helyes tapintattal tudja feldolgozni, 
azonkívül irálya emelkedett, ezért elég népies, könnyű 
és magyaros. Egy füzetnek ára 40 kr, ami a könyv 

, csinos kiállítása és terjedelméhez képest igen jutá
nyosnak mondható. Ezen folyóiratot tehát, mint 
olyan kiváló irodalmi vállalatot, mely a fentebb 

; előadottaknál lógva az iskolai és népkönyvtárak 
gyarapítására igen alkalmasnak mutatkozik annál 
inkább is kedves kötelességemnek ismerem tankerü
letem t. iskolaszékeinek különös figyelmébe ajánlani, 
mert a szerzőnek tehetségétől, buzgóságától s komoly

, törekvésétől méltán elvárhatni, hogy a többi hason- 
nemű műveiben a bűnnek az erkölcsi érzésre és 
képzeletre nagyon is élénken ható, túlságosan kidom
borított s felette éles színezetű képekben való 

, ismertetését kerülni, a hitfelekezeti s általán a 
vallási kérdéseket pedig csak az Őket megillető 
linóm tapintattal fogja érinteni. Veszprémben, aprít 
hóban. Stálily György, kir. tanfelügyelő.

1 ’eszprém megye iskolaszékeihez. Ha meggondolom, 
hogy a kerületemben lévő népiskolai épületeknek nem 
mondom a törvény rendeletének szorosan megfelelő,de 
legalább a közegészség-ügyi és paedagogiai tekin
tetekből égető szükségü átalakilása ott. ahol meg
történt is, mennyi és milyen nehézséggel járt, és 
csak a hitközségek, vagy magánosok nemeslelkű 
ügybuzgalma és áldozatkézsége által volt elérhető 

lehetetlen, hogy e tapasztalatok arra ne serkent- 
I sonek, miszerint most már ezen iskolai épületeknek 
j a jelen állapotukban való fentartásáról, tűzvész általi

J „titokban*  pajtásai társaságában törte a magyar 
| nyelvet, aki hallgatta, majdnem megpukkadt neve-

■ tésben. Magas kalapja, hosszú és bő köpönyege 
: már messziről hirdette, hogy „ott jön a Venczl.“

„Adj a tótnak szállást s kikerget házadból,*  e 
•ti példaszó Venczlre is illett. Sokat engedett őkelnie 
? magának, pedig elöljárói igenis elnézek voltak irá

nyában. Fát, gyertyát, Írószereket stb. efféle apró
ságokat, melyek a városházán tartattak, sohasem 
vett, arról bő köpenye gondoskodott és olykor 

2 (szükség esetében) magas kalapja is. De addig jár 
; ’ a korsó a kútra, mig eltörik,“ igy járt biz' Sprcsek 

uram is; elöljárói megsokalták kihágásait. Tanács-_ 
> koztak, hogy mily büntetést szabjanak reá, a nél

kül, hogy tekintélyén csorba ej tessék, miután arra, 
mint fegyoncz-őrnek kiváló szüksége volt. Elcsapni 
nem akarták, mert különben igen hasznavehető em- 

‘ bér volt. A tanácskozók egyike, Klubicsek ur, ma
gára vállalta az egész dolgot, neki, úgymond, igen 
jó ötlete támadt, de tiszt-társaival csak akkor közli 

• majd, ha már befejezett tény 'nyel állhat elő.
Klubicsek egy napon Epreseknek egy a főbi- 

. rónak szóló hivatalos levelet adott át, azzal a ki- 
1 jelentéssel, hogy e levéllel a főbíróhoz fog m *nni  s 
I miután tartalma egy kiváló „hivatalos titok“-ról 

szól, ennélfogva úgy vigyázzon reá, mint szeme fé
nyére és közvetlenül magának a főbírónak adja át. 
■Epresek a fontos megbízással nagyon is megtisztelve

érezte magát: megígérte, hogy legpontosabban fog 
eljárni, egyenesen a rendeltetés helyére tart. De fo
gadása csak addig tartott, míg a város végén álló»! 
„lebuj"-hoz jutott. A bent mulató pajtásai hangja 
megütvén fülét, ellenállhatatlanul oda vonzódott: 
csak egy kortyra, gondoló magában, s aztán megy,* 1 
mint a szél. De alig hogy „Bruderjei*  megpillan
tották. irgalmatlanul behúzták. — No most Venczl, 
mondja egyik, innét oly hamar nem fogsz kijönni, 
úgy is rég ideje már, hogy velünk mulattál, ma 
csak fizetsz, hisz tegnap elseje volt. — Venczl sze
retett volna ott mulatni, de a „hivatalos titok." De 
kár, hogy nem közönséges levél, mert akkor mással 
is elkíihlhetné. Miután kifogásaira hallgatni sem 
akartak, kirukkolt fontos küldetéséiül, vagyis, hogv 
noki a főbíróhoz levelet kell vinni, még pedig 
hivatalos titkot tartalmazó levelet. Ez használt, mert 
Venczlt kibocsátották, hogy vigye hát a levelet, de 
ha visszajön, legyen közöli ük. mert lizetnie kell. 
Venczl alig hogy kiment az útra, megindult, mint 
a szélvész, csak úgy csepegett arczárói a verejték, 
pedig nem volt nyári idő. A mint így már jó dara
big haladt, niegtapinlja köpeny ege zsebeit, vájjon 
benne van-e a fontos levél ? S óh egek 1 üres. Mit le
hetett neki egyebet tenni, mint a járt utón vissza
menni; talán az utón fekszik valahol; de hiába egé
szen a lelmjig menve, nem találta. No akkor be kell 

, mennie, lőhet, hogy ott esett ki zsebéből. Persze

arra nem gondolt, hogy a jó pajtások kilopták onnan. 
Venczl nagy örömére ott találta a fontos levelet; a 
„Brúderek*  azt állították, hogy az asztal alatt ta
lálták s Venczlnek néhány „Szajdlit “ a vörösből kel
lett fizetni.

Midó'n Venczl a főbírói hivatalba érkezett, 
egész büszkeséggel kérdezte, hogy hol van a főbíró 
úr, mert neki, úgy mond, fontos küldetéso van, ho
zott levelet, melyet személyesen át kell adnia; nyert 
is azonnal bebocsájtatást.

Tekintetes főbíró úr, X hivataltól levelet 
hoztam, melyet meghagyás szerint személyesen kell 
átszolgálnom; tessék. - s átnyújtotta a levelet. 

A főbíró komor ember volt, ritkán nevetett, 
de most nem tudta visszafojtani a nevetést. Vunczl 
távolról sem gyanította, hogy mi a levél tartalma, 
azért igen is < .mdálkozolt a történteken, s mennyire 
magán kívül lett, midőn hallá a főbíró Ítéletét, mely 
így szólt.

I’udliesek! nmnd a főbíró Írnokához, híjjá 
be Jánost.

János tisztéhez tartozó mogyoró pálczával rög
tön megjelent. Venczl még akkor sem hitt a látot
taknak : <i fegyonezőr és botbüntetés! ez csak nem 
tartozik egy kategóriába?! De fájdalom a való csak
hamar bebizonyította, hogy igon-e, \agy nem? — 
Nem múlt bele öt perez és Venczl „kimondhatat
lanján*  tizenkét botütés égett, a főbíró mintegy



De e tekintetben inég mindig búira vagyunk. 
Szegény Rajkai, ki kereskedő létére a „Füg- 

getleiiség-~ben czikket irt a demonstraczióról, el lett 
ítélve 8 igen és 4 nemmel.

Gratulúlok neki! Mert ilyenekből lesznek a 
„nagy44 emberek !

A győri eset (Takács akasztottalak feltáma
dása) méltó feltűnést keltett nálunk. Kozárek vá
rosi hóhérunk (mily csengő név, mily szép czini) 
zavarban van.

Helyre akarja állítani becsületét. Valószínűleg 
hullákon fogja bemutatni akasztási tehetségét az 
egyetemi bmiezteronibon.

Bízik a sikerben, mert Monsieur Kozárek biz
tosan tudja, hogy azok a hullák, melyeket ő fél 
fog akasztani, bizony nem fognak feltámadni.

O kétségkívül e hétnek hőse. A Goitein ki
rakatában meglehet, hogy nemsokára Kozúrek-nyak- 
kendők lesznek kaphatók.

Szombaton lépett fel Murska Ilma a „horvút 
fülemile44 Lammermoori Luciában. Murska 20 év 
előtt oly hírrel birt. mint jelenleg Patti, Lucca, 
Nilsson.

Hamis azonban a tanuk abbeli vallomása, hogy a 
gyilkos Tűimért az ott jelenlevők rögtön megragad
lak, mert egy született „Vankee44 sem hir annyi 
hidegvérrel, mint amily hidegvérrel a körülúllók a 
rémeset lefolyását szemlélték. 'I'unner mintha mi
sem történt volna, járt ott a búmész néptömeg közt 
rózsás hangulatban danolgatva és véres kését feje 
fölött forgatva, végre megáll közel a meggyilkolt
hoz és amúgy belvárosán a mellére verve elkiáltja 
magát: ,11a kérdezik, hogy ki, szúrta meg. csak
mondjátok, hogy én. Tiinner!*  Es ezzel megint foly
tatta flanolását és sétáját. Későbben megint megállt 
és ezeket mondta: „Most hazamegyek, felöltözöm 
tisztán és bemegyek a bírósághoz.44 De miután ezen 
határozatát nem foganositotta rögtön, az odasiető 
rendőrök által annélkül, hogy a legcsekélyebb ellent- 
állúst tanúsította volna, bekisértetett. Addig 
Foitl Mór orvos ur megvizsgálta az áldozatot. Egy 
napszámos térdelt a szerencsétlen mellett és azzal 
gátolta meg a vér elfolvását. hogy a borzasztó 
sebet kezével befogta Midőn Feitl orvos úr a sebet 
meg akarta vizsgálni és a napszámos kezét a sebről 
levette, vastag vérsugár lövelt ki magosai! — mint 

... ... . ......... -......... ............ ,.6i, '..‘.s szökőkút — a meggyilkolt nyakából. Az
radekaival is annyira tudott hatnia közönségre,hogy! orvos csak a bekövetkezett halált constatálhatta.

Még egykori hangja-játéka-és külsejének ma-j egy kis

olpuszlulások esetére is lehetőleg gondoskodni töre
kedjem. Ez pedig csakis fűz-kár elleni biztosítás 
utján érhető el. Ha tehát a biztosit,ásnak szükségét 
elismerjük, amint hogy azt kénytelenek vagyunk 
elismerni, ha józanul meggondoljuk, hogy az annyi 
fáradság és áldozat árán felállított, vagy átalakított 
s tűz által elhamvasztott iskolai épületeknek újbóli 
felépítése, ha épen legyőzhetlen akadályokba nem 
ütköznék is, de az anyagi erők teljes megfeszítését 
bizonyára igénybe venné, azon kérdés megoldásával 
állunk szemben, hogy hol lehet a biztosítóst jutá- 
nyosabhan eszközölni ? E ezélra jó lélekkel ajánlha
tom a t. iskolaszékeknek az első magy. általános 
biztositó intézetet, mint olyant, mely a mellett, 
hogy a vallási, közoktatási és jótékonysági intézetek 
javára, keletkezése óta mindig kivételes olcsó dija
kat szabott, és e dijakból is magában a kötvényben 
](!",„ iratik le jutalékul, újabban még elhatározta, 
hogy hal évre szóló biztosításnál ingyen é\ ül az első 
év adatik és a díjfizetés csak a második évben veszi 
kezdetét s mindezek felett még a dijak befizetésénél 
10",„-et bocsát rendelkezésemre, mint rendes ügy
nöki jutalékot, mely jutalékról én késznek nyilat
kozom a biztosítók javára lemondani, s a biztosítást 
a szóban forgó intézetnek budapesti föiigynökségé- 
nél e nélkül is szívesen közvetítem s az almoz 
szükséges bevallási űrlappal mindenkor szolgálok. 
Ennyi kedvezmény mellett bizton merem remény leni, 
hogy figyelmeztetésem nem fog elhangzani nyomta
lanul, hanem inkább az iskolák és tani tólakok töme
ges biztosítását fogja eredményezni. Veszprém. 1880. 
ápril hóban. Stáhly György, kir. tanfelügyelő.

Felhívd*"  néptanítói epj/letek-liez. Az iskolai és nép
könyvtárak intézménye a nép által inos műveltségének 
előmozdítását cz.clozza, amiért is ezen intézmény meg
állapítására és fejlesztésére ezélzó törekvések a leg
fontosabb közérdekű teendők közé sorozandók. Fel-.....................   .
kérem tehát a megyebeli néptanítói egyleteket, hogy uiában, hogy Néger Ágoston urnák a fennkölt szel-; 
a könyvtárak ügyet a legközelebbi gyűlésen tárgyal- I 
tatai s azoknak alapítása, terjesztése, értéke-itése, t o - o .■____ o.........o.
lalamiut ;iz (■ ezólra szolgáló módok ós cszkózók j tortónt megválasztatásáról szóló okmányt átnyújt- lialli-n. tetemes áldozatokká!. Nikó Lina k. á„ a
érdekében hozott tapasztalati javaslatokat velem sák. - A „ vawMi..x,«.r .... ................... ................................................
azon okból közölni szíveskedjenek, lmgy é 
tudomást szerezvén azoknak az ügyre nézve hasznos ; 
voltáról, gyakorlati téren való alkalmazásuk iránt I 
a szükséges intézkedéseket meglehessem. V 
1880. ápril hóban. Stáhly György, kir.
ügvvlő.

— különösen az őrült jelenete után zajosan tapsol- Eközben oda érkezett egy városi kocsi, arra tették 
i tak neki. | fel a holt-testet és ugy szállították a városmajorba,

A népszínházban „A legény bolond"-jút még[annélkül hogy szükségesnek sem találták letakarni.44 
mindig telt hóz előtt iidjfik. Kis-Czellböl a kővetkezőket írják nekünk:•> Illő ff Vilii Víil'll ni v.iui.v ip.i lizvir,- 1 Atnuvimi I — . ......... . ... .. . , . ... .. .. ,

' gyenge toliamat és -.......- sétálni megyek.
Salamon Ödön.

. • , . ............. , 1x13”vtciiuui a kuvciMJtunci njaiv ncnuiir^.
Az Hl., gyönyört! olyannyira, hogy leteszem p41. hét ótll id;;7. nl-,iunk Kárpúti György derék 

1 színtársulatával s iparkodik elismerésre-meltó buz
galommal a község igényeinek eleget tenni; mííso-

i rozatában egyik jeles népszínmű a másikat követi ; 
adták „Falu roszszút4* „Notás Katát" „Huszárcsinyt*  

. . .... . .... , x „A czigánvt4* stb. A társulat kiváló és tehetségesebb
, _ ^z..** ’?r?e .’Ja .’^r0.80^ 0yamo 1 to. ‘; tagjai csakhamar a közönség kedvenczeivé váltak
1í. tisztelgett küldöttsegileg a hel\ beli pleba-1 "Kúrpáth*.  Kúrpáthinú, Fáy, Fáyné is eléggé ré- 

, /• ii .-‘‘"'‘y.A" ! s'zesülnek elismerésben és tapsban — csakhogy ab-
lemh rgyhlíz-krímiink az egylet utóbbi gyűlésén az bó, khet! (Már ebben igaza van. Szerk.)
c g y 1 e t <1 is z t a g j a v a e g y ha n g u 1 a g 1 |.)pell mosf értesülök arról, hogv sikerült az igazgató 

;v,.I.-,.!lk,|ia|,árt,,te,nesól.lo-/latokkal. Xikó Lina k. a., a 
,, , , ...... 7„a közszeretetben álló ferhu a küldöttséget.a | budalwsU népszínház egyik közkedvességű énekesnőiét

en ékként | logszivelyesobben fogad,,, az üdvözlő szónoklatot pedig | llél,tov Ve„dégszerepre 'megnyerni, mely alkalommal 
... hasznos igaz, testvér, szeretet sugaltn szavakkal viszonzé. i „Piros lmgv'ell,iris‘ és ..Vereshttíu"
isiik iráni (Izraelita polgártársaink e választással nemcsak aj . .. A i.Ve ./nrein 1'1'öiános urat, liánéin önmagukat is megtisztelték. Óhajtjuk, fognak színi e kel llllll. A lulv hdl ki Zoli, ég < \ .11-

. ' .. . ’ i íiogv azon válaszfalak, melyek a. humain.smus terén az egyes dég első föllcptet, mely szombaton folyó llo -4-en 
1 • tanici- f,.lekezelek közölt mén csak sznivánvnsan állanak fenn, a fftríénond íi lpirfeszfiltcbb őrdpkoltsé'ri/el vál'ia. /

Vidéki és helyi hírek.
h.

Fővárosi levél.
Jöjjön fagylaltozni ! Menjünk a Svábhegyre ! 

A ligdíben mily szép !
Ily kiáltásokat hallok az. utezáii és ezen ki

áltásuk „saisont*  jelentenek.
Oh, mily bosszús vagyok ! Szeretném a téntát 

és tollat elküldeni a szerkesztő úrnak, hadd írná 
meg maga a fővárosi levelid !

De van is okom a boszuságra.
Akit csak meg akarok látogatni, nincs otthon. 
Mind sétálni ment. A nap is kinevet engem 

és azt mondja: ('gvan ne firkálj, jer ki a sötét szo
bából!,

Es én mégis firkáljok! Oh, én bobé! 
De miről ?
A sok vendégszereplésről? 

pini a nemzeti, Abonyiné Kovács 
hoz szerződtetett? Hop 
a „Törvénytelen fiúban 
e fél sikert is csak kellemes 
heti ?

Arról, lmgy Cop- ] 
Ella a népszínház- j 

;v Hunyadi Margit kisasszony ■ 
- lépett fel fél sikerrel, és 

külsejének köszön-

Vauy Írjak Kobrn-g Gotha hg. estélyiről, i'i' b Uj.ijuk díszes, irodalmunkban.
ifit- ;<i diuvúíii c7aI<t4H’. és mely ostelyen •' ’ • /. .n.- « ••. /■».» i.z -

i, de az irók közül
Párisiink is díszéül szolgált volna, és mely estélyen 
ott volt az aristocratia szine-java, . 
csak Berec Antal ?

Mikor lesznek már Budapestnek oly estélyei 
milyeneket Mm. Edmonde ad l’árisban? Oly esté
lyek, r ....  •' ‘ ’ " ' '
mint a fináncz- v.- ...... ................

Egy franczia i.ó lő./..-..
Budapest est Paris en miniatűré.

felekezetek között még csak szórványosan állanak fenn, a történőiül. ll legfeszültebb érdekeltséggel várja. A 
; társailalom más terein is ledőljenek; mert csak akkor fogja vj(lékbeli t. ez. közönség figyelmébe is ajánljuk 
‘Í4il!ÍLZSz<Xrn 8ZCl’etCt UZ Ck ,,iljlöka,bftn t:u,yiiJliti ezen nem minden nap kínálkozó műélvezetet' és

A „Pápa városi és vidéki tanitóegylet*  f. h.; reméljük, hogy mint nemzeti nyelvünk apostolai 
[30-án délelőtt 9 órakor a polgári leányiskolában | iránti elismerésből. 1‘^‘g
közgyűlést tarl. melyre az egylet tagjai 
meghivatnak és fölkéretnek, hogy minél számosab
ban megjelenjenek mert igen fontos tárgyban kell 
határozatot hozni. Elnök úr megbízásából Goldberg 

[.Jakab, egyl. jegyző.
Megjelent és Nobel Árminnál valamint minden 

hazai könyvkereskedésben kapható: „A varró
leány4* elbeszélés az ifjúság és a nép számúra, 
irta Bánfi János. A sajtó igen kedvezően nyilatko
zott az ..Ifjúsági és népkönytár44 I. kötetéről, ,,A [ 
rongyszedő fiáról.44 minek folytán szerkesztő és 
kiadó remélik, miszerint a közönség fokozott mér- j 

i tőkben fogja támogatni vállalatukat. - A kötet ; 
! ára 40 kr.

Paris Murcie vég nélkül. A „Tavasz44 : 
■ czimmel f. é. május első napjábau a „Páris-Murcie44 1 
s a „Vindobona44 mintájúra két ives röplap jelenik | 

! meg. E lap tiszta jövedelme bpesti gyermekmen- 
[ hely s kórházi czélokra fordittatik, s a tavaszi ünne

pélyen fog áruba bocsáttatni. A nagy közönségnek 
r j' ’j ” ‘ ’ ’’ . sőt a külföldiek-
[ ben is páratlan fényű (Munkácsy, Zichy, Ügeti.

Lotz, Székely stb. rajzaival diszitett) lapot, melyei tál oly 
elsőrangú közlések (beszélyek, anekdoták) tesznek 

1 becsessé. (Jókai, Pulszky, Arany, Gyulai, Szász, 
1 " ” stb.) Ára 40 kr. /

tisztelettel niegesen fog az előadásokon jelentkezni. Boross. 
(Régi nóta ez már minálunk Magyarországon! Csak 
jöjjenek holmi német „sziingerek" bizonyéra nem lesz 
Ihiány publikumban, , . ’.... : -z—~
bán. Maholnap a magyar színész esi 

•élhetni, ha nappal — varr. 
| ismerjük Fáy és Kárpáthy urakat,

- persze, abban a krajezáros- 
uik úgy fog meg- 
. - Személyesen 

(____ _.. . , annál jobban
csodálkozunk hát. hogy olyan kis városban is osz
tozkodniuk kell a vendéggel. Szerk.)

Gyújtogatás. A kisbaráti plébánosnak a közel 
múlt napok egyikén udvarából ellopták egyik bor
júját. Ftún-keresésére megtudta, lmgy azt Dörnhöffer 
mészárosnál adta el a tettes, ki senki más nem volt 
minta plébános gazda-aszszonyúnak öcscse. Ezt hallván 
a plébános ugy megharagudott, lmgy a gazda-asz- 

' szonyt elküldte. Alig pár napra reá e hó 14-én éjjel 
I a papiak kigyulladt és a nagy szélben gyorsan ter- 
' jedt tűz folytán ugy ez, mint a tanitó-lak és isko
la-lak egészen le égett. Tetézte a szerencsétlenséget 
azon körülmény, hogy az anyakönyvek megmentése 
czéljából a papiakban tovább időzött plébánosra ép 
az ajtóból kijövet az égő nádtető leszakadt, mi ál- 

’ ’ ’ súlyos égési sebeket szenvedett, hogy a
nyert sérülések következtében egy napi szenvedés 

....... után a törv. biró házában elhalálozott. A papiakban 
kérjük minden ingóság bennégett, a tanitó-lakból is csak 

................. ' Alapos a gyanú,
| Fáik, stb.) Ára 40 kr. Áz előfizetéseket . ........ ......................o ............... n

melyeken képviselve van a szellemi- ép ugy | gyorsan eszközöltetni, minthogy feles szánin [ igen keresett lehetett megmenteni.
i fináncz- és valódi aristocratia? I példányok nem igen fognak nyomatni'.' Előfizetéseket • hogy itt bosznhói eredt gyújtogatás esete forog fenn.

ir<» fővárosunkról azt mondta: (,]fogaj minden könyvárus a fővárosban és a kiadó-'A vizsgálat folyamatban van.s a kiadó-1A vizsgálat folyamatban van.
hivatal. Rautmann F. könyvárusnál. (Gránátos- Megnyílt régi források. A Tapolcza folyóban
ntcza (>. sz.) i meglehetős nagy menyiségü jelenleg a viz: ennek oka

Egy helybeli szegény fiatal ember, ki vészé- altban rejlik, lmgy régi források a mederben, ame- 
szenved, melyet csak úgy vél, ] v<»kre mint hajdanta létezőkre, de idők folytán be-

vigasztalásul mondta noki, hogy köszönje meg, hogy

kft volna: tehát vigyázzon magára, hogy elöljáróinak
először van ily ügyben e helyen, mert különben 24 ’lelmes szembajban .......... ........ . .... .. . ... ............ . ..... ....
inH , . i íz, • , ' / i i-i-,i, meggvógvithatm. ha a budai Lukacsfürdot bitogat- ( U2:i'| fakra meg most is elő öreg emberek emlékezik volna: tehát vigyázzon magúra, hogy elöljáróinak mi lenünket., hóm valami módon In.n.mvilH.1- A. hövon fnlvnnk
többé ne legyen reá panasza, mert más alkalommal segftspnk rajta. 1 
e helyben kikapja részét s elmozdíttatik. I miatt kénytelen volt tanulmányait félbenhagyni. ■- . - -..... o.......

Ezek lilán megértette Venczl, hogy mily „hi- szülői sincsenek már, > így jelene, jövője lia n,,‘c i homlokzatún ez áll: Moribus Snperintendentia et Mu- 
vatalos titok44 állt a levélben. Ezért izzadott I nem gyógyul - csakugyan kétségbecytő, azon ke-' .................................................. ................

, , , , ,,,. •••íi ♦ I relémmel iordulunk a t. közönséghez, miszerint
nug a gyors menüsben,azúrt állt ki annyi ijedelmet Mnnilv (.sd..lv könvöl.a(]oni/invilivill |lipllllk szín
imkor az átkozott levelet elvesztette, s még lmzza: ktSZt.;ségéh. Z fordulni kegyeskedjék. I muzsikál.
” ’z ...............  " A kaszinó és polgári kör egyesült s ezentúl1 “

a „kaszinó-kör*  nevét, fogja viselni, t'zéljai: a) tagjai | 
és azok által ahipszabályszerüleg bevezetett vendé
gek részére helyiségében könyvtárt és olvasó termet 
tart, b) járat politikai, szépirodalmi és szaklapokat, 
c) népszerű felolvasásokat rendez, d) a hazai irodal
mat és művészetet pártolja, e) u. társalgásra és a 
törvény által nem tiltott társas j.........  u,.
sóra szükséges helyiséget tart, f) társas estélyeket' 
és mulatságokat rendez. De csak most veszem észre., 
hogv elfelejtettem megmondani, lmgy hol történt 
meg ez az örvendetes fúzió. A kiváncsinak megsú
gom : Vúczon. .................................................... ,.!

hatja, arra Kért lel bennünket, hogy valami módon | n(>k< inos( ismét megnyíltak és bőven folynak 
. Mintán e fiatal embernek, ki baja s szaporítják a folyónak vizét.

[miatt kénytelen volt tanulmányait félhenhagyni. Czigány magyarázat. Pápán a eollegium új 

isis. Két czigány nézi, olvasgatja; az egyik kérdi a 
I másiktól, mit jelenthet ez? A másik csakhamar igy 
I magyarázta még noki: Morca siiperintendentiának

néhány ,,Szajtlit“ kellett fizetnie hogy.... Bor-j 
zasztó! ily leulázlatá.*! ...

Ily gondolatokkal volt elfoglalva Venczl ha
zamentében s már föltette magúban, hogy vissza
megy ősei fészkébe Csnszlauha . azonban még egy
ezer meggondolta a dolgot és ugy találta, bogv az 
alfal ugyancsak napfényre jöhetne „a hivatalos ti
tok, * azért, lemondott tervéről, de le a bő köpönyegről 
és a magas kalapról is. és lett belőle Ilii és alázatos , 
szolgája elöljáróinak ....

Kiipenyoget és kalapját csak akkor vette ismét 
bd. midőn elöljáróival egyetemben vissza t sasz- 
I,l”ba kellett mennie. A hivatalos titkot4* pedig reúm 
hagvományozla, (de nem ám természetbeli) húrom 
losszii szivarért, melyeken talán egészen Csaszlauig 

elra»tölg8tt. Uádor Gjnlu.

Pécs ünnepe. Vasárnap ünnepelte Pécs városa, 
mint sz. kir. város, századik évfordulóját. A város 
tanácsa nagyszerű népünnepet rendezett, nagy hor
dókat ütötték csapra és egész ökröket sütöttek. 
Ezenkívül egyes egyletek és az egyház-káptalan kü
lönböző módon emelték az ünnepélyt. A Mecsek 

!'■ ‘’j,” I hegv tövében, a Tettyén, a lövésztársulat rendezett
; játékok gvakoiiu- (lijiÖV(5szet.ett esfce pe(ijg a híres pécsi dalárda

énekelt a Széchenyi téren az általános kivilágítás 
alatt, melynél az agg székesegyház négy tornyán 
görög és bengáli tüzeket gyújtottak.

(x) Érdekes lapunk mai számában id. Hekscher 
A pénteken elkövetett piaczi gyilkosságról Sámuel hamburgi bankház szerencsehirdetése. Ezen 

’’..........., "* z.... 1............ ** í ' ház, az általa gyorsan és hallgatag kifizetett nyeremé
nyek állal oly kedveltté tette magút, hogy inditatva 
érezzük magunkat t. olvasóinkat e ház hizdetésére

lapunk egyik munkatársa, ki az ott lefolyt borzasztó 
esőméin nők szemtanúja volt, a következőket 
közli: '.Miliőn az áldozat ijesztő jajkiáltása elhang
zott, megdöbbenve siettem a hely színére. Imi a 
szerencsétlen Molnárt már vérében fekve találtam.; figyelmeztetni.
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Arany János legújabb arczképei. Arany János 
miut tudva van 15 év óta csak most vétette le magat 
az akadémiai album számára,melyet hllinger Kde es ta|sí]jaj |1(.\él ment, 
testvére udvari fényképészek a Széchenyi-szobor « w v—....
leleplezése alkalmából készítenek. Ezen arezkepet 
ő az irói-segélyegvletnek adományozta. leknitio, 
bogv nagy költőnk‘ezen arczképének megjelenését a 
közönség óhajtva várja, az kétféle alakban (nagy 
4-edrét és Makart alakban) már april 10-én meg 
fog jelenni, s nevezett fényképésznél továbbá a mu 
és könyvárusoknál kapható lesz. A díszes nagy 
4-edrétü alak ára 6 frt, a Makart alaké 1 Irt 50 
kr. A vidéki közönség megrendeléseket legczelsze- 
rübben akkép eszközölheti ha a kép árát posta 
utalvánvnyal Ellinger Ede és testvéréhez (Buda
pest, Koronaherczeg és Korona-utcza sarkán) be
küldi.

Szerkesztői leretezés.
Zs. S. Bpest. ön ezermester, gondolatunkat is

G. V. Kpsor. Ne bolygassuk azt az ;\z
egész, nagyszerű bhimnge volt, mci, 
had előfordulni.

S. Ö. csak az. árnál úszott.
K. M. Bpest. A csevegések igen gyengék, eg.'d'en- 

egvnek van éle. s ez is n Nagy Sándor-Pmgencs-fde jele
netre emlékeztet. A lap tudtunkkal rendesen megy 
milyen számokat kér ön? . .

A. K. Ksszny. On azt kérdi, hogy mikor lesznek 1 apait 
színészek? Iliit mindentudónak gondol bennünket? Hisz 
limit On kérdez. zz még a jov« klenlezlirtetlen titka. l««»ék 
azonban az utczaszegleteket megtekinteni s látni lógja, 
hogy másban nincs hiány. . . , „

F. B. Versnek nagyon is prózai, prózának meg— 
És ha ön annak a szép kis leány mik már azt mondta, lmgy 

• ne hozz panaszt.
Nélkülözlek, elhagylak, ravasz !

miért versel róla? Egyébként is bárminemű névtelen kfllde. 
menyeket nem közlünk.

. Titkos szerelem ... Este intézkedtünk.
Legények bolondja.... egyes közleményeken vriltuz- 

látni: ezt a j<»g"t a szerkesztőtől senki el nem veszi.
i"i 'vi’insiiiiii 7iem zn- ütközzék meg rajta. A nuísikat el fogjuk olvasni.ül.vmk lünhosta nein s21i„,1,llkb„„.

Ernyei Becs. Mikor fogja beváltani. Ií. úrnak tett 
tót? -

Jó éjszakát . . . mondja ön ezt kértük, a . . . poézis- 
Hiába ezt erőltetni nem lehet. Őszintén mondva a 

ldött költeménynek no ne haragudjék meg - se 
se farka. Izlelőül álljon itt és a 4 stróplm, nehogy az 

■ a csodabogarak közé kerüljön:
E jelenség a szép természetben 
Megvolt, megvolt ölök időn út; 
l»e ajkamról ez igaz szó lebben: 
Csak lelkem nem látok szerelmedben 
Soiia-soíia.: „sötét éjszakát!"

felelős szerkesztő: lián fi János.

i
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Ifj. Sclilesinger Mól

lessz
12-ig, délután

Elegáns
Nyári kész öltözékek gyapjú kelméből 12 frt.

Felső kabátok(überzieher) 9, 12 frt. 50 kr. 
Panama egész öltözet . . 1
(flott kabát finom fekete

„ blnsok .......................
Gyapjú-szövet pantalók . .
Fekete glott mellények . .
Lüster blnsok fekete és színes 
Mosó öltözet czérna-szövetből

B B vászonból. . .
Bérrulm szolgák részére jó poszt. 2'

B . vászonbó
Gyermekeknek 8 évtől kezdve fölfelé a leg- 
jutánvosb árakon. Tisztelettel

Koczka László 
férfi szabó.

Záiogintézet megnyitása.
Alólirott tudatja a t, közönséggel, hogy

zálog*hi1czet
nyitására hatósági engedélyt kapott, I. évi 
ápril hó 15-én középiitczai 38. számú Kadlicz- 
fóle házban a megyeháza mögött meg-

Az intézet nyitva 
naponkint reggeli 8 órától 

2 órától 6-ig.
Kelt Pápán. 1880. április havában.

8^ MOSO-INTEZET
Van szerencsém a n. é. közönséget tiszteletlel értesíteni, hogy f. c. apr. 

3O->m Piípán oly intézetet nyitottam, a milyen eddigelé vidéki magyar 
városokban nem állíttatott. És ez az általam berendezett

MOSO-INTEZET.
Nem kíméltem som költséget sem pedig fáradságot, hogy intézetemet olyanná 

tegyem, mely a n. é. közönség pártolását megérdemli s képes legyen arra, hogy az 
azt igénybe vevő t. közönség általa ícícifiies illegiftliHl'líÓSÍ eszközöl
hessen és felesleges kiadnsokíól ment legyen.

Mosóintézetem mindazon czikkek mosására vállalkozik, a melyek egyáltalán 
moshatók, s így ezentúl csipkék és hasonló tárgyak mosatása végett, nem 
szükséges bécsi intézetekhez fordulni.

A mosásra szánt tárgyak rőfös kereskedésembe. (Pápán, szél-utcza) 
fogadtatnak el; kiváltaira azonban a házhoz is elkiilclheíek 
azokért.

Ajánlom intézetemet a n. é. közönség kegyes pártfogásába s maradok 
mély tiszteletlel 

r a r s z f € i. ö i*.

A MAGYAR-FRANCZIA BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG

BUDAPESTEN (Franco-Hongroise),
melynek 20 millió frankban vagy 8 millió arany forintban megái lapított 
alaptőkéjére a részvényesek által 10 millió frank vagyis 4 millió arany frt. 
készpénzben befizettetett és részint a főváros első rangú pénzintézeteinél, 
részint magyar állampapírokban elhelyeztetett,

ELFOGAD BÍZTOSITÁSí)KAT:
tűzvész és robbanás által okozott károk ellen épületekre és ingó tárgyakra; 
jégkár ellen minden mezőgazdasági terményekre;
szállítmány!*  károk ellen szárazon vagy vizen utazó javakra; és 
az ember életére minden ismert módozat szerint.

1.
2.
3.
4.

A társaság, melynek élén mint elnök BITTÓ ISTVÁN, mint aWnUk 
báró BANHIDY BÉLA, s BONTOUX JENŐ és mint MOSKOVICZ
LAJOS urak állanak, a fentérintett tetemes alaptőkénél fogva a t, ez. biz
tositó közönségnek minden irányban teljes közösséget nyújt, a biztosítások 
megkötésénél a legelőnyösebb feltételeket alkalmazza és a lehető legna
gyobb kedvezményekben részesíti a t. ez. biztosító közönséget, valamint az 
előforduló károkat leggyorsabban és legméltányosabban rendezi és téríti meg.

Biztonitási. ajánlatokat elfogad én felvilágoHitdbokkal ezivenen szolgál 

a pápai föilgynökség 

ItÖllM KATHAIUNÁNÁL.I_____
4__ Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin.

Főnyeremény 
eseti. 

400.000 márka
Szerencse

hirdetés.

A 
nyereményeket 

az állam 
biztos í t j a.

Meghívás Hamburg állam által biztosított 
nagy sorsjátékban!

részvétre, melyben több mint

8 millió 300.000 márka
biztosan kisoroltatik.

Ez előnyös sorsjáték-nyeremény melyek 
tervszerint csak 87,500 sorsjegyből állanak — 

a következők:
A legnagyobb nvc emént eseti 400.0Ü0 11..

t o v «í b b á
jutái. 250,000 m. fi nyer. 4000 m. i

1 u ver. 150,000 in. 68 . 3000 ni.
1 100,000 ni. 214 . 2000 m.
1 60,000 ni. 10 1500 m.
1 B 5o.ooo ni. 2 . 12oo m.
2 40,000 in. 531 „ 10O0 m.
2 30,000 ni. 673 » 500 m.
5 n 25,000 m. 950 . 3oo ni.
2 , 20,000 m. 65 r 200 m. ,

12 , 15,000 m. 100 ft 150 in.
1 , 12.000 ni. 25150 r 138 m.

24 „ 10,000 ni. 2100 ft 124 in.
4 „ 8,000 m. 70 . 100 ni.
3 B 6,000 ni. 7300 ft 94 és 87

52 5,000 m. 7850 w 40 és 20
Az egész művelet 7 >>- ztálybó áll. s néhány hó alatt
biztusan elintéztétik.
Az első huz.i-. határideje hivatalosan vau megállapítva. 

A sorsjegyek ára:
E(iy eredeti sorsjegy ara csak 3 ft. 50 kr. 
Fél „ „ I ft. 75 kr.
Negyed „ „ „ „ ft. 88 kr.

Ezen az állam által biztosított eredeti sors
jegyek (nem eltiltott ígérvények) az összeg bérmentes 
beküldése vagy posta-előleg útján általam a világ bár
mely részébe küldetnek.

Minden résztvevő kap tőlem még az eredeti sors
jgyen kívül az álhim-ezimerrel ellátott eredeti terve
det ingyen és a megtörtént húzás után azonnal az 
redeti nyeremény-lajstromot felszóllitás nélkül meg

küldöm.
A nyeremények elküldése és kifizetése 

az illetőknek egyenesen általam, pontosan és titoktar
tás melleti eszközöltetik. Megrendelések legczél-

.sz.erübben postautalványon eszközölhetők.
Megbízások a küszöbön levő húzás miatt 

f*.  é. május 13-ig- 
(1 Id. Hekscher Sámuel

bank- és viiltófizletéhez Hamburgban intézendők.

A MAGVAR-FRANCZIA BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNY-TARSASÁG 
vagjou-k limitálása

Kistenmacher Károly. 
Schwelgcr Márton.

1880. j u n ii á r li ó 31 -i k é r ő 1.

Forint Elsőbbségek: Ár
folyam Forint kr. Forint kr.

502.800 Eperjes-Tarnowi .... 83.50 169.938 —
1 55.000 Magyar nviigoli I. . . . 85.50 133.038 —
108.100 11.. . . 84.—f 166.10 1 —
501.300 Északkeleti..................... 8.3.50 418.585 50
197.400 Magyar-Gácsországi . . 83. 103.842 —
140.800 Alföld-Fiumei II. . . . 80.75 122.144 -
112.800 1. . . . 87.75 98.982
389.200 Kassa-( hlerbiirgi ezüst. 86.50 336.658 —

ío.ooo „ „ arany . 100. 10.000
Kamatok Január 31-én 37.054 17 1.956.645 67

1.0(10,000 K(iiniifi;li‘ záloglevelek 95.50 1.012.300
Kamatok január 31-én 9.716 67 1.022.016 67
Betétek bpest i intézeteknél 1.714.168 84
Készpénz ..................... 6.980 47

Követelések ügynökök-
né! és biztosító társa-
Ságoknál ......................... 62.2S8 18

4.762.099 83
Muskovitz Lajos.
Dr. Hlller Albrecht.

rápún, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.


