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SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ és TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

Fölhívás a hazai sajtóhoz! ®)
TT^Özelg a nagy pillanat, melyben milliók ajka 
|\ fog hálaimát robogni a nagy mindenség 

Teremtőjéhez, ki egy ezredév viszontagsá
gai után is föntartá és újra ébresztő a magyar 
nemzet életét a népek hullámzó tengerében. E 
közelgő pillanat: a honalapitás ezredik évfordulója.

Kinek nem verne szive gyorsabban e gon
dolatra? Ki maradhatna érzéketlen azon dicső 
világhős fényes emléke iránt, ki a magyar ál- 
lamalkotás nagy művét oly dicsöségteljesen s 
<dv nagyszerű eredménynyel hajtó végre?

Ezredéves dicső fönnállásunk megünneplé
séhez a nagy llonalkotó nevét s emlékét oly 
szoros s szétválaszthatta!) kapocs fűzi, melyei 
■ Hinni kislelkü okoskodás s érvelés meg nem 
lazíthat. Árpád egyénisége oly mythologiaiszerü 
alakká fejlődött, jelleme, hadi-tettei, egész tör
ténelmi szereplése oly magasra emelek őt a, 
nemzet lelki szemei előtt, hogy nevének puszta 
említésére is bizonyos mardosó szégyenérzet, 
fogja el keblünket, oly szégyenérzet, mely, mint 
a rósz lelkiismeret, folyton csak azt súgja fü
leinkbe, hogy méltatlan utódaivá sülyedénk a 
honfoglaló hős nemzedéknek, melynek sem ha
talmát sem függetlenségét nem vagyunk képesek 
többó érvényesiteni s föntartimi. Igen, oly annyira 
idimllgafjuk s mellőzzük a Honfoglaló nevét és 
'■miókét, hogy mai viszonyaink közt s Ausztri
ának alárendelt helyzetünk mellett csaknem 
'■ lünk vele foglalkozni, s minthogy őt még a 
l.dlnemzetek is mint a magyar nagyhatalom s 
fiiggotlenség szernélyesitőjeként képzelik, s igy 
még emlékének egyszerű tárgyi megörökítésében 

egyenesen a magyar állam-eszme s függet
lenség provokálását látnák, épen nem csoda, ha 
a jelen politikai szolganemzedék s az elkorcso- 
sult magyar nemzeti érzület tartózkodó s meg-

hunyászkodó viseletét tamisit ezen nagy nemze- és ezzel együtt a magyar walhalla szent ügyétH 

”) siker reményében® 
germa- karolhatja föl. Ily irányú mozgalom megindító-M 

leigázta sát pedig első sorban a hazai sajtó, csak a ha-® 
csaknem zai hírlapirodalom lelkes fölhívásai, buzdítást 

állal érhetjük el. mert az ily utón indított® 
mozgalom, lassan bár, de mindinkább nagyobb® 
s erőteljesebb viszhangra találna a nemzet kebe-■ 
lében, mig végre maga a nemzet, maga a ma- M 
gyár társadalom venné azt kezébe. H

Az idő s alkalom erre már elérkezett.® 
.Maga a helykijelölés is oly dolog, melyet egy ’g 
folytonosan fejlődő s épülő fővárosban nem igen 'K 
lehet soká halogatni. Részemről e kedvező jh 
alkalommal a következő két helyet hozhatom <• 
javaslatba :

1. A vigadó előtti tért az emlékszobor !■ 
számára. Előnyei: semmi kisajátítási költséggel 
nem járna, bár kevés élénkséggel de gyönyörű 
fekvéssel bír. három oldalról pompás palota- <■ 
csoportok szegélyzik, mindenekfölött pedig csak- 
nem szemben a várpalotával a sétány közepére i'-d 
s a Dima-partra esik, melyen maholnap ugyszól- 
ván egy egész kis szobor-társaság fog 
gyűlni.

2. A Károly-körnti Huszár-féle 
Előnyei: rendkívül kedvező fekvése a 
legélénkebb központjában, nemcsak az 
szobrot, de a Walhalla épületét is befogadhatja, || 
mely utóbbi a vigadótér választása esetén külön 
eső helyre szorulna; hátránya fájdalom az. hogy H 
igény be vétele igen tetemes kisajátítási költség- fl 
goi járna, a min különben segíteni lehetne 
olyformán, ha az uj városház előtti telekcsoport 
szükségszcrütlen kisajátítására szánt összeg in- | 
kább erre fordittatnék.

Mindezeken kívül pedig az országos gyftj- n 
tés rendezése, pályázatok, építkezések stb. is II 
oly sok fáradnimot s időt fognak igénybe venni, ? 
lmgy csaknem csoda lesz, ha a még hátralevő i; 
rövid időszak alatt a legfáradhatlanabb buzga- | 
lom is czélt élhet.

i HunyHijoicirt Kinn,sh, iici^y nrni/.t-- r/.z.ri u iiiitgyui n
[ti őse emlékének a napi kérdések rovatába való a legszebb s legjogosnltabb
■ fölvételével szemben. A knlbohatús s a 
nizátió gyilkos szelleme oly súlyosan 

már a nemzet életerejét, hogy ma már 
lehetetlen a legdicsőbh magyar honszerző feje
delem emléke iránt a nemzet kebelében nagyobb 
mérvű propagandára az utat tdkésziteni. A nagy

i nap maholnap beköszönt, és a honalapító em-
' lékszobrának ügye ez idáig még csak tervben
i sincs előkészítve.

; i I...........  1 "Iszonyú könnyelműség s hanyagság ez! 
Ilyet csak egy öngyilkos nemzet engedhet meg 
magának! .Melyik európai nagy nemzet ignorálná 
ennyire legdicsőbb fejedelmi őse emlékének 
tárgyai megörökítését ?

Sokan azt vélik, lmgy még elég idő van 
erre gondolni. Ilin önámitás! A jelen pénzügyi 
s politikai viszonyok közt oly tehetetlen s egyéni 
sajátságaiból annyira kivetközteleit nemzetnek, 
mint mi vagyunk, egy lel század is kevés arra, 
hogy oly eszméknek, mint 
szobor és a. magyar 
életet adjon.

Sokan ismét, kik az
is elérkezettnek gondolják, azt vélik, hogy az 
ügyet a főváros képviselete tartoznék fölkarolni. 
Ily törekvést azonban még magam is határo
zottan ellenzők és kárhoztatok. Részemről a 
főváros képviselő testületének hazalisága. s üiliv- 

i buzgalmában, melynek a német színház kérdésé- 
nél csak a legközelebb is oly fényes bizonysá- 

I gát nyújtó, soha nem kételkedem, bármit tegyen 
■ s cselekedjék azonban, csak addig s ugy teszi, 
a meddig s a hogy azt a financiális körülmé- 

, nyék engedik, már pedig hogy a honalapilói 
emlékszobor s a magyar walhalla szent ügye 
financiális bűnbakká alacsony itassák, az ép oly 
szégyenitő lenne a főváros hazafias polgárságára, 
mint magára a nemzetre.

Egyedül csak a magyar nemzet s a magyar 
társadalom az, mely a honalapitói emlékszobor

a honalapító einlék- 
üdvlelde (walhalla).

I időt s alkalmat ijri'ii
egybe- & 

'■
telek. H 

főváros ■ | 
emlék- J

*) Első helyen közöljük e czikket. mert oly dolgot 
■ liitt, melyet édes mindnyájunknak testtel s lélekkel fel kel
lene karolnunk. Szerk. í,

T á x c z a.-
Te vagy barna....

Te vagy barna kis lány az én
Sötét egemnek fénylő csillaga,
Két éjszemed ragyogása
Olyan szép, mint a fénylő nap maga.

Te vagy barna kis lány az én 
Szivem szerelme s nemtő angyala, 
Egyetlen egy reménységem, 
Üdve élteimnek, s rózsás hajnala,

Mindenem vagy barna kis lány 
Óh mily boldogság, hogy ez nem álom,
S forrón szeretsz, mint én téged 
Itt e földön és a más világon.

Szántó József.

Tavaszi éj.
Ei'ih'iuioiir. —

Kert fölött a légen által
Víg madárkák serge szárnyal;

Illatos tavaszt jelent —
Már virulni kezde lent.

Ujjongnék is, sirhatnék is: 
Mintha nem lehetne mégis!

Ós csodák világlanak 
Be a holddal újólag.

Csillagok s hold egyre vallják.
Csattogánvok szerte dallják, 

A búiban zúg a liget: 
A tiéd (.), a tied !

A mi kis tollas dalnokainkról.
(Feilytatrís.)

I A vándorlás a madarak legtöbb fajánál éjjel
I történik. Perty többször észlelte távcsővel éjfé- 
I lenként a holdvilágnál tova vonuló csapataikat : 
némely madarak rendkívül számos csapatbau teszik 
meg vándorutjaikat. Schaw látott gólyacsapatokat, 
melyeknek szélessége fél angol méri földet löglult el, 
s melyeknek átvonulása több óráig tartott. Flinders 
kapitány észlelt egy csapat vészmadarat, melyek 
számát ötven millióra becsülték; a legérdekesebb 
vándorlást azonban az amerikai vándorgalambnál 
észlelhetni. A híres amerikai órnitholog (’ludiibon, 
az Ohio tava mellett egy ily óriási vándorsereget

1 látott ; 3 napig húzódtak az óriási tömeggé
olvadt seregek, szárnycsattogásaik által csaknem

I megsüketítvén a szemlélőt, ki a mesés nagyságú 
' sereg számát ezerszáz millióra becsülte. Más mada
rak kisebb csapatokban utaznak, és némelyeknél 
megtörténik, hogv a nőstények fiaikkal hamarább 
mennek el, s az 01‘ős hímek csak később köve
tik őket.

Vonuláskor a föld felszínéről csak annyira 
emelkednek fel. amily magasság szükséges, hogy 
magukat az eshető lövésektől biztosítsák s alkalmas 
látkörük legyen a szükséges nyughelyek kiszemlélé- 
sére; magas hegységeknél a földhez nagyon közel 
vonulnak el s a csúcsokat mindig mellőzik, a szo
rosokat választván átmencteli útul.ezáltal dr. Marina 
H.ei rmann szerint, már az ős időkben kijelölvén azon

ran láthatni fecskéket, melyek n repülést a vándorlás 
megkezdése előtt szél ellenében kezdik gyakorolni, 
de a kisebb szárnyú s következőleg a gyengébb 
repülő tehetségű szárnyasok megszokták a kedvező 
szeleket várni, melyek utjokban segédül legyenek. 
Buffon szerint a fürjek mindig kedvező széllel teszik 
meg tengeri vándor utjokat, mivel ennek segedelme 
nélkül nem volnának képesek a terjedelmes viz fe
let li tért átrepülni.

Vándorláskor a csapatok sajátságos alakú for
mákat tüntetnek fel. gólyák, rucák és vadludak 
ék-alakban repülnek, a lilék egyenes vonal irányá
ban. míg más madarak rendetlen tömegekben vo
nulnak.

A vándor madarak sajátságos hanggal bírnak, 
melylyel társaikat a vándorláskor összehívják, s 
ugy látszik, lmgy vándorlásuk alkalmával vezetőkkel 
is bírnak*, a fehér billegényeket illetőleg Bechstein 
érdekesen Írja le. miszerint holdvilágos csöndes 

i éjszakán hallható a faluban egy egyes billegény 
hangja, mely minden háznál ismétlődik, rendre több 
hang felel s reggel azt veszi észre a szemlélő, 
miszerint azon környékből minden billegény eltűnt. 
Erdélyben Stettner ur szerint, költözéskor csak a 
rucák s vizi madarak repülnek a nagyobb folyamok 
mentében, más madarak a hegyi patakok leié irányoz
zák utjokat, a hegyek vízválasztóm át hagyván ide 
hazánkat.

.

i

Németből: Wuiss Lipót.

A költözés iduje az ősz. főképen september és 
október hónapok, tavaszszal február vége, raártius 

utakat, melvekeu át később a vándornépek fegyve- és april eleje. Vannak ugyan madarak, melyek más 
rés sokasága tört át egyik országból a másikba. időben is jönnek hozzánk, mint pl. a törpe sólyom 

Kifejlettebb repülő tehetséggel biró madarak (Faleo aesalon). a selyemfarki! locsku íBombicilla 
■ szél ellenében is inegkisérlik



, , . .... , <■ ,.i„i i Uftiák mint a Mnv uz olőlizető,&ezek reggeloukintl érdekes s nem érdekes dolgokról Mai lenglllettel
A hazafias magyar S.‘U^|,„Ivett bizonyos mennyi-1 zengő, ■■  ..........k »■,.vitat-

tegye sa,|atjava ez ügyet, lelkesítsen, buzdítson, .J™ ónl(,11|raj!ót |* k. In,,jv,.t „ szobaleáuy igen látni. 
H a Imi kell, ostorozzon is szigoriiail B kivételt “ » fo„taui készülők hengerére borít: erre lmgy

bJ . ....... . r..n....,........az ekként be- nyikorgó kiíróké itt
ostorozzon is szigorúan s kivételt i

, „r. l.“ uruk közleményei szoktak napvilágot 
s időközönként szép hegedűszóban elmondom, 

erre hogy miképen forog a mi nyomorúságos sorsunk 
o' ’ ’ "t a kellemetlen illatot gőzölgő

'i Tirnava pataknak sárban-porban bővelkedő partjain.
.............................  ' Tárgynak, ugyhítszik, nem igen leszek íiijá- 

K'ienreii s bcuvi- >iui .......Íőziien megtudni,; val; mórt lmj! sok miudoui'ílo, tollhegyre Mdcmes 
mi történt tegnap a nagv világiam. ngy :i lég-[dolog fordul ám elő a mi sok h-raplomu városm.k- 
e«:szeriibb módon megnyom egv rugót s addig be- tan, melyet az igazságunk nmgleleloleg tehg tótunk, 
szellet umgámilí, míg tetszik..............................................félig nemeinek mondhatnék. Nos I a kinek vau

Jelenleg n mutatványszámok előállításával fog-| elég optnuisnmsa hozza, az, ha megerőlteti magát, 
lalkozik Liners ur. Szerencsés voltam egy ily részben még magyar minőséget is vehet észre 
alkalommal jelen lehetni s mondhatom jól mulat-' nagyító ilvegen (? I) Valóságban azonban a biztató, 
tani Liners ur elsőben egv vezérezikket ordított szebb jövőnek vajmi kevés sugarát látja az, kit a 
bele' a központi késztllék ' hangcsövébo, mely a | csillogó ktllszin. a nagy szavakba kapaszkodó fari
panamai földszoros átmetszését tárgyalta. Midőn zeismus nem képes félrevezetni. Nagyon szomorú 
ezzel készen volt., az ónlemezt egv előlizetői pho-1 dolog, do tény, lmgy a magyarosodásnak s óltalá- 
nographra alkalmazta, hogy bebizonyítsa előttem, > bán nemzetünknek ellenségei meglehetős szómmal 
niiTv szó- és hanghiven adia ez vissza a csikket: vannak, s köztilök azok még nem oly veszélyesek, 
És'valóban kellemesen lépettem meg, midőn a gé- [ kik nyíltan szilit vallanak, mert legalább tudhatjuk, 
porét Ugyanazon ordítást adá vissza, melyet Liners i hogy kikkel van dolgunk; ám a jellemteleuseg 
ur az imént, n Panama átmetszésének szí nlelt. utolsó fokára sMyedtek azok, kik — mert rút öu-

Most egyik reporter a másik után érkezett zéstik. haszonlesésük ugy kívánja - tele torokkal 
uieg a \...■ 4 y
Egyik bizonyos O’Uonnelnek a chinai népgyülésen 
tartott beszédét fogla fel. Egyike volt ez a leg- 
gvujtóbb beszédnek, melyben a szónok íelhivja 
................... ' egy Sau-Frauciscóban a chiuaiak 

felállítandó gyors-akasztó fa létésítéséhez
~ ’ * . A gépezet oly

pontosan működött . hogy tisztiin meglehetett 
hallani, a mint. O’Connel az egyes mondatok végén 

pecek i'ogain át kiköpött. Egy másik reporter phono- 
1 ■ 1 grc.pha az akkor első Ízben előadott „Dolores"

czimü dalműből hozott egy elbájoló szépségű dalla
mot, bámulatos hűséggel adva \ issza azon leirhatlan 
lágyságot. melyet az énekesnő e dallam előadásá
ban oly művészien tüntetett fel. A dal végeztével

nem ismerve; ez ügy a magyar nemzet ügye, ilz* tfraszerü gépezetet felhúzza és az ékként be- n 
s esn-ednl csak a nemzőt, által'uverhet valósulast. szódkópes phonngraphot urának luilószubájálni vi»zi 1

Adja az ág. hogy , szavam ne lé?)a. jBjli -W

elhangzó szó a pusztában! ) . j töl.tónl tegnap „ „ugv világban. - úgy a lég- d

8

Borsódi Szilágyi Dezső.

Egy beszélő hírlap.
A lapok egymásután hozták azt a valóban 

ameiikaisan hangzó hirt, hogy ott túl a tengeren 
beszélő hírlapot találtak fel. Ez hihetetlennek lát
szott, de most már közelebbi adatokkal rendelkezünk, 
s a hihetetlent is ell kell hinnünk.

New-Yorkból ezeket írják egy bécsi napilap
nak: Mire ön jelen soraimat megkapja, városunk
ban oly hírlap fog megjelenni, melynek előállítású
hoz nem kellenek hetük, sem papír és nyomdafesték, 
hanem mely phonograíiai utón előállítva, a szó szo
ros értelmében beszél az olvasókhoz. Hogy miként 
történik ez, azt röviden elő logom adni.

Tudvalevőleg az Edisonféle phonograph szer
kezete egy vízszintes fekvésű hengerből áll, mely 
forgatás közben csavar segélyével önmagától oldal
vást félre tolódik. A fölötte megerősített hangcső ,., 
alul egy bárkával (membrán) vau ellátva, melynek honfitársait, hogy 
rezgései egv ’pecket hoznak mozgásba, minek loly- ycszere Icziu.juim, 
tán egv a hengerre borított ónlemezen Lenyomatok ki'gyadomanyaikkal járuljanak közié, 
állnak elő. Ezen benyomott jegyek okozzák a visz- 
sza beszólást, a mennyiben, ha a lejárt hengert ismét 
eredeti helyzetébe és forgásába hozzuk, a | 
mozgásba jő és 
zására kényszeríti, mint a minők a belebeszélés folytán 
jöttek létre. Az előbb mondott szókat most újra 
halljuk és pedig nemcsak ezen készüléken, hanem, 
minden más plronographon is, ha ennek hengerét 
a ha ngbenyemutokat tartalmazó ón levélkével be
borítjuk. De lehet a hangokat akár ezer készüléken ■' 
is vissza adni,ha lehetségessé válik ; ' ’' ' ' '
borított ónlemezt ugyanannyi példányban sokszoro
sítani. Ezen utóbbi észlelet vezette Liners William ■ o , ,,, , . , , , • ■.
urat azon pompás ötletre, hogy a phonograpl.ot g'aphba szolgál attal: be tart n inukat egy liang- 
«(V hírlap előállítására használja*  fel. Az ónleinez meg»lopli..n segitsegerel. Iliden a .ltaily
töiibszörösítésénél a galvauoplastikus eljárást kö-[1 ’»>•*  bolojeztetett, majd egy uralg tartott a
vetve, olv gyors s sikeres eredményeket ért el. hogy , l|ir,‘l< ysszaad.isa. Apn*  l;Su ni,pj>ui
nehúnv amerikai tőkepénzes készséggel látta el őt ■l(‘lp,d ezen korszakot alkotó lurlap első
egv millió dollárral egy olv hírlap létesítése vé- ""''.V miként annak idején a kon.v: nyomtatás
gett, mely minden tekintetben versenyezni iog az | K“**•••*•*  “ 
összes nyomtatott újságokkal, miután ezen beszélő ; ókeresen . ..... ..... . ...... ... In rl-nJiii-i'ni

íj és a hártyát ugyanazon rezgések létreho- , grapha

l i_ii i i; r i ív í <_ |i v< ív i iun.'• I. ....... ........... v
városból mindmegannvi telt phonographphal. ordítják a világ tűiébe, hogy ok szörnyű nagy ma-

• • ........................ •' * gyar hazafiak, s alattombau, a hol csak tehetik,
1 gonoszul ártanak a legszentebb ügynek, s ha akad 
egy önzetlen, elvek szerint cselekvő magyar ember, 
ki körmeikre koppant s megmutatja a félrevezettek 
ámuló seregének a bárgyú ügyetlenséggel rejtegetett 
lólábat, nosza! van aztán dolga Öltügető nyelvük
nek, s hogy magukról elvonják a figyelmet s a za
varosban kényük-kedvük szerint halászhassanak, 
eléggé nem ecsetelhető arczátlansággal hazudjék, 
hogy másnak a háza ég. Majd alkalmilag jobban 
kisatérozzuk ezen urak fényképeit; nem akarok 

'mindjárt első ízben a jeremiádok uitévesztőjébe ke- 
; rülni, hiszen szerencsére örvendetes dologról is szól
hatok ez alkalommal.

Az ujuló természet, a zöldelő kikelet nem 
csak a ligetek szárnyas dalosait csalta vissza hoz

maink a melegebb éghajlatról; epedre várt másféle 
vándormadarak is érkeztek körünkbe, ha szabad ez 

i utóbbiakon a magyar Thalia ügybuzgó papjait és 
I papnőit értenünk. A hasonlat bizony sántikál, de 
I mi tagadás benne, egy kissé talál is. Az igaz, hogy 
1 a magyar színészek az ereszek vidám lakóival, a 
i lombok zajos vendégeivel ellentétben, nagyon is wtol- 
latlanok1- szoktak lenni, hanem a „vándorló.-.44 az ő 

'fogalmuknak szintén lényeges jegye. Sajnos! nálunk 
a hazafias érzelem szülte tömeges pártfogolás 
jótékony tavaszi melege helyett, bizony még a kö
zönyösség hideg szele fujdogál; ám elŐbb-utóbb 
majd csak nekik is

, Kiderül a vidék, 
S színe, illata, hangja feléled.44

A feltámadás ünnepe óta magyar szó, magyar 
zene, magyar dal hódít Nagyszombat díszes színhá
zában. A nyitrai szinkerület érdemes igazgatója : 
Völgyi György ur közel 30 tagból álló s kitünően 
szervezett társulatával estéinket valóban élvezetesekké 

[varázsolja. Mintegy 17 összevágó, kerek előadást 
láttunk már. a legújabb népszínművekben pl. Nótás 
Katán kívül Dócy .,(’sók* ‘-ját, „Egy katona törté- 

! nete* ‘ (Cause colebre) fr. színművet. „Utazás a 
' holdba14 látványosságot stb.. s az eddigi műsorban 
csakis a „Három pár czipő44 és „Izsák Sfern44 ma

egyéb ' gvarosított, bécsi silányságok ellen van kifogásunk.

'1.144 VII 114 lllV04.41 11 lUll.vlllb 111. **
a phonograph fülrepesztő tapsviharban tört ki, akként 

r/.ui ivr.'/.iiu kői :l llin^ irz n diliházban is megtörtént. Egy harma- 
a hangjeóvekkel tudósító bizonyos Sealcsnek bűnügyi tárgyalását 
‘ •• hozta, kinek lelkiismeretét tiz. hajmeresztő gyilkos-

I ság terhelte. A gépek mind a központi phono-

lap felmenti előfizetőit az olvasás fáradsága alól s 
azon előnyt nyújtja azoknak, hogy pld. a congres- 
suson mondott bőszedet oly formán lehet meghal- 
laniok, mintha a szónok még egyszer külön szólna 
a „Daily Phonograph**  (ez a czime a tervezett be
szélő újságnak) abonnenseihez.

Ez ideig Liners ur már 10,000 egyenlő 
nagyságú phonographot szolgáltatott ki ingyen olya
noknak, kik magokat egy évi előfizetésre kötelezték. 
A szerkesztőségi helyiségben van a központi phono
graph, melybe mindaz, a mi a lap tartalmát képezi, 
bele lesz beszélve. Ezen központi készüléknek 
ónlemezét ugyanannyi számú példúnynyá sokszoro-

feltalálása a tudomány és rniveltség álláspontját 
i megváltoztatta, képes lesz az egész 

hirlapügynek lényegileg beható megváltoztatására. 
Steiger F.

*) Kívánjuk s hisszük is, hogy a magyar nemzet ezen 
ügyet magáévá lógja tenni. Szerk.)

serrator), melyek inkább deezemberbcn és januárban 
láthatók.

Tudjuk, hogy a madarak osztálya az állator
szágban a legélesebben és sajátságosabban megkü
lönböztetett osztályt képez. Már csak testüknek 
tollal való fedettsége, mely ezen osztálynak általá
nos s kiváló tulajdona, megkülönbözteti Őket a 
gerinczesek bármely osztályától, a melyekhez kü
lönben tartoznak. Kiváló tulajdonuk még a ma
daraknak a tojás általi szaporodás, mely tulajdonságuk 
azonos a hüllők legnagyobb részével, hacsak magút 
a szaporodási formát tekintjük. De mily különböző 
az eljárás a tojozás és kikeltés alkalmakor! — Mig 
a krokodilok, gyíkok, kígyók, békák stb. tojásaikat 
lerakják ösztönszerüleg a homokba, földre, vízbe 
stb. s a kikeltést a természetre, a tiakat pedig saját 
magukra bízván, — addig a madarak ezen cselek
ményhez a legnagyobb elővigvázattal, szorgalommal 
és szeretettel fognak. Bekövetkezvén a fészkeié,-ii 
időszak : a madár-pár a legnagyobb figyelemmel 
fürkészi ki azon elrejtett helyet, hol fészkének min
den megtámadások ellen biztonságot remélhet, s 
ha azt megtalálta, hozzá fog a fészek rakásához, 
mely leendő családjának hajlékot adjon , s azt az 
idő viszontagságaitól s mostohaságától megóvja. A 
fészek némely madaraknál, nevezetesen az ülő lá
ziaknál (pacsirták) igen egyszerű s gyakran csakis 
földbe vájt kis gödröcske kissé kirakva, de a 
legmesterségesebb s mondhatni művészileg összera
kott fészkeket a kisebb madarak készítik. — Ki 
ne ösmerné, legalább rajzból a függő cinke (Parus 
penduünus) fészkét? mely oly művészileg van 
összerakva, miszerint bármely szemlélőt is méltán 
bámulatra ragad. Ázsiában s Afrikában pedig a 

|Wövész-madár (Ploceus), mely társaságban a fa

Vidéki levelezés,
Nagyszombat, 1880. apr. 24. 

Kedves Szerkesztő Barátom!
Hogy egészen ki ne szokjam az irodalmi 

művészet azon ágiinak gyakorlatából sem, melynek 
nem is oly régen, a poz>ouymegyei magyarok kö
zönye miatt, idő előli megboldogult „Pozsonyvidéki 
Lapok4* hasábjain, mindketten buzgó művelői valónk, 
elhatározván, lmgy soraim számára néha-néha becses 
lapodnak azon rovatában is kérek egy kis helyet, 
hol a vetések állásáról, elemi csapásokról s <

ágaira fedelet épít, s úgy rakja minden pár ezen 
fedél alá mesterségesen készült fészkét.

A fészek elkészítése után következik a tojozás 
időszaka, mely méltán nevezhető a madarak sze
relmi időszakának. Ki ne andalgott volna kellemes 

. tavaszi estekén, midőn a meleg szellő, a bőrkék s 
mezők illatárjúval árasztja el a hullámzó léget, a 

' csalogány zengzotes hangjain ? Ki ne kisérte volna 
; szemeivel a kis mezei pacsirtát, midőn a vetésből 
i felemelkedik a kék égboltozat felé, folytonosan hal- 
j látván kellemes énekét? Kit ne ébresztett volna fel 
a fecske kedves csevegése, midőn édes hangokkal 
üdvözlé a nap első sugarait? Ezen hangok, melyek 
az emberi kebelre oly delejes, oly édes hatással 
bírnak, a boldog, a kielégített szerelem hangjai, me
lyen ezen kis szárnyasok köblök túláradt érzemé- 
nyeit közük gyöngéden szeretett társaikkal: fosszuk 
meg a csalogányt párjától s nem fogja többé lian- 

, goztatni kellemes dalait, a kis fecske nem fog többé 
csevegéssel felébreszteni, ha szerelme tárgyát elra
boltuk. s a kis pacsirta fel fog hagyni énekes út
jaival. ha nem lesz kihez visszaszóljon szellős ki
rándulásából.

Az anya csak egyes hangokban felel 
szerelmes hangjaira. Anyai gondok lepik n 
de ezek mégis kedvesek előtte, mivel tudji 
azon kis törékeny rejtőkben, melyet tojásul 
zilnk, egy új élet lakik, mely a fájdalom 
örömet hozand számúra, azért őrzi azt oly 

[Ilyen s melegíti teste melegével.

A tojozás bevégezte után komolyabb 
kozás vár a madárpárra, szerelmük gyümölcsének 
életet kell adni s ahhoz híven hozzá fognak, fész- 
köket nem hagyják többé üresen, érzeményeiket

foglal-

1 nem közük többé hosszas énekben, csak egyes han- 
[gokban egymással, de annál szorgalmasabban lát
nak a kotoláshoz, s ha fáradságuk gyümölcse egy
szer megszületett, ha a kis madár áttörte sötét 
börtönét, testűk melegével óvják kis szülötteiket a 
hideg s eső kellemetlen behatásaitól, nem törődvén 
saját magukkal ki lévén téve hideg átázásnak, nem 
ritkán a legnagyobb veszélynek, melytől kicsinyeiket 
megszabadífam.lók gyakran szülői szeretőtök áldoza
taivá válnak. Valóban mi emberek minden szégyen 
nélkül tanulhatnánk a madaraktól szülői szeretetek 

Mint az emlős állatok (kevesek kivételével) a 
földhez, a halak a vízhez, úgy mondhatni, a mada
rak a léghez vannak kötve, egészen áthatva s átjárva 
ezen elem befolyásától, fáradság nélkül s nyilsebesség- 
gcl emelkedik a lég ura, messze maga alatt hagyván 
a földet, fel a megmérhetetlen magasba, kéjittasan 
úszván, evezvén a kék levegő hullámain, sem hegy, 
sem tenger nem zárja útját, a telet hátra hagyván 
utána repül az elvonuló nyárnak. A fregattmadár 
(Pacliypetes), mely a Senegal partjain ébred fel, dr. 
Masius szerint este Amerikában tarthatja vacsoráját, 
egy nap alatt átrepülvén az atlanti tengeren. A 
kondor megmérhet len magasból nyilsebesen csap le 
a (’ordilerák jég csapjai felett Columba és Peru 
forró téréire, néhány perez alatt áthatolván a föld 
minden égöveinek légmérsékletén.

Az érzékek közöl a látás van leginkább ki
fejlődve a madaraknál, miben a négylábú állatokat 
nagyban felülmúlják ; van egy része ugyanis a ma
daraknak. mint pl. a baglyok, melyek nappal ross>ul 
látnak, mi szemszorvezetjüknek a világosság iránti 
nagy érzékenységéből ered, de azért annál jobban lát
nak éjjel. (Folyt, köv.)



9 
misei én ezek egyikével sem birok. hát törekedtem^ 
valami nyugalmas hely után és csakhamar találtam Sjív 
is egy korcsmát, ahol a kifüggesztett piacát szerintMB 
„Ungarische Kapelle in national costume*  mííkö-|^9 
dött: már örvendtem, hogy talán lesz alkalmam né-j99 
hány kedves magyar nótát hallani-------- de mily
csalódás! néhány vörös nadrág és fekete atillába 01-99 
töztetett esehlegény fújja itt is torka szakadtából? ;]• q 
a „Weidlingaut*.  Ez már annyira dühbe hozott,^9 
hogy boszuságoniban rögtön hazafelé indultam, ve-|9B 
lem vivém a szerzett fo láb és egyéb fájásokat. Az|n|] 
itt leirt jelenetek csak az úgynevezett „Wurstelpra-I^H 
terban“ láthatók, a Práter másik része mely az in-‘Wft 
telligenfia által látogattatik, egészen más élvezetetfflH 
nyújt és arról, - tán máskor... Krnyei Miksa.

a télen át itt működött német szintár- ilndyás és rózsás frázis nélkül mondom, ltogr itt a 
____ é lin.gt rákiált bennünket, s különben is legnagyszerűbb tavaszi idő van A még vsak egv 

darabok tárgya eszme nélkül szűkölködő osto- vagy kél bél előtt egészen puszin és a tél fátylába 
Inisúgok s korcsmái szemermetlensegek zagy\aleka, hurkolt kertek és Iák a legpompásabb tavaszi szi
li szerkezet minden tökélye nélkül; minek hát nőkben díszlenek, az üre>, megvetett sétányok és 
ezekkel untatni a közönséget , mikor nemzeti iro- parkok telve már zsibongó néptömeogel. A jó öreg

Ilyesmikkel
-illat eléggé
erén

............. Y ...................  
szerkezet minden tökélye nélkíil; minek hát nőkben díszlenek,

és az enylie. szolid tavaszt knldé helvette, melv az 
engeiu is ki ne nótázzon,| újjászületés jelképe lévén, uj erőt és reményt keltsen

a csüggedőkíion?
Elégedjék meg a természet és az idő, hogy 

magasztalására ennyit ki tudtam hozni eszméim 
tárházából; most már tovább megyek.

Ha az ember ily nagy városban van, akkor 
különös vágy vonza ki a szűk, egészségtelen utczák- 
ból, a szabadba; azért itt most másról, mint 
„Landpartiek4* és kirándulásokról néni lehet hallani 
beszélni, és nagyon kevés nagy városnak, van ily 
gyönyörű vidéke és környéke mint Bécsnek. Azonban

az üre>, megvetett sétányok és 
VZ.vna* .............. 1 1 zl, *1  | ÍZ 1 -------- ------- -- ■" '-..r,” ,nj' l'VIMÜJJgVI. |V uívg
dalmunkban sokkal jobb müveket s hal isten! elég Isten valószínűleg tévedett a .számításban, mert a 
nagy mennyiségben találhatunk. szokott híís, esős április helyett, u legszebb májusi

A „Magyar Vidék- t. olvasói tán nem időt bocsájtá reánk; vagy*  talán ő is elkapatva 
veszik rósz néven, ha bemutatom nemzetünk azon holmi „zálogváltási alap44 ,’\rindobona“ „Carousser 
lelkes napszámosait, kik itt a „tót vidék“-en önzet-1 stb. a szenvedők és szegények javát ezélzó ősz
ien buzgalommal fáradoznak azon, hogy mostoha máktól, szinte a maga hatalmához méltó jótéte- 
sorsban részesített, elhanyagolt nyelvünket irodai- inényt akarván gyakorolni, elfordító mielőbb, az 
munkát és míívészetünket terjeszszék és megkedvel- annyi nyomor és ínség szülő-anyjául szolgáló telet, 
tessék. ‘ ’’ ’ ‘ ...................

Hogy vnlamiképen ei w 
mindenekelőtt a társulat fííleniiléjét, Aitner Ilka 
k. a.-t említem, a népszimíívck e tűzről pattant, 
takaros kis menyecskéjét, kinek élénk játéka, fürge, 
ügyes mozgásai s különös gyönyörű dalai olv gyújtó 
hatásnak, hogy a nagyszombati fiatal nemzedék tag
jai a gyakori njrázúsokat. kisérő. s szűnni nem 
akaró tapsok következtében maholnap mint dagadt 
kézzel fognak járni. A k. a. tehetségei iránt még 
nagyobb hódolattal viseltetnénk, ha egy rossz szo
kásáról lemondana, a mi bizonnyal nem is kerülne „ ................ ................ ................
nagy fáradtságába. F. i. a hol nem kellene, ott is | hagyjuk mi még a Landpartiekat és menjünk csak 
nagyon gyorsan beszél, sit venia verbo! csaknem I ki egy kissé a bécsiek kálváriájára a „Praterba11; 
h idár; aminek az a következménye, lmgy egyes | megjegyzendő azonban, hogy csakis vasárnap men- 
'/.avaknak. habár nem tagadjuk, elragadó bájjal, de jiiiik, mert ekkor lehet leginkább megfigyelni a 
bizony még is csak elharapja a végit, s néha olyan bécsi humort legfurcsább és legtarkúbb alakjaiban, 
kifejezéseket vegyit mondókájába, melyek a magunk- | Az első látszatra az egész Práter a római és görög 
!eb*  szegény ember fiúba, alapos kétséget támaszta- időkre emlékeztet, a melyben a nép számára játékok, 
n;'k az iráni, hogy Notás Kata. Csecse Anna vagy I ünnepélyek és lakomák rendeztetnek ; itt szinte' 
Török Zsófi bölcsőjét valaim lyik tiszaháti, magyar olyanok adatnak a népnek, csak azon kis különh- 
l'.diiban ringatták volna. Völgy inét, kinek miivé-: séggel, hogy mig ott mindez a császárok pénzén 
■ zileg alakított „Ronow Agne^-e a múlt évről, még történt, itt mindenki maga fizeti a „czecliet.44 
élénk emlékezetünkben vagyon, ez idén az „Ágnes I ' ’ * ’o

-zony“-un khiil még nem \olt szerencsénk tehet- féle alakját, a melyben az itt kínálkozik; 1. 
.-.'■gének megfelelő szerepben látni: pedig hangja,(vünk azt se tudjuk mit nézzünk meg előbb, 
arcjátéka s egész testartúsa a tragikai, hatálosabb j minek nevessünk előbb; noha a ] ..........

ábrázolására kiválókig alkalmassá [ látni, a zajtól alig hallani valamit; ezen nagy

Vidéki és helyi liirek.
Dr. Kiéin Mór főrabbi úr május 1-én délelőtt^ 

10 órakor az izr. hitközség templomában bucsuszó- 
noklatát tartamija, melyre a város polgárait tisz-| 
telette! meghívja izr. liitlc. elöljárósága. (Mint 
halljuk a hazafias rabbi távozása alkalmából a szom
baton tartandó szónoklat iránt a társadalom minden! 
köreiben általános élénk érdeklődés nyilvánul. Szerk.)

A pápai „polgári kör“ kerthelyisége — az 
u. n. czifrakert — május 2-án lesz megnyitva. A 
szokásos zene, tekezés stb. stb. ezúttal sem fognak 
elmaradni, miért is a kör tagjainak és vendégjeinek, 
kik mint reméljük mennél csekélyebb számban fog-!

■ mik távol maradni, jó mulatságot jósolhatunk. 
Lapunk egy barátja a tizes malomnál levő 

Lehetetlen volna leírni a mulatság azon sok- hidalj ára tigyelmeztotett bennünket, a hol már több 
i..i../.t .. ,,„.i..i  „„ ui. iu„:i. bojö_ gyermekeket látott játszani, s borzalommal

portól alig lelni g<>ndolt ri'- llílgyermekek valamelyike valami vélet- 
jiiózzanatvk híi ábrázolására kiváíólag alkalmassá!látni, a zajtól alig hallani valamit: ezen nagy len által a vízben el találna esni, menthetetlenül a I 
teszik őt. Harmadiknak mutatom be, kit első helyen tömkelegben az első helyet a színházak és a circu- malom kerekébe hajtatnék, mert a viz erős sodrá-B 
kellett volna említenem: Arday Ida k. i 
színpadi alak, s ha szorgalom és tanulmány ezután! o , ...... .
is állandó vendég lesz nála, nagyon szép jövőt jó- műnk elé, melynek homlokzatán és falain s míívé- 
solliatunk neki. ! szék, (már a majmok) által előadandó darab egyes

A naiv szerepekben minden keresettséget nél-| jelenetei vannak lefestve; a bemenetnél pedig egy. 
kiilöző, otthonos és kellemes játéka, a valódi ártat- „Hercules44 stentori hanggal lelkesíti a bámuló tö- szításét ajánlanák tehát az 
lanság híven visszatükröztető s jói felfogott szerepe ineget a belépésre, é ................ .... ,
minden árnyalatúhoz kellőképen simuló, szívhez gasztalja majmai eredetiségét, ügyességét, és minden1 

z<í|<í hangja már első fellépésekor megbóditá a mű- ‘ magasztalását a „Herrrrein ineine Herrschaften,' 
értő közönséget. Ott, a Ind kell, csupa kedély, lélek jetzt ist dér Aulaiig, nur •’» Kreuzer11 kiáltással 
cs lííz; az érzelmek különféle nemeit arcain Őszinte végzi: egy kissé odább menve, a világ minden ré- 
vonásokban szokta kifejezni, s szavaliúsút pl. a! szóból összeszedett vadállatoktól csákó egész kraj- 
.<'sák“-ban mint Marietta lélektanilag helyesen ki- czárért „a puszták drámáját41 lehet látni: i ./ 
.számított érzés szerint, művészileg tudja idomítani, ismét odább rögtönzött sátrak alatt akrobaták és .....   ■ ,.. , . ,. jj
\ un is tapsban, kihívásban bő része, s jutalomjátéka j gladiátorok mutatják művészetüket persze csak ki- bántja. A búzában van ugyan sok hibás,, ae aipa || 
alkalmával tisztelői értékes ajándékkal s cMuvo 
rúgesokorral lepték meg. A megérdemelt koszorúba , nóben. 
részünkről külön nyujtjuk neki most utólagosan az 
őszinte elismerés ez igénytelen babérlevélkéjét. Fo-'ház 
ga(|ja szívesen! . . .

A nőtagok közül még Rózsán ét, a 
vénasszonyok ezen ó’ 
Anna k. a.-t, daloláskor nagyon is sok .................................  ....... .......................... ?
'/óró. különben elégé ügyes társalgó színésznőt, az- mesterlegény, a kik itt ép oly hévvel lelkesülnek a

ll Tvíiirtuníz. <i írni-:—° ,, • , , a
y büszkeségemre, observatio mellett hallgattuk meg s közöltük a ..

........................ panaszt, neveket nem említettünk, mert meg vagyunk |

■

a. megnyerő I sok foglalják el és legelső sorban az „Affentheater44 s£na]{ nem lenne képes ellentállani, semmiféle ráeső-E 
lány ezután!-, a Práter,diszojSs ytlszkesóge, — túrul sze- ?at lmlig ll(.m „„.„tnié meg a szerencsótlensígtöl.B 

l‘~ Hisz még csak az ősszel tűrtént, liogy egy mosó B 
v asszonyt törött össze a kerék. — Oly rácsozat ké-|S| 

illetékesek figyelmébe H
és páratlan ékesszólással ma- . m0]Y j]v szerencsétlenségnek elejét vehetné, 
ot.isóffót íifrvpssótrót ó« mindon '

Időjárásunk valóban rendkívüli s már rég. ‘ 
nem volt olyan tavaszunk, mint a milyen az idei. ||mint a milyen az idei.

szerte szét fűrödnek mér a gyerekek.
A vegetáczió már igen előre haladt, s a Tapolczában 

? szerte szét fűrödnek már a gyerekek. Vetéseink ■ 
I kielégítők. Repczére eső kellene, mert a repczebalha H

elvük: arcizmainak találó kifejezést tud kölcsönözni. 
s csak arra kell még törekednie, hogy különben ro
konszenves hangját az indulatok magasabb fokozatá
nál liajléknnyzhbá tegye. Németh népszinmííénekes 
játéka átgondolt,szabatos; arcjátékát s testlnijlékonv- 
ságát a cselszövő szerepekben is nagyon jól tudja 
érvényesíteni. Végre a múlt évről is nagyon előnyö
sen ismert két tagról kell megemlékeznem. Arányi 
mély felfogással s előzetes tanulmány után kiszámí
tott szabályossággal játszik; agyike a legjobb szí
nészeknek s a közönség kedvel fje ép úgy mint 
Völgyi Gyula, ki burleszk szerepekben utolérhe
tetlen, az őskomikum gazdag erével van megáldva, 

kiapadhallun humorával folytonos derültségben 
I- ríja a közönségei.

No de első levelem tán nagyon is hosszúra! 
11}nll. Több nap mint kolbász: ezekről is, másokról 
is máskor majd bővebben.*)  Addig pedig áldjon meg 
az hton téged ott Pápán Róma nélkül s engem ■ 
itta kis R ó m á b a n pá p a n é 1 k ü 1.

A Is zeghy N. J.

Bécs, április hó 21-én. 
tekintetes szerkesztő úr! Ha a múzsák ked- 

10 volnék.hát bizonyára föllengzö hexameterekben 
találnám fel levelem tartalmát, de miután még 
J';"i"Hfólc Pegazuson nem nyargaltam, a fölötti 
Iclelembol tehát, hogy nagyot találnék esni: csak 

prózába beszélek és pedig mint minden unal
mas társalgó, az időn kezdem.

Miután már levelem elején kijelentettem, 
"'k.\ pegiizusrugta ember nem vagyok, hát minden

huh ij.i 11 in i ti ij ix mii ívnrx umri jiii.-i*r  vnun ni r-.-- —......—- <
csinos vi- tömött és rugókra járó bivalyok és farkasok elle- és rozs valamint a tavaszi vetések is meglehetős 8zé-M 

\ |pek. A takarmánynak már fogytán vannak a gazdák. ■
enS11.^űvXCt,u-?Xk ■ Panaszt emeltek szerkesztősekben kő- | 

[Thalia igazi templomaihoz. Majd minden nemzeti- telmei szentségéről es fontos hivatásai ól úgy .q; 
.. . csúfító , ségnek meg van a maga színháza, és ezek között látszik — teljesen megfeledkezett vidéki pap ellen.

ólethíi typusát, továbbá Tóthjporszo a cseh atyafiaké foglalja el az első helyet, az ellene emelt vádaknak csak fele is igaz, úgy M
 ,is .s0,k £fökot lévén Becsben legtöbb cseh szakácsnő, katona*  és hogy zn egyházi hatóságnak miért nincs ■ 

tán Csókásnét,..... ki egyes szerepekben vidéki szili-I nemzetiségért, mint Kieger és Clam Martinitz a pár- in(*K  tudomása a botiányiol? Mi tsak bizonyos L
pádon szokatlan elcgánciát, Ízlést tanúsít, s ez utób- lamentben. A második helyet nagy büszkeségemre, observatio mellett hallgattuk meg s kozoltüK a t
Innak kis leánykáját, a szép reményekre jogosító | a magyar színház foglalja ol, melynek homlokzatául]..........
Írónké k. a.-t említvén, áttérünk a férlitagokra. nagy hetük hirdetik „A falu roszszau előadását. Már ■ gy^g^ye, hogy a kinek lábára hágtunk, megfogja*  

Maga az igazgató ritkán játszik, de ha fellép, honfiúi kötelességemnek tartóm a magyar múzsa ol- • . /l4’s.,j/lt‘ya]amint hívei érdekében is javulni fog.
s"k tapsot szokott aratni. Kovács tekintélyes alak, tárára 10 krajezárt letenni (mert ennyi volt az első ’ ' ‘J
pompás apaszinész; a magyar szót nyelvtanilag s hely: az utolsó 3 kr.) és beléptem a színtérbe, hol Beküldetett. Tek. Szerkesztő ur! Alázattal ké- ]
különösen hangsúly tekintetében gyönyörűen ejti, a minden, nemzeti szinü papírral volt kiragasztva: a L.eiu je]eu soraimnak becses lapjában felvételére.
Miit persze holmi német melódiára szoktatott föl színpad néhány Lillából, a függöny egy hajdan jobb ’ .■ ]/ •]. p^p/iu sohasem fognak a scandalumok
nem tud észrevenni. E. Szabó Gyula a drámai ■ időket élt ágyterítőbői rögtönözve. Daczára, hogy „n1x,.„o,A „ui,ó„v Ln-Unm kisére-
nifórc-ikiiól plasztikáikig kidomborított alakot dilit! nem nagv volt a belépő lelkesek serege, az előadás , ,ueSsz^nni- 1 1,011 ‘ + ^i • *

................................-........................... • ■ ! mégis megkezdődött. Bejött egy részeg, gatyás pa- tében esti sétámat végeztem, a szélutczában mintegy 
rasztlegény lókassal a kezében, és a „falu roszsza“ i 0—7 ittas állapotban levő suliancz jött velünk szem- ■ 
egy melódiáját dalolgatva. neki megy két ablaknak j s mivel hirtelen ki nem kerülhettem őket, az jffl 
és- összezúzza, azokat, mire néhány bemázolt suhancz ‘.ik dnrván félrelökött; erre barátaim egyike <9
ugrik ..lő le ukuriák fognia Iliin roszszát'; (ezek nem « méltatlankodó megjegyzés!, tett, minek hallatáin j*  

! raagvarok,hanem csak az utczáról behívott nemet ina- . ,, . , ..
! sok)', de mivel nem tudták egyszerre lefogni, elkezdték. kettő a suhanezok közül utána iramodott es barátom 
németül szidni: „Donnerwetter ist des a rabiata! csak gyors lábainak köszönheti, hogy a gazok bán-M 
Kori;” végre bejön valami vén paraszt, a kinek ab- i talmazása elől megmenekült. — Már ugyancsak in- Im 

! lakait a „falu rossza “ 1 1 ”..... 1 ... ............
rosau szitkozódni, fÖlpofozza és kidobja a „fahirosz- 
sziit“. Ezzel aztán vége volt az előadásnak. En gyors 

I megszabadulásom fölött örvendve távoztam Tlialia 
templomából, elgondolkodva: ha Tóth Ede látná mű
vének ily népszerűsítését, bizonyára velem együtt 
örülne. — —

A művészetek I’antheonát elhagyva, a Práter 
szive felé haladunk; itt aztán már minden a legna
gyobb vegyülókben található. Egy — a szabadban 
rögtönzött — színpadon, mindenféle színre festett 
némajátékosok pofozzák és lökdösik egymást a nézők i 
lármás tapsa és zaja között; ott 50 liippodrom jő 
forgásba, tele dajkákkal, gyermekekkel és egyéb!; > • , LL a • i
vesszőparipán lovagolni szeretőkkel, majd ismét, odább úgy fél tíz óra felé. Egy csíir égett, el minden na- 
a lövész sátrak nagy szúrna terül el, a hol 2 krért < gyobb kár nélkül. Midőn e sorokat Írom, a dörgé- 
sikerült lövés esotér'e, Riegort Hausnerré, Schönerert wóviKr-ja veszi éppen ünnepélyes kezdetét, tisz- 
Martinitztzá lehet változtatni. i tc!jS(',ges v]]iar vonulván el főjünk fölött.

Ha most már ezekhez hozzávesszük a tizszerte . , ir i t. 9
nagyobb számban levő sörödékot és korcsmákat, a (x) Érdekes lapunk mai számában id.Hekscher J.
melyek mindegyikében egv csomó cseh trombitás Sámuel hamburgi bankház Szerencseinrdotése Ezen |
fniia a . \Vaidlingaut,u .Kravatot“, akkor már a ház, az általa gyorsan és hallgatag kifizetett nyerő- .
gondoláinál is fejfájást érzünk; hát ha még néhány menyek által oly kedveltté tette magéit, hogy mdí- i
órát a pokoli zavarban töltünk? — Oh ehhez már , tatvu érezzük magunkat t. olvasóinkat e ház hirde- |

beverte ez elkezd niag.vn-I tl:.zliClu,etnék n rendőrség, hogy ily esetek elő ne i 
lom. 1*  iilrilrin <> f 111 UíWd. I ........... ... . ■

fordulhassanak. Egy városi polgár. (A t. beküldő úr / 
jogos kívánságát rendőrségünk csak akkor teljesít- 9 
betűé, ha kellő számú tagokból állana s az egyes 9 
rayonokat éber szemmel őriztetné. A jelen körűimé- 9 
nyék között ily eseteknek elejét venni csaknem le- , I
betétién; a rendőrség legfeljebb azt teheti, hogy a 
lépve került garázdálkodók szigorú megbüntetés ál- 9 
tál példát statuál. Szerk.) |

Nagyszombatról írják nekünk: Tegnap este 9
$

egyébb (24-én) a városhoz közel eső tmijorban tűz támadt ja 
. D,» • • • / i»zi x!.. Z—— jt T.4m.. ....I!,. ni •ntnrlmi no. |lH

) .Lekötelezetted lesz drto a Szerk.)



'taulhrvi Krtavitézef lmrca klllfilld.1i>. Bili József-H'1".' ““ 11 ««*«•  * imir0 “*«  »'t<!zke<ltem.
idUllglL .g) íi. i; l.i/.df <í<r;ín;ik 1 Az ígértét varom, halom aleikum!
tői. A ll. ll. piotes ll s o • N J Aszód. Husüiiiárgyu tárezánk miatt küldeményét

X t'3keu-zi,i.'jsM“fc '...... .... ........

■letek irodalmi mnWd&e. (4"‘"'‘''zs. s. Bp„t. Sz......«.k rí. Í JvOzlo.
(•rsz. tullkerüh‘1 Cilié . apó <1. -• ,1' » • • Között. Ez nem be.-zély. s ha másnak is el-

......... ----- . . móu.vek.: d) Tantgyirodnlnn I «•*  ^.tl^k Wtae a2t
udvari fogorvos óltól irt s « harmadik kiadna*»n.... kön,raszet Inuugyi Up"k <■» '■ ■> « . k i,, , lle„, kaz„nletil. ily,.„,i.,K,„atí,,
megjelent .A 1 egszilkaógesebb tndmvalók ■ )ori„mil. lap tertalimu liun gyi ; " ,'d ,,m' „j,,,,,..
a, fogak «» a száj ápo^óC Mk ,-(-4 .Emlékeztető .). gzöH vubmint

. ... , W. L. Bpest. Vettük s besoroztuk.
Kétnejilség. Egy izraelita M. s. nevű Imnpoi- gj ( V|il) gátunk benne. — a többire nézve

gór, néhány évvel ezelőtt Mrinkácson ‘3’ ietózkedtitnk.
ges családból szurnmz.o leaiiynyal házasságra lopott. | oevecs 
Kérjem uram azonban egy szép reggelen azon gon
dolatra ébredt, hogy mi neki egy féleség, jó yolua 
egy másikkal is szerciio‘1 próbálni. Es ugy tőn. a , 
nifnt gondola, l-’elszedle a sátorfát, köszönt a kapu
félfának s feleségét szépen a faképiiél hagyva ylrán- 
dult Nagyváradra. Hihetőleg tudomására jutott, 
hogy itt már több ilyféh*  eset fordult el", s igy 
Nagy váradul a házasságtörők Mekkájának képzelő. 
És csakugyan sikerült is neki magát eg\ uliaui izr. , 
családnál behízelegni, melynek egyik mötagjával 
újabb törvényes házasságot kötött. Igy éldegélt Nagy
váradon jó ideig, élvezve a tiltott gyümölcs édes- , 
ségeit. mígnem az elhagyót*,  első hitves neszét veven 
a dolognak, a napokban látogatásával tisztelte meg 
a hűtlen férjet, kit e látogatás annál kellemetloneb- 
biil lepett meg. mert a megcsalt nő törvényes kísé
rettől jelent meg előtte s férjem uramat szép csen
desen elzárnita. Az atyafi most már a hűvösön el
mélkedik a házasság szentségéről.

Hamarosan ment. Biharmegye egyik köz-égé-

Egy volt szegedi hivatalnok érkezett pápára 
s itt Szeged javára 2 írtjával u. n. árvizkepeket 
árul. A lapok ‘kiállítása csinos, s igy jótékonyság 
gyakorlása mellett a t. közönség bárhová illő szoba
díszt is szerez.

Vettük. Bikafalvi Máthé Domokos cs. és kir.

. ................ -...... — -...... .íe niájusra. (24 
Ára 30 kr: kapható szerzőnél (Budapest, váczi utcza Szerkesztői mondanivalók. 
9-ik sz.) Már czime is mutatja, lmgy a míí\ec*ke  
hasznos, azért ajánljuk a t. közönség figyelmébe, 
bár kívánjuk, hogy olvasóink minden különös ápolás 
nélkül is ép fogaknak örvendjenek.

Kis-Czellböl írják nekünk: „NikóLina assz<*n\  
diadalt diadal után arat nálunk. A művésznő tel
jesen meg lehet elégedve a fogadtatással, méh ben 
részesült, az érdeklődés folyvást tart, a jegyek mái 
előtti való napon kelnek el s ki később jön. amink

Meg is érdemli a derék 
kedves színpadi jelenség.

meg kell elégednie, ha valahol fiz utolsó sarokban
kapbnt egy kis helyet, 
művésznő a kitüntetést, .......... . .
csengő iskolázott hanggal s oly művészien tiikélete- 
előadással, hogy minden jelenésben szűnni nem 
akaró tapssal fogadtatik. Eddig föllépett „Sárga 
csikódban „Piros bugyelláris“-ban és „Veres hajuk
ban mindháromszor telt »áz mellett és mindhárom- 
szor teljesen kielégítette, sőt felül múlta a közönség i 
várakozását. Nagy köszönettel tartozik közönségünk 
Kárpáthi Györgynek, a derék színigazgatónak, hogy 
ezen ritka müéivezetet megszerezni sem fáradságot 
sem költséget nem kiméit. Mint hallom Nikó asz- 
szonv a társulatnál állandóan maradand és innen ------- —7 ; , ’■ . v
Zala-Egerszegre költöznek: A legmelegebben ajánl-, bid értesítik a „Nagyváradot . bog) eg) gazda emu 
juk őket a derék Zala-Egerszegiek pártolásába mert meghalt, s meg ki sem terítettek szegényt, mar is 
. .. . . >. t» _ ........... .iI.jóiiaH j'<vy (tihni-Qű ember a ki a siro-rivo özve

gyet bátorkodott egész formálisán megkérni. A búba 
borult özvegy seprűre kapott s a kérő násznagyot 
kiverte a házból. Ekkor aztán asszony kézbe került 
a házasság ügye. A sok nénómasszony előadta, hogy 
milyen bajos élete van az özvegyen maradt asszony- 
cseiédnek. Nem kell tehát a világ beszédjére hajtani, 
hanem menjen férjhez a fiatal asszony, a mikor kérik 
stb. A temetés lilán harmadnapra uj kézfogóját 
tartotta a menyecske.

teljesen megérdemlik azt! Boros$.
Megjelent a „Magyar paed. szemlefc april havi 

IV. füzete époly érdekes és elismerésre méltó tar
talommal, mint elődjei. Megelégedéssel olvassuk a 
füzet borítékján, hogy eddigelé számos megyei tan
felügyelő ajánlotta e vállalatot a tanítóság pártfo
gásába. A IV füzet tartalma: A nemzetgazdaságtan 
a népiskolában, Rill .József. (Göbel János György, 
sz. fehérvári ig. tanító fényképnyomatu arcképével, 
sajátkezű aláírásának lenyomatával és életrajzával.) 
Paed. történelmünk múltjából. Péterfv Sándor. Az 
előlegezés a tanításban. Révész Béla. A tanító mint 
az agy gyakorlója. Kucelnik Vilma. Részletek a 
közoktatásügyi minister 8. jelentéséből. A magyar

................................. .. . . r *s 
előállott egy takaros ember, a ki a siró-rivó özye-

Szerkesztői levelezés.

a

Itt
r

Devecser. A „Varróleíny“ e napokban fog szétkül- 
i delni. Most még csinosítja magút, mert e szép tavaszi időben 
nem mulathatja be magút a „rnngv.szedö“ ruhájúban.

„Fehérvári híradó" t. szerk. Becses lapjából már vagy 
két hete nem kapunk példányokat. Körünk szives infézkedö--t.

A holt katona . . . alakilag nem üti meg a mértéket, 
eztán nem tudjuk, mi könyezett tulajdonképen: a húrom 
szempár-e. vagy pedig a búsulók szivei. Mert ön azt Írja : 

Húrom szempár ont könyeket,
A mily hűen csak szív képes, (?) 
A szegény, holt harczli felett 
S könyit (!) felküldi az éghez.

Az ilyenekre igen vigyázni kell. Különben próbálkoz
zék meg ön más kön.vebb és hálásb tárgyg.val, úgy látszik 
n künk, mintha ön jobbat is tudna produkálni.

N. T. • ■ . bár újat nem mond, közölni fogjuk e in-n 
egyszerűsége miatt.

B. E. Z.-Sz.-Grth. t.'zikke ugyan megérkezett, de 
hérmentetlen leveleket a szerk.el mm fogadván, imát visizd- 

’ küldetett.
S. Ö. Bpst .... a levél?

A. N. J. Nszmbt. A kérelem másik részének sajná
latomra — nem tudtam eleget tenni, mert ;;z illető rovatba

Felelős szerkesztő: Itiínfi Jt'tHOH.

Dr. Lövy László 
tisztelettel jelenti a nagyérdemű közön
ségnek. hogy Sz.-György naptól fogva a 

ha rá I - na I <*«á  hat:
a barátokkal szemközt levő sarokházban

ojt®

Van szerencséin a i n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy í*.  <% ag>r. 
*4O-aii Pápán oly intézetet nyitottam, a milyen eddigelé vidéki magyar 
városokban nem állíttatott. Es ez az általam berendezett

t a

MOSO-INTEZET. |
Nem kíméltem sem költséget sem pedig fáradságot, li »gy intézetemet olyanná :■« 

tegyem, mely a n. é. közönség pártolását megérdemli s képes legyen arra, lmgy az jj 
azt igénybe vevő t. közönség általa 1 elemes iiae^inkuríiá^d eszközöl- 
hessen és felesleges kinilúsokf ól ment legyen. d

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

A mosásra szánt, tárgyak röfös kereskedésembe. (Pápán, szél-utcza) £ 
fogadtatnak el; khánnti'n iixonbiU) a liánhoz is elkiíhlliefek c 
azokért. c

Ajánlom intézetemet a n. é. közönség kegyes pártfogásába s maradok £
mély tisztelettel ü

T A r S Z FF I, Ö I*.
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Szikviz-gyár Devecserben.
Van szerencsénk a n. á. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy

*£8 Z1K VIZ-G ¥ A R
(Sodafabrik)

nyitottunk, melyre h nagyon tisztelt közönséget figyelmeztetjük.
Midőn szikviz-gyáriinkiit a nagyérdemű közönség becses pártfogásába ajánljuk, meg

ígérjük, hogy csakis a legjobb minőségű, tiszta és egészséges szikvizet fogjuk készíteni.

Tisztelettel

FUCHS ZSIGMOND és TÁRSA. I

Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin.

Főnyeremény
eseti.

400.000 mtárka

A
Szerencse- nyereményeket 

az allam 
biztosítja.hirdetés.

Meghívás Hamburg állam által biztosit"tt 
nagy sorsjátékban! 

részvétre, melyben több mini

8 millió 300,000 márka
biz!osan kisoroUatik.

Ez előnyös sorsjúték-nyeremi ny melyek 
tervszerint csak 87.5UO sorsjegyből álkiiiak — 

a következők:
A legnagyobb nyerőiéin eseti. 4ÜU.Ü0Ü in., 

tóvá b bá

ara:

jutái. 250,000 m. (> nyer. 4000 m.
1 nyer. 150,000 m. 68 „ 3ooo m.
1 100,000 Hl. 214 „ 2000 irt.
1 r 00.000 ni. 10 „ 15oo 111.
1 „ 50,000 m. 2 > 1200 ni.
2 „ 40,000 ni. 531 „ 1000 in.
2 . 30,000 m. 673 „ 500 m.
5 „ 25.000 ni. 950 „ 800 m.
2 „ 2o,oi»0 m. 65 „ 200 m.

12 „ 15,ooo m. 100 „ 150 m.
1 „ 12,0oo m. 25 1 50 „ 138 in.

24 „ 10,000 m. 21oo „ 124 m.
4 „ 8,000 m. 70 „ loo m.
:*> „ 6,000 m. 7300 „ 94 és 87

52 „ 5,ooo m. 7850 „ 40 és 20
Az ege<z művelet 7 •• ztiíRb >1 áll. s ueliúnr lírt alatt
biztosan elinteztetik.
Az első húzás határideje hivatalosan van megállapítva. 

A sorsjegyek
Egy eredeti sorsjegy ára csak 3 ft. 50 kr.
Fél „ „ „ - - — -
Negyed „ ,. „

Ezen 1“ ~~ 1,*" ‘
jegyek (m in 
beküldése vagy porta-- 
mely ré-zébe küldetnek

75 kr.
88 kr. 

az állam által biztosított eredeti sors- 
eltiltott. ígérvények) az ö.-szeg bérmentes 
- ••>!;!-.-Kilóg utián általam n viliig biír- 

• k.
Minden résztvevő kap tőlem még az eredeti s<trs- 

jeg.len kivíi! az iillam-<zimerrel ellátott eredeti terve
zetet Ingyen é- a megtörtént húzás után azonnal az 
eredeti nyeremény-lajstromot felszóllitás nélkül meg
küldöm.

A nyeremények elküldése és kifizetése 
uz illetőknek egyenesen általam, pontosan titoktar
tás inellett eszközöltetik. Megrendelő-, k legezél-

szerliblieii postautnlváinoii eszközölik i.A.
.Megbízások a küszöbön levő liuz.ú- mialt

(*.  é. ninJiiN I9-Ik
'' hl. Hekscher Sámuel

bank- és viiltótlzktélicz Hamburgban intézendők.

I ft. 
ft.

Pipán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdújiiból.


