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MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

Akikről nem szabad megfeledkeznünk.
| passimistók, kik fényes, ragyogó nappal is l 
A egyiptomi sötétséget látnak, kik azon] 

-‘■Lnédelemben vannak, hogy az emberek ke-1 

beléből már végképen kihalt minden nemesebb 
érzelem, azt állítják, hogy a rút önzés már 
annyira elharapódzott volna az emberek között, 
miszerint félebaráti szerétéiről, önzéstelen se
gélynyújtásról szükség vagy veszedelem idején 
már többé szó se lehet.

Mi azonban, kik az emberi nemnek nemcsak 
árny _ hanem fényol dalait is figyelembe vész
szák. mi azt mondjuk, hogy hála az istennek! 
még van valami az emberek kebelében mi őket 
arra indítja, hogy felebarátjaiknak segítségére 
siessenek, ha ezek vagyona, élete veszélyben forog.

A külföld s hazánk nagyobb városaiban 
egyletek alakultak, melyek czólja s feladata : 
egyesült, s így fokozott erővel ellentállani a 
bősz elemnek, ti tűz pusztító lángjainak. Nem 
fizetett emberek azok, kiknek jelszavuk: „Ha 
közelít a vész, légy bátor és merész” ; kik 
felszállónak az emeletes házak tetőire, fel az 
égő épületekre, be a füsttel telt i'snládszobákba, 
hogy saját egészségük és életük veszélyezteté
sével s koczkáztatásával kiragadják a zsákmányt 
n mindent elnyelő, semmit nem kímélő elem 
karjaiból; hogy megmentsék egy előttük talán 
ismeretlen embernek, vagy talán épen ellensé
güknek vagyonát, gyermekét, életét! Úgy hi
szem. ez a legnemesebb önzetlenségnek ki
folyása.

De lássuk röviden, minő indok sürgeti kü
lönösen tűzoltó-egyletek életbeléptetésének szük
ségességét ?

Ismerjük a vesszőcsomagról s az apa és j 
fiairól szóló mosót. Az erőteljes fink egyike |

sem bírta eltörni a vastag vosszőcsomagot; az' koznak. de igen kevesen, s hogy épen azokat 
apa felbontó azt s a vesszőket egyenként el-
tördeld.

Ezen mesének az a tanulsága, hogy egye
sült erővel s egyetértéssel ii legnagyobb ellen
ségünknek is ollentállhatnnk; delin mindegyikünk 
saját gyenge erejére van hagyatva, az erősebb 
ellenség csakhamar legyőz s földre terít ben
nünket. Alkalmazzuk most a mesét s annak 
tanulságát a tűzveszélyre s oltásának módjára. I 
Ott, hol még tűzoltó-egylet nincsen, tűzveszély 
alkalmával a legeredetibb jeleneteknek lehetünk 
tanúi. Lótnak-firtnak, jajgatnak, kiáltanak, sír- 

I mik — s csak azt nem teszik, a mi szükséges 
Ivolna. A kik pedig oltanak, a kik a tüzet 
meg akarják állítani, gyakran épen az ellenke
zőt érik el.Széthányják az izzó szalmát, szénát, 
ahelyett, hogy az abban levő tüzet elfojtanák. 
A sziporkákat a szél széthordja, s ime, alig 
hogy észreveszik, már a szomszéd ház is ég. 
Egyesült, észszerű működésről ily esetekben 
csak ritkán lehet szó, s igy szabadon, kénye- 
kedve szerint dúl, pusztít a tílz.mignem valami 
esetleges gát által további garázdálkodásától 
eltiltntik.

A mondottak igazságáról meg lévén győ
ződve. talán kiki azon van,hogy a tartózkodása 
helyén máris meglevő tűzoltó-egyletet gyáino- 
lítsa, segítse, ahol csak teheti.

A tűzoltó-egyletek szükségességét és fon
tos hivatását belátva talán űr és szolga, birto
kos és birtoktalan egyaránt áll a magasztos 
eszmét, a felebaráti szeretet eszméjét lobogtató 
zászló alá?

Ellenkezőleg.
Sajnos, hogy városunkban és egyebütt azt a 

szomorú tapasztalatot kellett szerezniük a nemes 
ügy körül buzgólkodóknak. hogy vannak ugyan, 
kik az eszméért hevülni tudnak, s a kik sora-

keresik hiába a sorban, a kiknek ott kellene 
lenniük nem egy, hanem több oknál fogva.

Hogy félre no értessem, úgy kijelenteni, 
hogy ezt a vádat nemcsak városunk, hanem sok, 
igen sok más hazai községgel szemben mon
dom ki.

Avagy talán nincsen igazam, mikor egy 
bizonyos osztályt e téren való mulasztással, 
még pedig vétkes mulasztással vádolok?

Nincs igazam, mikor azt mondom, hogy 
első sorban azoknak kellene sorakozniuk, akik
nek van saját hajlékuk, saját házuk, mely a bősz 
elem prédájává lehet ?

Nincs igazam, mikor azt mondom, hogy 
vétkes mulasztást követnek el mindazok, akik 
házbirtokosok lévén, városunkban tűzoltó szolgá
latokat nem tehetnek, de nem ismerik szent 
kötelességüknek támogatni azt a testületet, mely 
vagyona, élete fölött őrködik.

Nem-e szomorú tünemény, mikor egy a 
tiszta felebaráti szeretet™ alapított intézménynek 

' folyton küzdenie kell a létért.
Bizony, bizony szomorú, igen szomorú tü- 

inemény ez különösen oly helyen, hol mint vá
rosunkban is. egész ntezák oly könnyen prédá
jává lehetnek a pusztító elemnek.

Azért hát, bármily szerény, sőt szorult 
helyzetben is éljünk, bármennyire is takarékos
kodjunk: azokról ne feledkezzünk meg. a kik 
fölöttünk s hajlékaink fölött őrködnek. A kikben 
pedig van ifjúság és erő, azok sorakozzanak, s 
jelszavuk ez legyen:

,Ha közelit a vész, 
Légy bátor és merész!"

Phönix.

T á r o z a.
Jer, Ülj lei mellém. .

Vállalóra hajtva szép lejed,
Kezembe téve kis kezed,
Pihentesd ajkad, ajkamon;
Engedd aztán megvallanoin
E szív téged hogyan szeret - - 
Hogyan imád, hogy csak veled 
Lehetne boldog még talán .. .
Jer ülj le mellém kis leány.

■Tor, hallgassuk ott u galyon
Mit csicserg a madár, vájjon 
Mért oly bús a virág kehely?
Könnyet sir rajt minden levél,
8 a reszkető aranvsugár 
K könnyet le csókolni jár.
Legyek sugár! küldvén szemed 
Ibolyájára telkemet!

ó'o.ls Lryria.

Piros Peti lánya nem várat magára,
Hej, mert azt gondolja, hogy csak egyik várja. 

(.Galambom, Erzsikéin! Eszem az angyalát! 
j ,Nem úgy szeretsz engem, mint szeretted Pistát!

„Hej, szivedben vau még, az a legény neked; 
'„Erzsi, rosszat mondok, ha el nem feleded!"
—■ I-Iagyd el, Józsi! Hagyd el! Ne említsd a nevét! 

' — Eleget említi a falu, szegényét. —

— - Mért is hozott össze az Isten te veled ?
— Mért kellett meglátnom szeretőm, tégedot?
— Mikor a templomban találkoztam vele,
— Megint csak én rajtam akadt meg a szeme :

I .Örzsikéin, galambom! Egy szó legyen enyém: 
Mivel killömb nálam az a másik legény?" 

Nem leleltem neki; hallgattam, kerültem.
j— Hej,még meg ver ezért engem a nagy Isten! —

Józsi reszket dühtől, a másik bujában . . . 
Forog a fokos ; hej, abban a halál van ! — 
Szikráznak a szemek, az érez is szikrázik, 
A két fokos nyele piros vértől ázik.

Egyi’orre vágnak most. — .Isten veled Örzse !“ 
S széjjel zúzott fővel terülnek a fiibe. —
Örzsi' pedig nézi, nem érti, nem tudja . . . 
Háborúi felváltva mind a két halottra.

Szólitgatja őket, költi, íueg-meg rázza, 
Mig egy esep meleg vér föcscsen az arczára.
Nagyot kaczag erre, neki fut a partnak . . .
A hullámok feje fölött összecsapnak. —

Megloi-sesan a hullám, hajlik, mozog a nád... 
Szegény révész legény, nem tudod mi vár rád ? 
Szegény révész legény csónakéból kiszáll 
S megpillantja őket: visszaliökken, megáll:

„Kérdeztelek Örzsi, tegnap a templomban, 
.Mennyivel derekabb Józsi, n faluban, 
„Hogy őt szeretted meg, és elhagytál engem? 
„Örzsikéin, lui tudnád mit tettél te velem?!!

.Boldoglalan lettem! Hej, azzá le tettél, 

.Hát minek is éljek, ha te másé lőttél? 
„Kettőnké nem lehet, vívjunk hát meg érte 
„Józsi! Ha elestem, tied lesz örökre!

Másuap, hogy a lányok aratóba mennek, 
Ott a part mentében két holttestet lelnek. 
Eltemetik őket, eltemetik szépen.
„Nem volt ily két legény az egész vidéken."

Harmadnapra megint midőn arra járnak 
Halászok, a vízben holttestet találnak.
Azt is eltemetik s mondogatják sírva : 
„Nem volt ilyen szép lány az egész faluba'!" 
” IWa

A négy véralkat.
Erik W« „Himwristische Vi>r’.«imgc>i“-búl kiteli: Ötvös.

Kevés kivétellel idő tartozik minden való és 
költött regényhős; az aggszüzek általában és a no- 

I velőnek különösen; ugyancsak minden sakjátszó, 
valamennyi láugósz és a legtöbb kenyérhivatalnok, 
különösen az iskolamesterek. Igazán melauoholiciis



A műkedvelői előadásról.
Az előadás napján, vasárnap: találkozom az [ 

egyik műkedvelővel.
Következő párbeszéd támadt közöttünk:
„Ki fogja a tudósítást írnia „Magyar Vidék 

be? Már megbocsát, hogy oly indiseret vagyok?!*

„Én!*  felelőm.
„De reményiem, hogy nem fogja szem elöl 

téveszteni azt, hogy műkedvelők, dilettánsok 
játszanak j ótékouy czélra.*  Kőrdé ő vontatva, 
az aláhúzott szavakat nyomatékosan hangsúlyozva.

Ez valóságos meg-„interwievolás;„ gondoltam 
magamban és kezdtem magamat beleélni azon -- az 
események folyására nagy benyomást gyakorló 
egyének állapotába, kiket meg-„intervivolni„ szoktak.

„És aztán tudja--------az egész oly gyorsan,
oly kapatva ment, hogy alig volt időnk szerepein- 
két betanulni.

Sejtettem hova czéloz. Oly kifejezést adtam j 
arezomnak, mint Gladstone tenné, ha egyik világ
lapnak főmunkatársa azt kérdezné tőle, „hogy az uj. 
angol partiamon!, nem-e fog a világ mostani íolyá-{ 
sálba belemarkolni és a világtörténelem döczögő ke- I 
rekót más kerékvágásba terelni*?  Es oly hangon: 
mint arra (Íladstone felelne, felelőm én:

„Legyen megnyugodva — ! Hisz tudom, 
miszerint nem rendelkeznek oly erőkkel-------- tet
szik érteni, - és tekintetbe kell vennünk azt is. 
hogy jótékony czélra játszanak, hogy a jóakarat, 
az áldozatkészség meg van stb. hisz itt nem is lehet 
„kritikáról“ szó, nem is volna szép tőlünk: legye
nek megnyugodva kérem, minden rendén lesz.

Szerettem volna magamat megéljenezni oly 
nagyszerűen adtam szerepemet.

Este 8 óra előtt csendesen, kimért léptekkel 
ballagtam föl a terembe. — Midőn beléptem oly 
büszkén néztem szét, hogy még magam is félre 
ugrottam személyem elöl és meghajoltam egyéni
ségem előtt.

Helyemet kerestem. 51-ik számom volt. De 
midőn az 50-ik szám mellett a 47-ik számot pillan
tottam meg, meg voltam lepetve. Tehát 50 után 
jön 47. Mely szám után jön akkor 51 ? Ezen kér
dést megoldandó matliematikai tudományos bnvárla- 
tokba mélyedtem, melyből a „bileteur*  rázott fel, 
ki szépen a helyemre vezetett. A mellettem álló 
szék száma 48 volt, és ez nagyon természetes, mert 
ha 50 után jön 47. akkor 51 után okvetlen 48 
nak kell jönni.

Most megkezdődött az előadás, és a - lefűzés.
Midőn K ö n c z ö 1 G i z e 11 a kisasszony, a bá

jos és szeretetreméltó „C'zili*  fellépett, kijöttem; 
sodromból. Kezdtem belátni, lmgy én nagyon nevet
séges szerepet játszom. — Eljöttem mint hideg színi' 
tudósító, aki azonban „tekintve a jótékony ezélt és 
a műkedvelőket, elnéző fog lenni* 1 és aki kénysze-1 
ritve van minden tekintetben • igazságos lenni 
és a nagyon tisztelt műkedvelő hölgyek és uraktól I 
fentebbi föltevéséért szives elnézést kérni.

Könczöl Gizella kisasszony biztos, minden | Az anyagi eredmény, csak a második előadás 
láranaltatól ment kilépésével és iédvus jitókáynl utón fog közzé tétutui.
elbájolta a közönséget. Oly linóm, kedves szobale-
ány volt, liog.v-------- akár gróf-kisasszonynak is
beillőt volna. Hej, de sokan szerettek volna .l’eti"
lenni! — De meg is látszott ám Petin (Tóth Mi
hály), hogy szívesen játsza szerepét. — Krausz 
írón kisasszony (Otília), szép jelenség volt. 
Kitünően átgondolt szerepét, átérezve, gyönyörűen 
adta elő. A nehéz lelki küzdelmek arczán tükröződ
tek vissza és hangjában, minden mozdulatában méltó 
kifejezést találtak. --- M'akara Gizella kisasszony 
(Viktória) azon szép alakok közé tartozik, melyek 
iránt az ember bizonyos mély tisztelettel párosult von
zódást érez. Szerepét nagy természotliűsőggel ját
szotta, az akaratos, büszke, de mégis hűn szerető 
hitvestársat gyönyörűen alakította. — Schwarcz 
Pa ul a kisasszony (Pereginé) pedig oly kedves anyós “ 
volt, hogy nagyon sokan szerettek volna — — veje 
lenni, ('gyesen játszta rövid, és háladatlan szerepét, 
melyet azonban kedves egyénisége és játéka hála- 
datossá varázsolt.

Mányóky Gyula ur (Viola) játéka már 
előttünk ismeretes. Fesztelenség, könnyedség, termé
szetesség, esprit jellemzik játékát. Mányóky ur, 
játékával ha kissé erősebb hanggal bírna, - képes 
volna bármely színház közönségének igényeit kielé
gíteni. — Szeglethy György urra (Dörgei) is 
ugyanezt mondhatjuk. Az ő játékát is ismeri a kö
zönség. Verve-vel játszik és kitünően alakit. — 
A férfiak közül Tóth Mihály ur (Peti) előttünk 
e téren „homo novus.*  Legalább Pápán még nem 
lépett fel, ami azonban nem zárta ki azt, hogy sze
repét a legnagyobb élethüscggel ne játszta volna. 
Gr ősz István (András) és Berni fillér Gyula 
(Gyuri) urak nem voltak oly szerepek birtokában, 
melyekben alakitó tehetségük kitűnhetett volna.

Az előadás egészben véve nagyon sikerültnek 
mondható, az összjáték praeczis, a szerep-kiosztás 
czélszerü, a rendezés kifogástalan volt.

A fáradhatlan buzgalmáról ismert, geniális ren
dező: M ész áros Károly ur megérdemli, hogy 
neki legnagyobb elismerésünkkel adózzunk. (A na
gyon tisztelt közönség ezt úgy látszik az előadás 
alatt — elfelejtette.) Már azért is mert tudjuk, hogy 
nem kis feladat az, műkedvelői előadás rendezője 
lenni. - A buzgó Magvassy Pál urat is megilleti 
az elismerés és dicséret, mert bizony-bizony, — 
őneki volt a legnagyobb és legnehezebb szerepe. 
Végül pedig nem hagyhatjuk emlitetlemil Sclnvarez 
Bernét ur bútorkereskedő szives áldozatkészségét 
sem, ki körülbelül 50 darab széket, különféle sző
nyegeket stb. volt szives e czélra díjtalanul átengedni.

Végül azt óhajtjuk: bár e kitűnő és kiváló 
tagokból álló műkedvelői társaság, állandóan mega
lakulna! Pgyhisszük, a közönségnek vélünk szolgá
latot tenni, midőn nevében a t. műkedvelőknek 
áldozatkész fáradozásukért forró köszönetét nyil
vánítjuk.

A vetések állásáról
uz esőzések előtt.

„A földmivelési minisztériumhoz érkezett tudó
sítások szerint: A dólnyugoti vidéken (Baranya, p0. 
hér, Győr, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala 
megyék) a korán beállott rögtöni nagy forróság és 
száritó meleg szelek a vetések fejlődése iránt mél
tán aggodalmat költenek. Csaknom mindenütt cső 
kell a száraz földekre, és pedig a gazdák a jobb 
terméshez való minden reményüket ennek bekövet
keztétől teszik függővé. Az őszi vetések közül a búza 
bokrosodása nem kielégítő, s félő, hogy ennek kés
leltetése káros hatással leeud, a rozs több helyen 
hibás, a hosszan tartó szárazságban elmaradva, egé
szen eltörpül s egyáltalában silány, vannak vidékek, 
hol már eső sem igen javíthat rajta. A repezében 
a balba okoz károkat, ennek állása különben közép
szerű. A már szépen kikelt tavasziak fejlődését is 
hátráltatja a nagy szárazság, itt-ott már kezd a 
vetés sárgulni s ha eső nem jön, gazdák termésüket 
veszélyeztetni látják.

Gyümölcsfák virágoznak s bár a gazdák azt 
hitték, hogy a nagymérvű fagykárok következtében 
sokat szenvedtek, mégis termésre van kilátás. Leg
jobb a jelenlegi időjárás a szőlőkre, a kedvező me
leg időben a tőkék szépen fakadnak, hajtanak, a 
gazdák reményük, hogy termésük jobb lesz mint a 
sok okozott fagykár után várható volt.

Az északnyugoti vidéken (Hars, Esztergom, 
Győr, Hont, Komárom, Mosony, Nógrád, Nyitva, 
Pozsony és Sopron megyék; az itt-ott egyes hatá
rokban volt kis esők az illető vidékek vetéseire igeu 
jó hatással voltak s ily helyeken a búzák igen szé
pek, ugv, hogy már sarlózni is kell őket, de álta
lános jó meleg esők hiányában az Őszi vetésekre 
nézve igen sok a kívánni való. A rendkívüli forró
ság a tenyészetet némely részben rohamosan fejleszti, 
mig viszont az uralkodó szárazság sok növényt aka
dályoz fejlődésében. Az erősen növésnek indult búza 
a száraz talaj mellett nem bokrosodhatik, a rozs 
is általában rosszul áll, alig van gazdaság hol rész
ben nem kellene kiszántani. A repezék virágzását 
több helyt a balba akadályozza. Az eső igen kívána
tos lenne a tavaszi vetésekre nézve is, melyek fej
lődésükön megakdtak s kezdenek sárgulni. Gyü
mölcsfák virágoznak, de látszik, hogy a fagy sok 
kárt tett, miudazáltal termésre reményt nyújtanak; 
a szőlők azonban a tartós fagyoktól sokat szenved
tek, s a termésre való kilátás igen gyér.

Az északi vidék (Árva, Liptó, Sáros, Szepes, 
Trencsén, Turócz és Zólyom megyék) őszi vetése
ink állásáról kedvezőtlen híreket veszünk. A mi ke
vés búza clvettetett, nagyobbára kiveszett, a rozs 

' foltos, ritka s sok helyt silány, ugv, hogy kiszán- 
, fása mellőzhetlen volt. A javában folyamatban levő 
szántás eső hiányában kemény, vetőmag hiányában 
sok föld votetlen marad. Az elég jókor belejezett 

i vetések különben elég szépeknek mondatnak. Gyü
mölcsből sok megfagyott s a megmaradottak sem 
virágoznak, gyümölcstermés tehát alig várható.

A felső tisza vidékről (Abauj, Borsod, Göraör, 
Torna, Zempléni megyék) arról tudósítanak, hogy 

. csak kivételesen láthatni tűrhető őszi vetéseket, egy 
része kiszántandó, a többi ritkás és kétes állású. 
Az esőhiány következtében lassan gyarapodó búza 
csak helyenkint jó s fejlődésére az eső igen elkelne, 
a rozs sokat szenvedet, ritkás s kiszántása a tava-

továbbá a fitorka, morga, vakond, denevér, bagoly, 
házi tücsök stb.

A phlegmaticus majd mindig jó zsírban 
van. Egész személyisége bizonyos gömbölydedséget 
mutat. Gyomra végnélküli gömb, nemkevésbbé arcz, 
szeme, gondolatmeneté. Mig a szegletes cholericus 
folyton taszitgat és löketik, mert ár ellen úszik, 
addig a nyugodt phlegmaticus csendesen vele siklik; 
kövérségnél fogva mindig fent aszik. Az állam „leg
jobb polgára*.  Sem forradalmár, sem reactionárius; 
mert ugv a haladás, mint a visszahatás mozgást 
igényel, ő pedig ennek épen nem barátja azért szi
gorúan conservativ. Ha nem akarva is mennie kell, 
ballag; ha áll rendesen támaszkodik, ülve kezeit 
ölbe vagy az asztalra rakja.

A szenvedélyeket csak névleg ismeri és legna
gyobb élvezetét a halászatban, délutáni alvásban 
és a bajor sörben leli. Miután a háborúnak kijelen
tett ellensége, fel nem tehetjük, hogy ő találta 
volna fel a puskaport; de a ruganyos hátas széket, 
és nagy tajtékpipát ő hozta divatba.

A phlegmaticusok között van igen sok sörfőző, 
szappanos, eleség-árus és öreg pap: továbbá minden 
szarvas és füles házi állat, a teknösbéka, a tőkehal, 
a csiga, a boldog osztriga és mindennapi béjancz.

Hiszem, hogy e néhány — részint hírneves 
physiognomusok feljegyzéseiből, részint egyéni ta
pasztalatból összeállított jellemvonásból elegendő 
világos képet adtam szives hallgatóimnak a négy 
véralkatról — és ha ez meg van, nagyon könnyű,

lesz az embereket osztályozni. Ablakunkból vizsgálva 
a járó kelőket, tapasztalati tény, hogy -

Az, a ki majd szalad, majd in of ál — 
sang uinicus.

Ki rövid kimért léptekkel halad: cho- 
1 e r i c u s

Alattomosan ballag a — molancholicus. 
Vontatva sompolyog a — phlegmaticus. 
Épen ily könyen felismerhető a négy véralkat 

ólháton. A sanguinicus mindig vágtatva jár u. n. 
vadász-galopp-ban. Nem bántja őt, ha lova hamisan 
ugrik, „csak menjen.“ A cholericus ellenben rende
sen rövid „trab“-ban, különös jó kedvében „zárt 
galopp “-bán jár. A molancholicus csak lépésben 
tartja „büszke“-jét. A phlegmaticus pedig — ő nem 
is lovagol, csak kocsikázik, még pedig kényelmes és 
lehetőleg alacsony kocsiban.

A nőknél nehezebb, a véralkat megnevezése, 
mert náluk rendesen nagyon kevert. Nagyon szigorú 
megfigyelés után mondhatjuk: Mint gyermekek, vér
alkatuk sanguinieo-phlegmaticus; a lányoké sangui
nicus a nőké sanguinico-cholericus; az özvegyeknél 

’ sanguinico-melancholicus; az aggszüzek véralkata 
' pedig sanguinico-melancholico-cholericus.

A tiszta véralkat azonnal megismerhető, külö
nösen egy házassági ajánlat fogadásánál. A sangui
nicus azt feleli: „Aliért nem!“ A molancholicus nz 
meggondolási időt kér, - a phlegmaticus a kérőt 
a papához küldi — a cholericus pedig kosarat ad 

! vagy — nyakába borul,

Folvtatólagós vizsgálódás mellett a véralkat 
különbözőségét nemcsak a két, négy és hathíbií 
állatoknál észlelhetjük, hanem minden szerves 
és szervetlen teremtményen is. Látni fogjuk, hogy a 

I rezgő levelű nyárfa sanguinicus, a haragos tölgy 
cholericus, a szomorú lűz molancholicus és a vas
tagfej ü fűz phlegmaticus.

Még a főzelékeknél is tapasztaljuk ezt. Léte
zik-e valami phlegmaticusabb mint egy ugorka? — 
sőt merném állítani, hogy minden tárgyat bizonyos 
véralkat jellemez. A nádpálca sanguinicus; a bam
busz-bot phlegmaticus, és az esernyő született melan- 
cbolicus.

Kívánják tán ezután elméleti szórni élete nud 
alkalmazva látni?.ló! Azonnal lesz szerencsém mind 
u négy véralkatra példát hoznom t. hallgatóim kö
zül vagy jobban mondva azok közül, kik nem hal- 
gattak. Előadásom egész folyamata alatt egy t. ár 
jobbra, balra, előre, hátra susogott ez természetesen 
sanguinicus. Midőn véletlen a „hóhér*  szót kiejtet
tem, ügy másik t. úr azonnal felkelt és egetrázó 
tekintetet vetve reám elhagyta a termet — ez nyil
vánvaló, cholericus. Egy harmadik úr folyton a zárt 
ablakokat, a nagyszáma közönséget és az én cse
kélységemet vizsgálta; aggodalmas tekintete elárulla. 
hogy mennyire bántja a meleg lég és hosszú előa
dás'; — lassan távozott; és ugv hiszem felesleges 
mondani, hogy ez melancholicus volt. Még csak 
phlegmaticust kell találnunk Meg van! *’e 

t elhallgatok mert nem szeretném édes álmát zavarai, 
! melybe őt érdekes előadásom ringatta.



KÜLÖNFÉLÉK., zt utráltatfa. A repeze majdnem teljesen
4li inunkat 11 |(CI'jvl,zg i,ióbt.n elvetett tavasziak 
tJiikro nton • ' . (ll, a száraz szelekkel járó idöjó- 
egg sUrU'i • te ,íszetít általában hártáltatja. 
rís ‘ „ hlánvában e vidéken is sok föld vetctlen 
Vet»|n'll> ' .^ji^okben sok kár mutatkozik, a sző- 
o1111'111' időben szépen fukadoznak, do n venyi-

kört több vak is találkozik.'

Aszódról pedig következőket úja levelezőnk, 
n íil lió 2H-ik délutánján rohamos szélvészszel

"" -4 s utána mintegy órai záporesö dflliön-
<„n zivatar a gazdag terméssel kecsegtető 

ÍZs uvllmölesfékban, úgy Aszódon, mint a vi- 
s,'v''r«kik határaiban tetemes kárt okozott. Amely 
' , ölesfákat a kegyetlen tél ki nem pusztított, 
®, „„„vnbb részét elrontotta a jég. — A múlt . , ,------- --------ktS i'ő Itözepén bemunkált őszi vetések jól, d??ós,alLvoszAif„s “luteg,y.,ké!:.1"5„m?lva. a 
írsm'k s reményt nyújtanak kedvező aratásra;

tani rátérek azonban gyöngék, ritkák s kevertek, 
C'f sók helyen, — kivált a kései rozsok ki sem

- Az árpa, zab és takarmány-félék kedvező 
ilíilrfc következtében reményt nyújtanak jó tér- 
1 / ‘ az őszi szántásba vetett árpa. - Ku-
Xic’í (tengeri) krumpli és takarmány-répa nagyobb 
rXzben ki is kclt- — Az esS kis<‘bl»-|11|S.vo,,b 
mértékben niég ma is folyvást tart, bár óhajtandó 
volna, mint már fennebb megjegyeztem ; derült., szép, 
inoleg, n»l’“s ilKi-___

Vidéki és helyi liirek.

Ez is specialitás. Párisban nemrég egy oly 
Hotelt nyitottak meg, hol csupán csak nők kapnak 
szállást s a férfiaknak tilos a belépés.

Levelező lap feleletre. A német birodalomban 
divatban vannak oly levelező lapok, melyek kettősek ' 
és azon czélra számitvák, hogy a megkeresett azon- 
nal felelhessen is. Tökéletes utánzata és pedig helyes 
utánzata a távirati „felelet fizetve*  szokásnak. Az 
egyik levelező lap a közönséges, a másik csak annyi
ban különbözik az elsőtől, hogy zárjel közt reá van 
nyomatva az Antwort, melyre a küldő már saját 
czimét előre is ráírhatja. Jó lenne eltanulni, ha 
némettől is.

A Deák-szobát a múzeumban közelebbről ren-

czélra a muze-

rég leplezték 
áll, igen tinne- 
az épületek is,

Furcsa csizmadia halt meg közelebb Mezőtú
ron, Farkas Imre, ki arról volt nevezetes, hogy ké
szítményeit csakis Kossuth-féle bankóért árulta, s 
bár utoljára csaknem kegyelemkenyórre szorult, a 
legutóbbi időig csinálta a csizmát líossuth-bankóért, 
s most hagyatékában 11.500 frtnyi ilynemű bankó
készlet találkozott, s azokat oly féltékenyen őrizte, 
hogy még mutatványpéldányokat is esak úgy enge
dett át, ha az illető kötelezte magát, hogy mihelyt 
azok forgalomba jönnek — minek bekövetkezését 
haláláig hitte, remélte — neki vagy örököseinek 
ugyanolyan pénznemben fogja visszafizetni.

A hóhér boszuja. A párisi Figaróban egy 
czikksorozat jelen meg e czim alatt: „Húsz év a 

i rendőrségnél.*  Az iró e cyklusban egy történetet 
'beszél el, mely az 1866-ik évben kivégzett rabló
gyilkos Ávirain nevéhez van kapcsolva. A kivégzés 
előtt, a vesztőhelyre kocsikázás közben az elitéit 

! szitkokkal és gúnynevekkel illette hóhérját. A hóhér 
nyugodtan halgatta végig. Mikor aztán a guillotine 
alá tette fejét az elitéit, először csak gyengén, majd 
erősebben, végre egész erővel bocsátotta le a guillo- 
tinet. A nézők ajkán moraj volt hallható, a végre
hajtó bíró számon kérte az eljárás okát a hóhértól, 
ki a legnagyobb hidegvérrel nioiidá: — „Idejövete
lünkkor megsértett, azért megvárakoztattam egy 
kicsit.*

Szomuru reminiscencia. írták a lapok nem 
rég, hogy Rádi N. ügynök öngyilkos lett. Ez a sze- 

t ember egykor az osztrák had-

Szerkesztííi levelezés.

ségnek megnyitják. E szobába fog elhelyeztetni Than 
Mór azon képe is, mely a királynét Deák ravatalá
nál ábrázolja, s melyet a művész e 
umnak ajándékozott.

A Beethoven-szobrot nem 
le Bécsben. A tér, melyen a szobor 
pélyesen volt földiszitve, úgyszintén 
melyek e környéken állanak. A szobor előtt csinos 
sátor volt emelve az udvar részére. 10 órakor jelent 
meg Károly Lajos főherezog, ki a királyt személye*  
sité. Megjelenésekor a férfidalegylet, a bécsi dalegy
let és a zenekar a uéphynmust adta elő. Az első i reilcs^len véget ért 'ember egykor az osztrák had
hangoknál lehullott a lepel a sikerült műről, mely seregben főhadnagy volt s ő volt az, ki gr. Batthyány 
Beethovent ülő helyzetben ábrázolja. A hymnus után Lajost vesztőhelyre kisérte s aki az agyonlöve- 
a szobor-bizottság nevében Dumba tartott beszédet, tósnól ., /rüzet- Jezéuvelte. Igen hóbortos termé- 
elmondván a szobor keletkezesének történetét, mire szetü Volt; nagybátyjának Noszlopy-nak koponyáját 
dr. Xewald válaszolt, tudtára adván Dumbának, hogy luilldig magíínál tartotta. Legújabban agenskedéssel 
neki es óumbuschnak a szobrásznak Becs városa; foglalkozott.
megadta a polgárjogot. Az ünnepélyen jelen voltak :l 
Károly Lajos és Rainer főherczegek, Taaffe, Conrad, I 
Prazsak miniszterek, Hofmann fŐintendans, vala-' 
mennyi tudományos intézet és kör képviselői stb. 

1 Beethoven rokonai, továbbá egy Hirsch nevű tanít- j 
ványa szintén jelen voltak. A szobor talapzata el: 
volt árasztva virágokkal. Az ünnepély d. e. 11 óra-1 x
kor ért végot. A király Zumbuschnak a vaskorona- | sein szenvc.^udvüziet. 
rend 111. osztályát, Zellnor tanárnak a Forencz-Jó- r. .
zsef-rendet, Tourbain Károly ércöntode-tulajdonosnak ; ••gyszer nem válthatom be. 
ppdig az arany érdemkeresztet ajándékozta.

Egy rut bűntényre jöttek közelebb Zsolnán. 
Giünbaum Samu ottani kereskedőt nem rég halva 
találták az erdőben. Bár arcza el volt éktelenitve, 
neje mindjárt ráismert, a halott ruhája is a Grün- 
baumé volt, a nála talált jegyzetek is ráutaltak. 
Feltűnt mégis, hogy az özvegy korábban tett jelen
tést az esetről, mint arról értesülhetett volna. 
Gyanakodni kezdtek, hogy a talált holttest talán 
nem is a Grünbaumé, s Grünbaura él s az egész 
csak arra van, hogy a hitolezők kijátszásával távol 
vidéken nyugodtan éljenek abból a 15,000 írtból, 
meddig Grilnbaum e rejtélyes halála előtt egy hó
val biztosította magát. 8 valóban kiderült, hogy igy 
kell lenni, mert Grünbaum csakugyan él s már el 
is fogták. Egy tutajban rejtőzött a Vág-folyón 
Kóhn név alatt. A Grünbaum holtteste gyanánt kia
dott hulla alkalmasint keresztény holtteste lehetett., 
mert a mi annak zsidó volta mellett tanúskodhatott 
volna, természetellenes módon el volt távolitva.

A czimbalom Angliában már kedveltté lett s 
salon-hangszerré emelték, most pedig már hadsere
günkben is kezd a Sclninda által feltalált pedál
cimbalom hódítani. A Krakóban fekvő 12-ik számú 
Vilmos föherczeg gyalogezred ugyanis egy igen 
szép pedálczimbalmot rendelt meg az ezred zene
kara számára. Horváth József, a híres czimbalmos 
— ki a király előtt is játszott — a bolgárok tetszé
sét nyerte meg, kik úgy megkedvelték, hogy már 
5 czimbalmot rendeltek, sőt most hogy Odessában 
hangversenyez, már az oroszokat is meghódította.

A papai lövészegyletnek legutóbb megtartott 
közgyűlésen az egyleti tagok oly kis számban je- 
Jeiih'k meg, hogy a választmány kénytelen volt 
;i közgyűlést holnap- azaz : csütörtökre elhalasz
tani. — K'/'l*n  közönyösség, mely helybeli egyleti, 
viszonyainkat jellemzi,‘nem szép világot vet társa
dalmi viszonyainkra. Ha valaki valamely egylet-i 
nek tagja lett, akár udvariasságból, szívességből,1 
vagy az egylet czéljai iránti hajlamból, az tartsa 
is egyszersmind leiadatának az egylet ügyeinek in
tézésében reszt venni, és azokra tőle telhetőleg be-, 
folyni.

Nagy zivatar és jégeső volt pénteken Pozsony
ban. Tojásmigyságii jégdarabok estek és a házak 
cserépzsindelyéi darabokra szétverve iszonyú ropo
gással hullottak a kövezetre. Üveg, cserép és jég 
annyi volt még fél hétkor az utezán, hogy alig lehe
tett járni és a járdákról lapáttal hányták el a jég
darabokat. Az ablakok nagy része be van verve, 
mennyi kárt okozott a földeken és nem esett-e em- 
beiélet is áldozatni, azt e pillanatban még nem 
tudják Pozsonyban.

A ,Keszthely*-ben  olvassuk, hogy ltácz Már
ton kir. posta tisztiszt, tehetséges fiatal iró s neve
zett lap munkatársa, Nagy-Kanizsáról Pápára he
lyeztetett át. Üdvözöljük, szombati számunkban pedig 
bemutatjuk egy csinos kis költeményét, melylyel 
szives volt lapunkat felkeresni.

Pongrácz, Szervácz, Bonifácz, ez az a három 
szent, kiktől a gazda és a szőllőmives olyannyira 
retteg. És nem ok nélkül. Az idén már közele
désük is megfélemlítette a természetet. Már majd
nem két hete, hogy hiába várjuk a szép, a híres, a 
dicső májusi időt, vasárnap óta pedig téli kapu
tokban kell járnunk, ha nem akarjuk magunkat ve
szedelmes meghűlésnek kitenni. Es ma van a három 
szent első napja. — Isten oltalmazz meg a szeren
csétlenségtől !

Aszódi levelezőnk írja: Az aszódi rom. kath. 
egyház derék lelkésze Vozarek Antal úr, a kath. 
templom körül levő nagy telket szop akácz-fákkal 
ültettette be. Aztán az egész templom körüli telket 
erős, állandó czölöpökkel, melyek vas-sodronyok-

R. M. Közölni fogjuk. Üdvözlet s köszönet.
_ .............................................................. Sz. J. Gyrtt. Másfelé veszem utamat. Egy részlet 

voltak. A szobor talapzata el jönni fog. Az olbeszélé.-l az clolvasandók közé tettük. 
___________________ * 1 Zs. S. Bpst. Besoroztuk. Üdvözlet.

R. J. Bpst. Már. hogy jó-e úgy. a mint van? Kérdést

St. F. Smrj. ígéretemet, közbejött akadályok miatt, ez 
Gy—nnk Írtam, s reményiem, 

hogy ezzel vége lesz az ügynek. Más dolgom is van, mint 
másuk gyenge emlékező tehetségének segítségére jönni.

S. Ö. Bpst. Mai számunkból kiszorult, szombatra 
hagytuk. A közleményeket szíveskedjék vasárnap postára 
adni. Mostani küldeménye egy piezulánkba került, nehéz 
volt. A többire nézve már végebben intézkedtünk, meglesz. 
Üdvözlet.

Z. Gy. Srsf. Nem jöhetek. Levél ment. Bpesteu 
találkozunk.

Ngyszmbt ???
E. Bcs. A sógorokról már rég nem hallottunk semmit, 

hadd szüljék hát az a csendes!
„Fehérvári híradó-1. szerk. I’ost tót diserimina veruin 

végre megint kaptunk számot. Köszönet.
Sz. A. ks8szny. A feleletet lapunk múlt számában 

találhatja. E héten itt lesznek, — különben arról szombati 
számunkban többet. Szives érdeklődését köszönjük.

M. E. kssszny Bpest. Múlt számunk hozta. Szives 
köszönet érte!

Felelős szerkesztő: Btinfl János

N y i 11 -1 é r.+)
Gelder Fcrencz óvását, melynek minden sorából a 

kenyéririgység rí ki, feleletre nem méltatom. Üzleti 
társaim kik engem ismernek és kikkel összeköttetés
ben vagyok ágy is tudják, hogy Gelder Ferenczmit 
szeretne elérni! S ezzel minden további felelgetés
nek véget vetek, mert nem tartom érdemesnek vele 
foglalkozni. Hirschler .József

*) Ax ezen rovat, alatt közlőitekért nem viíllal felelős
séget a Szerk.erős, állandó czölöpökkel, luviyvn \us-BouruuyvK-( 

kai vannak clliálózva szinte körül keríttette és pedig, 
a templom bejáratánál léczes sodronyokkal, l’gy ezen 
kentes mellett körös-körül bokrokkal akkep van be
ültetve, hogy néhány év múlva legszebb sétáló helye 
lesz a helybelieknek. — Az aszódi „Polgári kör*  
pünkösd hétfőjén és a helybeli „Ónkénytes tűzoltó 
egylet*  május 23-án tavaszi mulatságot rendeznek 
es pedig a .Polgári kör*  az úgynevezett „Szilvás*-  

őz „Ónkénytes tűzoltó egylet*  a kis „Baglii*  
erdőben.

Szlukon és Vajdits kávés urak a t. közönség
gel tudatják, hogy f. hó lii-tól azaz pünkösd ün- 
^1'1 ,,0Kva kávéházukban fris „pilseni*  sör lesz 
kérik n naKvérdemü közönség szives látogatását

Tudósítás. Az 1871. évi XXXUI-dik t. ez.
• s-ának rendeletéhez képest ezennel közhírré te
jein, miszerint a Pápa városi választó kerületben 

képviselő választásánál választói joggal

Ugod-vadkerti fürdő és mulatóhely megnyitás.

és

mulató helyiségeket,

naniS1’!1* 116,ugyan e lió 25-dik 
a IJ; k '“jponk.-nt délután 4-ti óráig fogja tartani, 
nik 1 !RvjTz,',|( kiiK™tís"
5«zi.iró ru.''! "szl01 ■iogil 'égott az
szóíaii,,, k|| »i''RÍoionhet s fel-
l»in. ' ’ . ' . “I'11"’ űbíjus 8-án 1880. Horváth Mos, az ösaioiró knidötw'g olnöko.

mely a pápai vasúti állomáshoz egy óra járásra fekszik, folyó ISSO-ik évi május 
16-án Cseresnyés Károly hírneves zenetársiilatának közreműködésével 

ínognyitandoiu.
Semmiféle áldozatot nem sajnálva, igyekeztem helyiségemet korszerűen 

felszerelni, miért is az étkek és italok legjobb minőségben ás jutányos áron 
való kiszolgáltatására főfigyelmet fogok fordítani.

Regényes, a híres Bakony szélén fekvő vidék, egészséges levegő, ásvány
fürdő és hosszabb ideig tartózkodó vendégeknek kényelmes lakás és ellátás ezen helyet 
különösen ajánlhatóvá teszik. — Nemkülönben a fürdőháznál a köppölözéshez meg
kívántaid jártas egyénről a legjobban gondoskodtam, a ki a megyei t. főorvos úr 
felügyeleté alatt minden nap a tisztelt fürdő vendégek rendelkezésére állatid.

Kérve a nagyérdemű közönség minél számosabb látogatását, maradtam 
tisztelettel

llnab Mihály vendéglős.



II I R D E T E S E K.
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nyereményeket 
az állam biztosítja.

Első húzás 
juiuim n. <’■* 1(>

Főnyeremény 
eseti.

400.000 marka

Szerencse

hirdetés.

Meghívás Hamburg állam állni 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 ...

MOSÓ-INTÉZET "W
Van szerenrséni a n. ó. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy f. <>. npr. 

9O-ÍHI Púpiíll oly intézetet nyitottam, n milyen eddigelé vidéki magyar 
városokban nem állíttatott. És ez az általam berendezett

MOSÓ-INTÉZET
a következők:

legnagyobb nyeremény eseti. 400,000 m.. 
t o v á b I) i'i

A

1 
1
1
1

jutái, 
nyer.

250.000 ni.
150,000 ni. 
100,000 ni.
00,000 in.

6
68 

214
10
2

nyer. 4000 m. 
„ 3000 ni.
. 2ooo ni.

15oo ni.
50,000 in. „ 1200 111.

2 40.000 ni. 531 „ 1000 111.
2 30,000 ni. 673 „ 500 111.
5 25,000 ni. 95o „ 300 111.
2 20,000 in. 65 „ 200 111.

12 15,000 in. 1 00 , 150 111.
1 12,000 ni. 25150 „ 138 ni.

24 10,000 ni. 2100 „ 124 in.
4 8,000 ni. 70 w 100 ni.
3 (j,0oo ni. 7300 « 94 és 87

52 5,000 m. 7850 s 40 és 20
Az egész művelet 7 <»s ztályból áll, s néhány lm alatt

Nem kíméltem sem költséget sem pedig fáradságot, hogy intézetemet olyanná 
tegyem, mely a n. é. közönség pártolását megérdemli s képes legyen arra, lmgy az 
azt igénybe vevő t. közönség áltaki tetrjiiCN megtakarítási eszközöl
hessen és felesleges kiadásoktól ment legyen.

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

A mosásra szánt tárgyak röfös kereskedésembe. (Pápán, szél-utcza) 
fogadtatnak el: kívánatra azonban a házhoz is elküldhetők 
azokért.

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

T A U S Z F ÍJ F Ö P.

<vj

biztosan elintéztetik.
Az első húzás határideje
/. évi junius 9. és 10-ikére 

hivatalosan van megállapítva.
A sorsjegyek

Egy eredeti sorsjegy ára 
Fél
Negyed „ „ ,,

Ezen

W MEGJELENT

Ifjúsági és népkönyvtár"
II. füzete:

50
75
88

kr. 
kr. 
kr. 

az állam által biztosított eredeti sors-

ft. 
tt. 
ti.

jegyek (nem eltiltott Ígérvények) az. összeg bérmentcs 
beküldése vagy posta-előleg utján általain a világ bár
mely részébe kiudetnek.

Minden résztvevő kap tőlem még az eredeti sors
jegyen kívül az állam-czimerrol ellátott eredeti terve
zetet ingyen és a megtörtént húzás után azonnal az 
eredeti nvereméiH-lajstromot felszóllitás nélkül meg
küldöm. ‘

A nyeremények elküldése és kifizetése 
az illetőknek egyenesen általam, pontosan és titoktar
tás mellett eszközöltetik. ÜT 31 egrendelések legczél- 

szerübben postautalványon eszközölhetők.
W Megbízások a küszöbön levő húzás miatt

(7_12) Iá. Heksclier Sámuel
bank- és váltóüzletéhez Hamburgban intézendők.

99

„A varroleány?
Kapliató Nobel Arminiiál és minden hazai 

könyvkereskedésben.

GEBÖCK GYULA
f'ö.szerZszereslcecLésé'bexx

Pápán,

következő ír is töltésű

ÁRA: 40 kr. “W

Hirdetmény.

ÁSVÁNYVIZEK
kaphatók ii. in.:

gleichenbergi, rohitschi, szulini. kereszt nri, 
gieshübli, parádi, marienbadi. szelti, hidd, 
balti, koritniczai. karlsbadi, Rákóczy, Victo- 

ria, Hunyadi vizek és karlsbadi s<>.
Továbbá kapható íris kufstcini liydr. és 

portlandti cement-mész.

felszámoló bizottsága részéről közhírré 
tétetik, miszerint folyó évi ápril 1 fi
án tartott közgyűlés határozatához 
képest a bank vagyonának múlt évi 
mérlege, valamint a felszámolás ed
digi menetén*  vonatkozó adatok és 
kimutatások a bank hivatalos helyi
ségében

ispotály-utcza
15U. szám

közszemlére ki vannak téve, hol azo
kat megtekinteni naponként délután 
2 1 óráig minden érdekelt jogosítva
van.

A felszámoló bizottság-

Laptulajdonue és kiadó : Nobel Ármin. Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.


