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MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

Égő nyelvek.
Éppen 10 napja limit, hegy a szeretett
Iilfster tuiiilvúuyuit itt hagyta. Szumnisiig légiit
el sziveiket s várva várták a megígért vigasz
talót. Ez meg is jött, és pedig égő nyelvek
alakjában ereszkedett alá, s fel vil águ sito tt a
á szegény egytlgyil halász népet.
Ezek pedig ti világosságot elterjesz
tettek a világ minden népei közt!
Ilarczolt ellenük Róma, harezolt Athén s
a mi még több, Htjukat állta Alexandria az
egész ókör tndonninyának fegyvertárával s a
szegény halászok — legyőztek 1
° víz egyik oldalon ott látjuk az összes

világ ismeretét felhalmozva s felhasználva, ke
zében a politikai s minden gondolható hata
lommal, a másik oldalon egy kisded csoport
fel nem fegyverezve egyébbel, mint az égő nyelv
által Imléjlik öntött lelkesedéssel.

S ki hinné, hogy ezen órhisilag arányta
lan liarczban a kis csoport győzött?
Győzött a világ'jsság !
Győzött a lelkesedés!
Győzött az égő nyelv!
Csakis rendkívüli hatalommal felruházott,
emberek tehették azt. a mit az apostoluk vit
tek i'-diez. .8 e szellemet átruháztak utódaikra,
a kik tovább harczultak és Inába erőködtek
ellenségeik, épületükön megtört a pokol hatalma.
Az égő nyelvek szentelték fel az Üd
vözít"' épületét! Ok lehűlték abba azon szel
lemet, mely az egyházat győzelemre segité.
Az égő nyelvek tették az egyházat
tartóssá, s azok teszik azt must is erőssé.
Az égő nyelvek: az egyház szelleme.
E szellemről korunk liaimik ferde fogal
mai vannak, azt vagy egyszerűen tagadják vagy
csűrvén csavarván a dolgot végre is balra
magyarázzák.
Nem bocsátkozunk theologiai okoskodások
ba. mert az nem kenyerünk, s az ellenfél e
fegyvereket valósziiiüleg el sem fogadná, azért
bátor harezoshoz illőleg az ellenség fegyver

T á r c z
Pünkösd.
Pünkösd!
V:lgV
lelkesedés szent napja,
Tanítsd meg ez egy szót nekünk megérteni,
Hogy megtudjuk azt, mi rejlik szivünk mélyén,
Mi örökbecsű, mulhatlan és isteni ! I iszta szívből legyetek hát üdvözölve :
Hit. s z e r c t e t, r e m é n y s é g és loldi b é k e,
Eljött a nap ! s vele urunk szent igéje,
Áldást hintve szállj minden ember szivébe !
Szántó József.

Bimbózik már....
- Sí. ComelHhoz.
Bimbózik már a pünkösdi rózsa,
A legszebbet lesziikasztom róla:
Kézsaszin kis lerólkóbo helyezem,
I gv küldöm el neked, hűtlen kedvesem.
Most is kedves vagy énnekem oh lány —
Bimbó voltál éltem tavasz fiiján
' citál csuk!
de letéptek már rég róla,
Másnak lettél a szerelem bimbója.
Ezt a bimbót üzért küldöm néked,
Mert nekem még kedves az emléked;
Emlék az már - régen voltál az enyém
Azt az időt el- még most sem felejtém.

Eesz meg bimbó sokszor a rózsafán,
besz még talán nekem is egv rózsáin.

tárából vesszük a harczi eszközöket és saját
tartományában támadjuk meg.
Korunk óriásai (/), a kik czigaró szónál
„eltagadják az úr Istent az égről” rendesen a
történelmet veszik fegyverül, s annak segitséségével aztán bizonyítgatják, hogy mennyire
haszontalan instituczio az egyház (a vallási, s
hogy milyen bo hlog és müveit lehetne nélküle1
a világ!
Ezen emberek nemcsak egyoldalúak s av
val együtt igazságtalanok, hanem egyszerűen
vakok, és szükségük volna az égő nyelvekre.
Minden humanisztikus intézmény a keresz
tyén vallásban gyökeredzik. Gondoljunk csak
vissza a néger rabszolga-kereskedés megszünte
tésére; *
) az Isten előtti egyenlőség tanából
fejlődött ki a törvény előtti egyenlőség. Tessék
e dolgot jól megfontolni, ez az emberiség leg
főbb jótéteményei közé tartozik.
Honnan származnak a sokféle humaniszti
kus intézetek: szeretetliáz. árvaház, és a szegé
nyeket segítő mindenféle egylet? Nemde a pa
rancsból, mely szerint az éhezőknek ételt kell
adni s a mezitleneket ruházni ?
De van még egy ajándék, melyet egyene
sen a keresztyénségnek köszönhetünk és ez —
a czivilizácz io.
Az égő nyelvek-ből áradt ki a szellem,
mely az európai művelődést átlengi, mely azt
még mint gyenge csemetét ápolta, s nemcsak
fejlődése útját jelölte ki. hanem avval annyira
olvadt össze, hogy ha a czivilizácziobód a
keresztyénség. részét elvesszük, ott csak egy
vézna karikatúra maradna. Csak a keresztyén
ség szelídíthette meg a vad germánokat, a
harczias magyarokat s a többi műveletlen nép
fajokat. Csak az volt képes egy tartós, s hu
manizmus alapján álló, művelődést teremteni ;
mert a bagdadi és kordovai klialifaság művelt*) Csakhogy az is igaz, hogy keresztyének kezdték ós
folytatták •? gyalázatos üzletet. < midőn az egyesült államok
felöl a szabaditó angyal közeledett, ismét keresztyének voltak
azok, kik véres harezokat vívtak a rabszolgaság megtartása
mellett.
Szerk.

Felejteni még sem birlak leánykám
Te voltál a fölviditó,
A legelső ró'zsabimbó,
Hervadni tért életem rózsafáján,
líácz Márton.

A művész boszuja.
(Episod Voltaire életéből.)

Az 1732-dik év tavaszán az akkor 38 éves
Voltaire „Zaire
*
cziinü tragoediáját fejezte be. Karszékjébe ült és átlapozgatta a terjedelmes kézi
ratot egy boldog mosoiylyal.
- Újra és újra átol
vasta azon helyeket, melyek véleménye szerint a
legfenségesobh drámai cselekvényi tartalmazók és
ábrándozott képzeletében ama nagy dicsőségről,
melyet e művel aratni lóg.
Voltairnek már ekkor hibái voltak a hiúság
és önmagának többre beesülése, melyek életében
annyi kellemetlenséget "koztak neki.
Most azon
ban égig emelte őt azon érzet, hogy valami külö
nöset teremtett.
Nem vette észre művének hiá
nyait. annyira beleszeretett annak érdemeibe.
Véleménye szerint a.Zaire’a legtökéletesebb dráma
volt, melyet valaha írtak.
Felkelt székéből, kissé gondosabban felöltözkö
dött. és kéziratát hóna alá tevén, a Tiwfitre-Francais
igazgatósága leié irányzá lépéseit. A Theatre-l’iancais akkori igazgatója Grenoble lknrique volt, ki

sége, melyet oly annyira szeretnek a keresztyénséggel szemközt említeni, igen rövid ideig
virágzott, nem volt életképes, s az izlam. a
legkitűnőbb tudósok véleménye szerint, a műve
lődés elé, áthághat hm korlátokat rak.
Tehát csakis az égő nyelvek szellemétől
áthatott vallás teremthetett művelődést, huma
nizmust, egyenjogúságot, s mindazon javakat,
melyekért lelkesedünk.
A czivilizáczio fényes oldala s eszmény
képei a keresztvénség diadalát jelentik, diada
lát azon szellemnek, melyet a sz. lélek az
apostolokba öntött.
Veszélyes kort élünk. A Büchner-féle íerczelményeken rideg materialistává fajult nem
zedék elvet minden ideált, a lelkesedés minden
szikrája kialudt benne, s magasabb eszmékért
harczolni képtelen.
)
**
Ezelőtt.
- igy olvas
suk a történelemben — a fiatal ember kitom
bolta magát s aztán lett belőle egy V. Henrik,
angol király vagy IV. bourboii Henrik franczia
király stb. betöltötte tetteinek hírével a világot,
vagy más utón használt a közügynek, mint de
rék polgár; most ha már a kéjek poharát az
utolsó cseppig kiürítette — hasznavehetetlen
tagja a társadalomnak, ha vau benne még egy
kis szikrája a szeméremnek — főbe lövi maS'át, többnyire azonban schwindlerré lesz, csal
jobbra balra s aztán Amerikába lopja magát a
Ind készen várja a master Lynch.
Égő nyelvek! SzáJljátuk meg a mi nem
zedékünket is, öntsétek beléje apái erényeit —
melyeket elvesztett, adjatok lelkesedést —
melyre oly nagy a szükség, adjátok vissza az
önbizalmat (nem elbizakodottságot, ebből na**) Sajnos, hogv úgv van! Manap a „bööton“-hoi tar
tozik a vallásról titvmálófag szollani. sőt ezt tartják a íniveltseg, n szellemi einaueipátiv netovábbjának. Már pedig
tekintsük akár a porban elő bogarat, avagv pillantsunk fel
a csillaguk miriadjuihoz, mindenütt égő ny’elvvel hirdeti a
természet a nagv alkotót, a kit dicsőit a zenita és nacdir,
de a kit sem Büchner, sem ennek hívei, de még „a bölcs
lángesze föl nem ér-. Azonban erősen hisszük, hogy eljövend
azon kor, a midőn a népek vissza fognak térni egy űrök
istenükhöz, s imádni fogják világosságban és igazságban ; a,
mikor égő nyelvekkel fogják hirdetni: egy az isten, és az
emberek az ő gyermekei. egymás között testvérek. Szerk.

személyében a pénztárnok teendőit is egyesitette
és e melett irodalommal, de különösen kritikával is
foglalkozott. —
Most ép szobájában pamlagitn hevert, előtte az
előző estei bevétellel telt pénztár volt. Midőn Vol
taire belépett, felkelt a pamlagról és igy szólt:
„Urain, mit akar ismét? tán megint nyomorult fa
ragásaiból hoz valamit ? Alig végezte be a haszon
talan „Brutusát, midőn már egy uj munkát csiri
zeit össze, hisz tudja, hogy drámáival nincs sze
rencséje, Írjon regényeket, tán e téren boldogul
ni fog.
„Kedves igazgató ur“, könyörgő Voltaire
„most ez egész más, ez valami nagyszerű, mely
hat, vonz, érdekel.’
Grenolde meghajtó fejét. „Valami nagyszerű?
tán az ön nézete szerint, az enyiin és közönségem
nézete szerint ép az ellenkezője. Mi a munka
czime?“
*
.Zaire
feleié Voltaire.
„Istenem! minő név’ ,Zairo-Zaire“, vígjá
ték úgy o bár?’
Nem, igazgató ur, tragoedia’
Az Isten szerelméért csak tragoediát nem; a
közönség nem akar sírul, de nevetni, vig akar lenni,
menjen tragocdiáival’
„Valami pompás, igazgató ur. A j elleniek oly
hűen és elevenen vannak rajzolva, mint eddigeló

.^
*
2&4LT Lapunk Iliid sziutin reiHlkhiili kiiulasbasi jelenik meg. ‘7

bűnre alapítják, mely bűnt Krisztus lényeges taná játék felett. Szegény gyermek ! Mily üres, szjv.
nak mondják? Vagy mit szóljunk ahhoz, hogy rontó a te világod. De tán szebb világod, ha
azért kárhoztatják Pestalozzit, mivel fel nem említi, pompás aranyos kocsiban húznak árnyas lombok
hogy az anyának mint egyházi tagnak gyermekeit alatt ? • Dajkád megcsalja anyádat; kevesebbet szen
arra kellene tanítani, a mit mint egyházi tag maga vedsz, de sokkal rosszabb leszesz azoknál, a kik
tanult? Hogy az anya saját szivéből meríti a többet szenvednek. Mit nyertél a cserével? Életed
világod még jobban terhelve van, mint a szenvedők
theologiát?
Hisz épen az a hiba , hogy az iskolának és, világa!“
—
B
.■ • --|
Pestalozzi Morf szerint abban tévedett, hogy
anyának theologiát kell tanítani, egyházi theologiát,
*
theologiát a kiskorú gyermeknek. S a ki ezt Pesta- módszerét, mely csupán az .érzék-szellemi
törvényekben keresi az alapot, a vallás-erkölcsi ne
lozziként ellenzi, azt hittagadással vádolják.
De nézzük mi képen kívánja Pestalozzi az igazi velésre nézve is biztosan czélhoz vezető kalauz gya
Pünkösdi elmélkedés.
vallásosságot meggyökeresíteni, s melyek erre való nánt tekintette.
Irta: Z a e n g e r i Samu.
Ha lehet-e azt tévedésnek nevezni, ha valaki a
Két egyház, a keresztyén és zsidó egyház ün- eszközei ?
P. első sorban azt a kérdést veti fel: Miképen helyes alapelveket a vallástanitásra is alkalmazza?
népét ül, emez az isteni kinyilatkoztatás, amaz a
Váljon képzŐdhetik-e vallási szemlélet a nélkül,
szt. lélek elbocsáttatása emlékére. S ez ünnepen keletkezik a gyermek lelkében az isten-fogalom s
alig köszönhetünk be alkalmasabb tárgyalapu czik- ha erre azt válaszolja, hogy az ily fogalom képzé hogy a kül- és belvilág megfigyelése következtében
kel, mint a nagy nevelési reformátor vallás-erkölcsi sére szükséges szemléletek, képzetek stb. az anya napot, képzeteket a vallás terére, azaz a lélekben
elveinek fejtegetésével, azon elvek fejtegetésével, és gyermek közötti viszonyból származnak . akkor csak sejtett érzékfölötti világra átvisszük? Nélkü
melyekkel a kinyilatkoztatás és szt. lélek áldásait abbeli nézete legfölebb annyiban egyoldalú, hogy lözhető-e tehát a vallás-oktatásnál a szemlélet?
kívánta a sülyedezo emberiségben feléleszteni. Senki csakis az anyáról szól nem a szülőkről; de a Nem hisszük, hogy volna józan gondolkozó ember a
sem tanította az emberiséget isten akaratának tel nézet helyessége meg nem czáfolható. Bizonyítja ki e kérdésre tagadólag felelne.
Hogy tehát az oktatás, melylyel vallás-erköl
jesítésére és követésére oly fenséges és hathatós ezt Niedermeyer, ki éppen e nézetre vonatkozólag
szavakban, mint Pestalozzi. Kár, hogy utódai nem ezeket mondja: „Az újabbkori paedogogusok nézete csi irányban hatni kívánunk, kellőleg szemlélhető
követték nyomdokait, s hogy ép ezen elvek miatt szerint csak az anya gyermekei iránt való szeretete legyen, szükséges, hogy az a természethez és em
vádolták a positiv vallás tagadásával. Mikor fogják és a gyermek anyja iránt való szeretete által kell beri élethez szorosan hozzá fűződjék. Mig azonban
már belátni , hogy épen azzal ártanak leginkább a az erkölcsösség és vallásosság első csiráit fejlesz a természethez való füződés csak ugy történhetik,
vallás-erkölcsi nevelésnek, ha a positiv vallást kel teni és megszilárdítani. Senki sem képes annyira a mint valami adott dologhoz, melyre az ember aka
leténél korábban vonják bele a nevelés és oktatás szeretet, hála, bizalom és engedelmesség érzetét, az ratával és hatalmával \agy semmi, vagy csak igen
körébe ? Mikor fogják már belátni, hogy nem csak igazi vallásosság elemeit oly hathatósan fejleszteni, csekély befolyást gyakorolhat, ugy az élethez való
közel van a veszély, — de a psychologia tanai mint az anya. Az ember alig képzelhet magának füződés nagyrészt az ember kezébe van letéve.
A természet és az emberi élet nyújtják a
bizonyítása szerint már ki sem kerülhető, — mely [ kedvesebb látványt az értelmes, jámbor anyánál,
a vallás-erkölcsi nevelést üres phrasisokban és me kinek emlőjén a gyermek nem csak anyagi, hanem szemléleteket, melyeken a tanításnak alapulni kell.
rev dogmatikai forma dolgokban megdermeszti ? szellemi tápot is nyer. Jóllehet a tapasztalat sok-1 Ha tehát kötelessége a tanítónak a természet nyúj
Mikor fogják már belátni, hogy a vallás-erkölcsi bán ellentmond ez állításnak, mégis tény, hogy az totta szemléleteket arra felhasználni, hogy ezekkel
nevelésnek az életben kell gyökerezni, ha az élet anya, mint a gyámoltalan gyermek első és legter vallás-erkölcsi életre üdvös befolyást gyakoroljon,
mészetesebb ápolója, óvója, gyámolitója és nevelője, ugy az élet nyújtotta szemléletek alapján még oda
számára akarják gyümölcsözővé tenni?
)
*
Igen, ha Mózes vagy Krisztus tanát értenék a egész nevelésére, tehát erkölcsi és vallási nevelésére is kell hatnia, hogy azokat a szemléleteket, melyek
positiv vallás alatt, azt a tant, mely első sorban a is nagy befolyással van s számos példával be is a vallás-erkölcsi élet akadályául szolgálhatnának,
cselekvés és élet megnemesitésére irányul! De a lehet bizonyítani, hogy az erkölcsben és vallásos eltávolítsa a tanulók elől, a vallás-erkölcsi élet elő
legtöbben az egyház tanait tartják a positiv val ságban kiváló emberek nagyrészt anyjuknak köszö- mozdítására szolgáló szemléleteket pedig ne csak
*
Iparkodjunk megjelentesse, de lehetőleg elő is idézze.
lásnak, miknek Mózes és Krisztus tanával gyakran | nik ebbeli kiváló tulajdonságaikat/
S ennél sem Mózes sem Krisztus nem kívánt
semmi közük sincsen, akármely egyház tanai legye tehát, hogy mindenekelőtt a jövő nemzedék anyáit
oda képesítsük, hogy felemelkedhessenek azon esz egyebet; mintkettő tana ugyan az elveket hirdeti.
nek is azok.
S mit szóljunk ahhoz, hogy némelyek Pesta- ményhez, melyet gyermekeikben meg kell testesíte A szülők és gyermekek közötti viszony az emberek
lozzinak lélektani igazságokra alapított vallás-erköl niük; ha ez megtörténik, kétséget sem szenved, és isten közötti viszony képe. A szeretet tehát az
csös nevelési nézetei ellen emelt vádakat az eredetii1 hogy valamint a testi nevelés, az erkölcsi és vallási a kötelék, mely e viszonyt megteremti. Csak a
nevelés is minden tekintetben javulni fog. D e a szülők szeretete következtében, mely isten adomá
•) Mikor? Tisztelt munkatársunkkal mi is azt kérd mint a d o 1 o g j e 1 e n I e g áll, mig t. i. nya s ilyetén isten tulajdona, ébredhet a gyermek
jük, hogy mikor? Hát erre bizony kilátás sincsen, mert ha az anyák legnagyobb része olyan, kebelében a szülők iránt való szeretet, ez utóbbiak
azok is, a kik magukat Pestalozzi híveinek vallják, a positiv a milyen, s a korszellem jelen pedig isten földi helyettesitői. Szeressétek tehát
vallások külsőségeire fektetik a fősulyt, mit várhatunk
legi hatása a nőnemre meg nem szű gyermekeiteket igazán, s gyermekeitek vallásosok
másoktól? Példával szolgálhatunk, hogy bebizonyíthassuk,
miszerint ebbeli vádunk nem a légből kapott. E lapok szer nik, csak keveset remélhetünk e lesznek.
kesztőjének egy igénytelen müve Sch. L. tanító úr által is részről. Igen jellemzően mondja ezt illetőleg
mertetve s bírálva lett az „Értesítö
-ben.
**
És Sch. úr Pestalozzi: .Szegény gyermek! Lakószobád a te
vallástjal annak mondja a szerző irányát, mivel azt merészelte világod: de atyád dolgai által van lekötve, anyád
kimondani, hogy semmiféle vallás nem óv meg a bűntettől,
pedig ma haragos, holnap látogatója van . holnap
Pünkösd!
és mivel azon elvet hirdeti, hogy az ember erényes és val
lásos lehet és üdvözölhet, bármely vallásfelekezethez tartoz után szeszélyes; unatkozol; szólsz dajkádhoz, de
Kettő az. mi Magyarországot nagvgyá, erőssé,
zék is, vagy akár, ha egyiknek sem tagja. Schiller magasztos nem felel kérdésedre. Szeretnél az utczúra menni, I boldoggá, megelégedetté teheti : anyagi gyarapodása
elvét, beli kevesen ismerik!
Szerk.
de nem szabad. .Most testvéreiddel összekapsz a I és culturalis viszonyainak emelése. Az elsőt elér-

gyón is sok van!) oltsátok belénk a minden
bblcseség kezdetét- az Ur félelmét, s ment
setek meg a rideg materializmustól, a
poshadt egykedvűség — és közömbösségtől, s
a mi hazánkra különösen vészthozó. a felüle
tesség emlőjén táplált — kozmopolitizmustól.
Regéczy József.

Pestalozzi vallás-erkölcsi elve.

Oktatásügy.

egy müvemben sem, megható jelenetek|: remekül iszonyattal és rémülettel vette észre Voltaire rejte- hogy őt arra bírják, hogy szerepét visszavegye, mert
alkotott versek, nemes fellengző nyelv, nagyszerű kéből, hogy itt egyik ásitozott, amott a másik szóm-i ép ő neki volt a darabban a főszerepe. Voltaire irt
*
gondolatok
— Corneille és Raciné érdemei egye-' szádjával társalgóit; izgatottsága által erősbült hal- neki egy hízelgő levelet, melyben őt könyörgő kifesülnek"
i lási érzéke; egy átkozott sziszegést is hallott; sőt jezósekben kéri, vegye fontolóra a dolgot és az uj
„Voltairével, ha ha! szakitá félbe az igazgató; i egyszer halk fü tv is hangzott
itt.
jszerepet legalább áttekintésre méltassa, de Voltaire
,ez az ön szokott phrasisa, na dejól van, jöjjön el
Midőn a függöny legördült, a színészek közül j a levelet
ahozzá
melléklet szereppel együtt
holnap 3 órakor, meghívok néhány színészt, és irót, egyik sem hivatott, a nézők részvétlenül hagyák el | viszakapta.

ezeknek olvassa majd fel uj drámáját és ha tetszeni a színházat; szomorúan követte őket Voltaire; ilyKétségbeesésében Voltaire Dufresne ajtóhasa
*
fog, nem bánom, adassák a színpadon."
; nemű nyilatkozatok melyeket hallott : — .Borzasztó ! dókáin át tolta be a szerep egyes részeit, de ez azt
.Nem sok az amit elértem", mormogd a fád. unalmas darab
*
.már ennek a Voltairenek is1 az abalakon keresztül a távozó Voltaire fejére hajította,
költő magában, Kéziratát hona alá téve, ,de hát letűnt arany-kora" — .hála isten, vége már a boGondolkodott, mi tevő legyen? Hogy bírja rá
mégis valami
csak ezt a Dufresne-t tudnám londságnak
*
nem igen kellemesen hatottak reá. az akaratos színészt, hogy szerepét visszavegye? —
részemre megnyerni.
Pontosan három órakor
Haza érkezve, elkeseredve leült asztalához,
Hirtelen hangosan felkaczagott. ,Jó lesz,
*
morkövetkezo nap délután elment a színigazgatóhoz. .Zairét" mindenkép átforgatta, átváltozgatta egész mogá örülve, .megállj, öreg gazfi, tinid meg, mit
Szép társaság volt jelen.
Dufresne. korának lég- éjjel, és reggelre a .Zairét" tökéletesen átalakította, tesz, az öreg Voltairrel daczolni."
jobb színésze is
jelen volt.
,
Ismét elment Grenoble igazgatóhoz, ki alig,
Egy héttel a történtek után Dufresne-nak juMiután a költőt üdvözölték, hozzáfogott da- hogy belépett, így szólt hozzá: .Nem mondtam j talomjátéka volt, és mivel az nagyon jól sikerült,
rabja leloh ásásához ; midőn ehégezte, a hallgatók • mindjárt ?“ — mindazáltal Voltaire könyörgéseire elhatározta, hogy színész-társait megvendégeli,
elismeréssel és dicsérettel illették e müvet és Gre- késznek nyilatkozott, hogy a szerepeket újból leirEgy délután a szili-társaság kényelmesen lanoble nem ellenző, hogy az a színpadon adassák.
I ják és oszszák szét. — De a következő napon egy [ tornázott a Dufresne lakásán, midőn felnyílik az ajtó
A szerepeket szétosztották és betanulták, Vol- kártyát kap Voltaire as igazgatótól, hogy a.Zaire" és két szolga lép be; mindketten kezükben nagy
taira személyesen vezette a próbát.
nem adathatik újból, minthogy Dufresne megtagadta kosarat hozva, melyet az asztal közepére letettek,
Végre elérkezett a várva vart este; a színház közreműködését és szerepét visszaküldte.
jazon megjegyzéssel, hogy Dufresne egyik nagy kedtömve volt; Voltaire egy félreeső ülésen foglalt
Voltaire mintegy villámtól siijtva állott.
velője és tisztelője ezzel akarja háláját bemutatni
helyet es reszketett a diadal előérzetében.
Ha Dufresne, ki egyszersmind rendező is volt, nem sok éhezetteljes estéjéért, melyet neki a színész
A függöny felhuzatott és az előadás megkez- játszik, a darab többé nem adathatik és feledésbe! szerzett.
dődött. A színészek nagyszerűen játszottak, a néző!jut - ezen aztán az isten sem segíthet, ha nem!
felemelték a kosár fedőjét és ime a kosárban
közönség még sem tudta megkedvelni ez uj darabot;, Dufresne; minden eszközt fel kellett tehát használni, | 12 üveg volt champagnor-rel telve, a második ko-

3
. ha földmnelésünket ok<i<>iflen rendezzük, ha
*TietjüK
terén felmerülő ábrándokról lemondunk, * ,
aZ fien erőnket összpontosítjuk arra, hogy mint
11 h' velő állam rendeltetésünknek megfeleljünk. Itt
10 J hen hazánk férfiú iuak jobbjaira magasztos és
íílts munkatér várakozik.
1,á 1,1 x másik csakis a tanügy, a közoktatásügy
i íves
*
organisatíója által lesz elérhető. — Hogy ez
“ ./méLr sem a kor kívánalmainak, sem pedig az
érdekének nem felel meg, legjobban kiviláglik
nn körülményből, hogy hazánknak ezidétt még
nincsen magvar országos tantestülete sem, a mi a
helves közoktatásügyi orgamsatiónak első és lo-

lók által tartasson minden vármegyében össztanító Szokásos, hogy a bundák és prémnemtiek kellő
gyűlést, választasson küldöttem ej# „országos
*
eltartás és gondozás czéljából a szűcsöknek
közoktatásügyi tanácsba. A kőAnúiiy e helyett csi
adatnak át. Tekintve azonban, hogy efféle denált maga ilyen tanácsot a tanítók nélkül, mely most'
positum mindenkor kiadással jár, s hogy a ne
nem egyéb, könyvbiráló bizottságnál.
Ekkor
1872-ben a néptanítók önerejükből | vezett conservatorok — kivétel a kiveendők —
alakították meg az országos tantestületet a .Ma inkább rontják és koptatják, mint megóvják az
gyarhoni tanitó-egyletek szövetségé“-nek képében.— említett ruhanemlleket, azt hisszük, hogy talán
A minisztérium országos tantestületet ily alakban
nem lesz haszon nélkül, ha az ide vágó gon
nem akart. Hét évi vajúdás után a tanitó-egyletek
küldöttei — 1879-ben — újból kimondották , hogy dozás és eltartási módról röviden megeinlék„országos tantestületre” szükség van és újból megala- szünk.
kiták a „tanitó-egyletek szövetségét/’ Ez sem kel
A szagos szerek ritkán mentik meg a ru
lett !
A tanítók minden indokolás nélkül el let haféléket a rovarpusztitástól, miután tudunk
^l\\'álunk vannak felekezetek, községek, társula
tek utasítva.
Ámde a kérdés iránt a magyar képviselőház példát, hogy a különösen erős szagu pézsma is
tok magánosok, nemzetiségek. Ezek mind az állam
keretén °belől ugyan, de oly irányban organisálják is kezdett érdeklődni. A ziláltakká lett culturalis eredménytelen maradt. Legjobb még vékony
tanügvüket, mint az az állam érdekeinek, hazánk viszonyok égető szükségnek tüntetik fel a tanügy terpetinnel áztatott papirszeleteket az óvandók
alkotmányos viszonyainak soha, de soha sem felel országos szervezését.
közé rakni. Attól, hogy a terpentin pecséteket
Végre rászánta magát hazánk jelenlegi közok okozna, félni nem lehet. Miután szerünk mint
het meg.' Mert a helyes, a természetes és hazánk
érdekeinek megfelelő tanügyi szervezés csak akkor tatásügyére. Trefort ur ő nagyméltósága. hogy egy illó olaj zsirpecsétek kivételére használtatik s
létesülhet, ha a most nevezett testületek jogainak f. é. april 21-én 5321. sz. a. kelt rendeletében ki
h.hetií tiszteletben tartása mellett az állam a köz jelentse. „hogy a kir. kormány által ^Jtíváhagyott az u. n. pecsétszappanyok egyik fő alkatrészét
somkóró szintén ajánl
alapszabályokkal biró összes magyarországi ta képezi. A bagaria és
oktatásügyet országossá tenni iparkodik.
Itt 'mindenekelőtt a népnek tanítója, mint nító-egyletek képviselőinek három évenkint orszá ható. A sárgán virágzó somkoró (Melilotus offiilyen kell, hogy ismertessék el az országos tanügy gos tanítói gyűlésre összehívásáról nifigfelelő á 1- cinialis), mely alföldünkön vadon burjánzik s
1 a in s e g é I y mellett" maga kivált gondoskodni.
)
***
répraesentánsának.
melyből a gyógyszerészek a kellemes illata u.
E szerint tehát a szabad, a felekezeti, a hi
Mikor Poroszország 1848-ban alkotmányt nyert,
az első alkotmányos közoktatásügyi miniszter vala vatalos tanitó-egyletek. ha alapszabályaik kormányi- n. sárga lóherefü-tapaszt (Emplastrum meliloti)
mennyi porosz provincia főnökéhez felhívást intézett lag jóvá vannak hagyva, megfelelő napidijak és készítik s mely leginkább a nyirkmirigy-dagaaziránt, hogy gyűjtsék egybe a felekezetek, közsé útiköltség általányokkal tanügy-képviseleti gyűlést natok eloszlatására szoktak használni, főleg a
gek, magánosok és az állam szolgálatában álló fognak tartani.
molyoknak nagyon ellenszenves, s ebből magya
E tárgy fölött fog tanácskozni pünkösd napján rázható, hogy Becsben az udvari kocsikban vi
néptanítókat arra, hogy minden provinciából
Budapesten
az
egyetemes
tanitó-gvttlés
végrehajtó
küldjenek Berlinbe két-bárom szakembert, kik a
rágjában levágott somkóró füvet tartanak; másat
tanügy orgapisátiójának az uj alkotmányos viszonyok bizottsága.
Ha a miniszter nyolcz év előtt mondja azt, a pedig nyaratszaka az elzárt szobák bútorait
közé való illesztése fölött határozzanak.
Ugyan
mit
a
fennebbi
rendeletben
közöl:
most
hazánknak
borítják be vele.
azon tanügyér a néptanítókhoz szózatot is intézett,
melyben őket figyelmezteté, hogy ..a haza javára a talán már megvolna az alkotmányos viszonyoknak
Az értékes prémfélék p. o. a diszmenték,
népnek csak oly férfiakat ajánljanak országos kép megfelelő tanügyi organisatiója ! Sok elkeseredett kalpagok, karmantyúk stb. levegős, de sötét
viselőktől, a kiket az alkotmány barátaiul is harczot tett volna egy 8 év előtti ily' rendelettel a
helyen s elég tágan helyeztessenek el; a vilá
miniszter feleslegessé.
mernek." ** >
Szeretnék bírni lángnyelvvel, mint az Ur gosság a szőr fényét emészti, (abblühen). Ezen
Ily felfogást tanúsított a cultura emelése ér
dekében Magyarország feledhetetlen közoktatásügyi apostolai, hogy tanítóinknak megfoghatóvá tegyem kívül a por behatásától óvandók s e végből
minisztere. Eötvös báró is, ki midőn „sokat akart pünkösdkor azt, hogy a miniszter rendeleté haladás gyakori s szorgalmas kikopogást, kefélést, szel
tenni rövid idő alatt" főleg a népiskolai tanítókra a culturalis organisatio, a tanügy országossá tétele lőztetést s főleg gondos kifésülést ajánlunk, mi
támaszkodott.
Meghalt! Elvesztettük Őt nagyon, terén . melyet hazánk jobb érzelmű polgárai öröm
által a molyok petéi és Hasításai eltávólithatók.
mel fognak tudomásul venni.
)
*
nagyon korán ’.
Legbiztosabb pedig az efféle megőrzendő
Budapest, 1880. máj. 12.
A kormányzása alatt 1870-ben tartott egye
Bili J ó zséf.
ket sós vízbe áztatott s azután megszáritott
temes tanitógyüiésnek a fennkelt lelkű miniszter na
gyon örvendett, mert benne csiráját látta egy magyar
vászonlepedőkbe vagy kendőkbe göngyölni s ekországos tantestület megteremtésének. De meghalt!
kép alkalmas helyre elhelyezni. „F. É.“
Elvesztettük!
Báró Nydry Gyula
■
Egy országos közoktatásügyi tanácsot akart A prémes-öltönyök gondozása és eltartása.
létesíteni, melyben minden vármegye tanítóinak
Eljött az idő. hogy a bundák és préiuneküldöttei vettek volna részt a tanügy szervezése
munkálatában. Ámde: —Meghalt! Elvesztettük!!
míiek elhelyezéséről s a jövő hideg évad be
Halála után egy magyar tanító-egylet folya következtéig ezek gondozásáról gondoskodjunk.
Két hét eseményeit kell a türelmes közönség
modott a minisztériumhoz, hogy a kir. tanfelügyeelé tálalnom, azon szerénytelen óhajjal, hogy azo
***) A miniszter úr ezen nyilatkozata — bevalljuk
kat szives figyelmükre méltassák. Az igaz, hogy
•) Legalább arról az iparról, mely a népiskolából is meglepett bennünket, s bár szívből kívánjuk, hogy a nyilat
műhelyt akar csinálni, s melytől, ha csak a kefekötést is fel kozatban foglalt ígéret be is vílttassék, mégis aggodalom sok kopott dolgok vannak már benne, de talán
karolja, csodadolgokat varnak a sanguinicusok. No de hisz- mal néznük a jövőbe, mert gyanítjuk, hogy az a nyilatkozat | vannak, kik ezen kopott dolgokat még nem ismerik.
szük. hogy már kiábránduló félben vannak ük is. mert kezdik puszta ígéret marad, mely csak azért tétetett, hogy — — „a
A népszínházban 100-adszor adták a „CorneSzerk.
belátni, hogy a mit Bajorország hegyei között tesznek, nyomtató ökörnek szája beköttessék.,‘
•) Tisztelt elvtársunk és barátunk szava mint a hazai villi harangokat
ugyanaz a munka nem illik oda a Hortobágyra. Ideje is!
*
zsúfolt ház előtt. Tihanyi volt a
tanügy egyik előkelő és buzgó apostolának szózata, buzdít,
Szerk.
*•) Csakhogy ez Poroszországban volt. Nálunk lelkesít és felemel. Nem üres plirazisok és nem is alkalom centennárium hőse. Csak ő játszott benne 100-adszor
egészen másképen van. Tanítók, tanitó-egyletek, országos szerű elmélkedések azok, a miket ö elmondott. A miért ő mint biró, pompás alakítással. A darab még min
tanitó-gyülések nyilatkozatai, határozatai mitsein nyomnak a az évek hosszú során át küzdött, és még folyton küzd, a dig tetszik. Tán nincs is Budapesten senki, ki ezen
latban; de hogyan is nyomnának, mikor a tanügyhez min miért súlyosan, de büszkén szenvedett, anuak beteljesedését
denki jobban ért. mint maga a tanító? Hisz pl. iskolalá közeledni látja, s ez lelkesíti őt arra, hogy másokat, bennün darabot ne látta volna.
togatónak. tanfelügyelőnek mikor neveznek ki tanítót ? Az ket lelkesítsen, buzdítson.
Csodák csodája történt: Salvini a világ első
Adja Isten, hogy teljesedésbe menjen, a mit ő remél'
első qualiticátió, ha valaki tanfelügyelő akar lenni, az, hogy
Szerk.
tragoedistája a német színházban „Morte civile“-ben
tanító ne legyen!
Szerk.

GAZDASÁG.

Fővárosi levél.

.Hogy darabomat színpadra hozhattam, 12,000
sárban egv óriási nagyságú pástétom és 12 sült
csibe, melyek a pástétomhoz voltak kapcsolva, e francomba került. *
,Hogy-hogy?csibék közül mindegyik csőrében vitte a Dufresne,A Zaire-szerepeket az akaratos Dufresne uram
töl visszautasított Zaire szerepeket.
Csodálkoztak mindnyájan, Voltaire mikép ju nak pástétom és borhoz kapcsolt 12 sült csibe cső
*
Tessék a ezukrász és borke
tott e gondolatra; megadták a pástétomnak és a ‘ rébe kellett átadnom.
felséges bornak a maga tiszteletét és a következő ■ reskedő számlája. “
Grenoble savanyu pofát vágott ehhez, mindaznapon Dulresne hajlandó volt szerepét betanulni.
Így tettek a többi színészek is; a darab újból ) által Voltaire-nak megfizette a kivánt összeget; a
adatott, most meglehetős sikerrel, bár a színház nem következő napon elment az igazgató a próbához és
volt úgy látogatva, mint először: de már a második Dufresne-t magához intve így szólt:
wDufresne úr! meg van elégedve fizetésével
estén a színház telve volt, és midőn a függöny le
*
gördült. visszhangzottak a falak az éljenzéstől, a tet- mint rendező?
.Meg éppen, de ha egy pár ezer franc-cal jaszés-nyilatkozatoktól. — Szerző és színészek újra és
*
újra hivattak, bár Voltaire nem jelent meg egyszer I vítanák, nem utasítanám vissza.
I
Egy pár ezer frane-ot fizetéséből levonok,
sem a színpadon.
A következő napon Grenoble-tól meghívót ka | igen, igen! ne tetszett volna urasúgodnak „pástépott, hogy délután jöjjön el hozzá, Voltaire szívesen tómra mint segéd rendezőre szorulni és szerepeit
engedelmeskedett, annyival inkább, mert tudta, hogy sült csibecsőrben elfogadni. - *
E szavakra elment és Dufresnet ott hagyta, ki
díjazásáról lesz szó és Voltaire mindig szerette költő
merevülten állott ottan; mindjárt tudta, ki volt enlétére a pénzt.
'.Mondja meg szerző úr, mit követel?
*
— szó nek okozója, hogy azonban komolyan gondolta a
lító meg Grenoble a belépőt.
dolgot az igazgató, a következő napon vette észre,
.A bevétel negyedrészét, valahányszor darabo i midőn a színészek fizetésüket kikapták, Grenoble tize
desének negyedrészét levonta azon megjegyzéssel,1
mat adják.om

• Elfogadom.• Továbbá költségeim megtérítését.
*
.Költségeit? miféle költségeit?
*

zott és elhatározta, hogy Voltaire-en iszonyú boszut
fog állani.
Három nappal az elbeszélt események után,
Voltairet szobájában látjuk, egy uj tragoedia alap
eszméit jegyezvén fel. — Arczán örömsugár tűkrödzött, talán megemlékezve a dús bevételről, melyet
darabjának 4 héten át szakadatlanul adása szerzett
neki, vagy tán a pástétomon is nyert egy pár ezer
franc-ot; szóval egészben vigság és jókedv látszott
rajta, midőn a szolga egy csomaggal lép be, és azt
az asztalra tette: ,tfp most érkezett a postával,
Voltaire ur!“

Felbontotta a csomagot és nem kevéssé döb
bent meg, midőn a ,Zaire szerepek- kezébe estek,
mellettük levél volt következő tartalommal:
.Nagyon tisztelt Poéta Ur!

.Érett meggondolás és a .Zaire szerepek
*
új
ból áttekintése után azt tapasztaltam, hogy az egyes
szavak nagyon is nehezek, mintsem azokat emléke
zetembe véshetném, ugyanígy vélekednek társaim is
azon tanácscsal, hogy tessék egy más társulathoz
fordulni, mely igazi művészi szellemtől áthatva az
ön darabját méltón előadhassa.

Egyszersmind megemlítem Önnek, hogy a pás1 hogy ez mindaddig ismétlődni fog. míg a sült csibék
1 tétomot 12 franc-ért el lehet készíttetni. így ön
stb. érféke 12000 franco ki nem lesz fizetve.
A művész borzasztó mérges volt, dühtől hab I csak 11988 franc-ot nyert e dolognál, mi a mai

lépett fel, utána pedig Othellóban, üres ház előtt.
Tán a budapestiek Ízlésüket veszítették el ?
Dehogy ! Hanem nem akarnak német színházba
járni.
Senki sem akar germanisator lenni. No, bú
csiek mit szóltok ezen „Gewaltact
*
ellen ’
A nemzeti színházban ápril 23-án számos és

Estefelé midiin a rillniylámpa az egész kör
Magyarországban o magasztos fidadat az w
nyéket megvilágította, a látogatók tömegesen kezd szagos segélyző nőügyiéinek, a vidéki és tiókeuvl/
töknek jutott.
tyl’’
tek az aránylag kis kertbe tódúlni.

Az első nap anyagi eredménye : daczára a női
De a feladat sikeres megoldása feltéHeaül
csábító mosolyok ellentállhatatlan ostromlásának, attól függ, hogy az egyletnek már béke idején or; szégszerte úgy legyenek megalakulva, miszerint álcsekély. A„Tavasz“ fogy.
Csütörtökön reggel érkezett meg a királyi pár. düsos működésüket, adott alkalommal rögtön m8g.
Az utczákiit, nidvckcu átvonultuk, kiváncsi nóptö- kezdhessek, mert az időszerű szervezés leirkí * 11
I hiánya, váratlan háború esetén, ezer meg ezer hon
meg lepte el.
100 aranyat nyert „A tőr“ czimü vigjátékát.
Délután piros falragaszok hirdették, hogy a társ életét kockáztathatná.
Tagadhatatlan, hogy ez nem mestermű. De
Azért egész Bizalommal számítok soha nem
ha le is számítjuk az ellene felhozott hibákat és Mákoson lóverseny lesz. Polgár, mágnás, mindenki I
gyengéket, a benne előforduló szép és érdekes a Rákosra tódult hol a királyi pár, Rudolf trón lankadó erélyűk- és tevékenységükre.
E bizalom s a kitűzött emberbaráti szent őzéi
nyelvezet, a jelenetek és epizódok humoros sora, a örökös, József főherczeg, Coburg-Gotlia lierezeg és
indítottak az országos 110'egvlet védnökségének elvál
szerencsés bonyodalom, melynek végkifejlése min neje is jelen voltak.
lalására,
valamint arra is, hogy a mai’gyűlésen az
Kár, hogy „Kincsem" nem futott. Az akadá
denkit kielégít, mindezek után lehetetlen, hogy e
darabot örömmel ne üdvözöljük. Bármit is tudnak lyok versenye elmaradt, mert erre csak egy jelent elnöki széket elfoglalj am.
' áltozhatlan rokonszenvemről s készséges tá
felette mondani, a darab mindig mulattat és a kezett.
A második „tavaszi nap" jobban sikerült. Az mogatásomról jövőre is biztosíthatom önöket.
néző mindig nevetni fog rajta.
ütközet
kezdődött.
A
mosolyok
legyőzhetetlenek.
A helybeli teendők ellátása czéljából személyem
A darab meséje ez: Adélé özvegy, kinek
vagyonát b. férje elpazarolta s a nevelő lányába erőtlenné teszik az „ellenfelet" a látogatót. A „Ta képviseletével kedves húgomat, Klotild herezegaszvasz"
alig
kapható.
szonyt bízom meg, felkérvén őt a mai tanácskozá
(Teréz) szerelmes Bélát vonatkozik vejéül elfogadni,
Péntek reggel érkezett meg Rudolf főherczeg. sok vezetésére is.’
mert ez nem bir elég biztos vagyonnal. Mert Adél
A
3-ik
és
utolsó
tavaszi
ünnepélyre
nyílt
kocsik

elve szerint csak gazdag férj mellett élhet a nő'
ban jelent meg majdnem az egész királyi család. A
boldogul.
Erro Klotild toherezcgnö az emelvénytől kissé
kert zsúfolásig telt meg. A tolongás óriási volt. A
Béla szövetkezik Jenő barátjával.
távolabb elhelyezett zöld asztalnál megállt, mellette
királyt
„Gott
erhnlte"-val
,
József
és
Coburg
herEz utóbbi Adélét Ámor hálójába akarja csalni,
|gr. Zichy Lívia és gr. Teleky Sándorné, más oldalt
czegeket Rákóezy indulóval fogadták.
de ő maga marad benne.
Ivánka Imre, Bibáry miniszter tanácsocs s Leitner
A Butiét, az egyes sátrak, mind mind tele
Adélé szintén megszereti Jenőt.
Imre titkár. Klotild tőlmrczegim tisztán magvarul s
voltak
a
vendégekkel.
A
hangverseny
is
szép
volt.
jegy akármilyen régi elnökhöz méltó higgadtsággal
Hogy Béla és Teréz már szerették egymást,
A karinthiai férfi ötös és Márkus Emília érzelem- j
felesleges megjegyeznem.
monda e szavakat:
Adélé annyira hűtlen lesz elve iránt, hogy dús szavalata pompásan sikerültek.
„A reám ruházott legmagasb megbízás folytán
A 3-ik nap eredménye : összes bevétel 30.000 az ülés napirendjének tárgyalásához térünk át. A
Jenő összes adósságait is kifizeti.
Vivat,
Hogy Béla Teréz birtokában biztos legyen, j forint; tiszta jövedelem 20.000 forint.
jegyzőt illeti a szó.
■á:K'kv,.J„ós; j„:v„, t 1„
v;ő.
”
jBourgving báró és báróné! éljen Pulszky Polyxena 1
még féltékenységi jelenet is fordul elő.
Nopcsa báró most a leülésre jelt adott. MinBéla Adélenek. Jenő pedig Teréznok udvarol.! KU«n«k a derék hölgyek! éljen a.... akinek kedve
denki leült lnéhány fészkelődé kreuzer-reportert
Következik kölcsönös szemrehányás, kibékülés és a tartja.
kivéve, kik itt is ágaskodtak).
Szombaton reggel a hadi szemle kezdődött a j
darab végén két esküvő. Adélt nőül veszi Jenő,
Bibáry miniszteri tanácsos a horvát és pozso
vérmezőn a király előtt. Legjobban viselték magú-1
Terézt pedig Béla.
nyi segéh egylet üdvözletét tolmácsolta, kik egye
Igen sikerült, humoros és uj alak benne Cenci, kát, a Ludovica akadémia honvédéi, a kadetek és a| sülni akarnak. Ivánka Imre erre inditványozá, hogy
ki legelőször jővén fővárosba, uj barátok által első Kussevich ezred.
a választmányra bizassék az egyesülés módozatúnak
Szombat délután ismét lóverseny volt. Ez job- | mogállapitása. Klotild főherczegno feltette a kérdést
rangú dandyvé válik.
í bán sikerült mint az előbbi.
Az alakítók közt l’rielle Cornélia (Adél) Csil
s az elfogadtatott.
Szombat este adták Almásy Tihamér, 2-iknak
lag Teréz (Teréz) Mihályit Béla) és Vízvári(Cenci)
A titkár erre felolvasta az évi jelentést, mely
tűntek ki leginkább. Különösen ez utóbbit, minden Ítélt, Borzáné Marcsáját. Szép sikert aratott. Sokat
tudomásul vétetett. Az évi számadás a következő
nevettek rajta. A dalok kitűnőek benne, mit nem
megjelenésnél zajosan tapsolták.
{adatokat tünteti elő; 1879 dec. 31-én napján tag
.Már április 30-án köszöntött be az eső. és,I is lehet csodálni, mert Aggházy és Hubay Írták aj
díjakban befolyt Hi.nsg frt 44 kr. Az első szerve
tartott a pénteki nap kivételével egészen eddig. zenét.
* vöröskereszt egylet e hó 10-éu tartotta zésre kiadatott 3277 frt Hl kr. maradt 12.8(14 frt
Nagy emher-gyfilólö az az eső. a legszebb hónapban '
i meg közgyűlését. D. e. 20 perczezel mait 11 óra. I • >3 kr. A boszniai sebesültek részére befolyt 3623
áll elő, elrontja az emberek mulatságait, haragszik
Irt 17 kr. kiadatott 3144 frt 94 kr. rendelkezésre
... sem
- -------az
"‘Bari fogat az akadémia tornácza
mindenkire, még a királynak
kegyelmezett.
Hang
rol>0Sott. A két elnök, a jegyző, a miniszter- állott 478 Irt 23 kr. A szegedi vizkárosultak szá
.Május 1-je elmúlt, „ohne
.
v und K'lang" i
l'’s 11 főpolgármester a belső díszkiséretet képző mára befolyt 33.022 fr 44 kr. kiadatott 22 880 frt
mondanám (?) ha német volnék.
31 kr. rendelkezésre állott ] 0.141 frt 53 kr: a tö
Május 4-én nagy falragaszok szerte szíjj„i |
■'IM k>^rve az akadémia lőiijtajánál
hirdették, hogy ma kezdődik a gr. Károlyi-kertben 1'“!'“
klr,i J111, megérkezését. 11 óra 23 per.-zkor rök holmikért a költségek levonása után befolyt
a tavaszi ünnepély. És az eső folylon-foívtou esett. SZa , kl a klr“,.'"tt- xeliéz fekete selyem ruhát ! >(»•• Irt. 46 kr.. decz. 31-én volt pénztárkészlet
24.984 frt. 85 kr.
Triste temps!
temps! Triste
Triste temps,
tenips, mondta
mondta Bourgoing
ílnunmiug.' , a|"'" /"msetekkel ‘és
gyöngyszemekkel
>s fekete gyöngyszemekk.
'1 udoniásul vétetett s a felmentés megadatott.
h;,en J< k’,te Rembrandt kalap biborpir..
bárónő. - Szomorú megnyitása volt az nnuepdynok,'
Most tíz forintos tagdijak iránt hozatott ha
iiiiiiiil icnycsebb volt a végi'. Az első napon a szalagdíszszcl. kezén sárga szarvasbőr keztyü. Kmhdf
tározat az előértekezlvt megállapodása szerint. Ha
látogatók csak gyéren jelentkeztek. A katonai zene trónörökös követte ót osztrák ezredesi egyenruhában.
......... u semmivel sem törődve
W1.VM,V mégis
,llv;
A második fogaton Józsid-főhen-zeg jött hon- sonló értelemben nyertek eldöntést az egylet leve
kar .azonban
vigy.n
fujta a magyar nótákat. A hölgyek kik közül szép- •' ei,tí,horili,o->4 vBJell»Hhábau. nejével Klotild lőhcr- lezéseinek portómentessége. valamint a szegedi kiíró-,
sultak számára begyült fölösleg hovalbrditása iránt
ségilk által leginkább Gyulai Margit, l’iilfv. lukéi czegasazonynyal. a ki világoskék sel yem ruháit viselt,
tett indítványok is.
Irma és Andrásy Ilona tűntek ki. rövid festői vá yállain fekete csíkos créme-lebbeiityllkkel s könnyű
Ezek után az ideiglenes választmány leköszonruhában jelentek meg. l’ulszky 1’Xyxeua szel lekér tollas, nyári kalappal. A közönség háromszo
lemdús társalgása számos látogatót vonzott a „Ta- ros riadó éljenzése kisérte a királynét és a fíiller- szönt : az állandó választmány ekép alakult meg:
ezegeket.
A rövid üdvözlés után a királyné a \ álasztmány : Adler Adtaíné, gr. Andrássy Alavasz“ pompás sátrába.
főlépcsőn az akadémia mellékterméke vonult, hol dárné, gr. Andrássy Gyuládé, Bischitz Dávidné,
Haynald bibornokérsek, gróf Andrássy Gyula, a Bohus Jánosáé, gr. Dessevvlfy Aurél né. báró Edels
*
szorult pí'iizkörülméii vek közt nem csekély haszon. Ma- |dr.
.
radok tisztelettel Ihif'i'c-ine
rendező és sziuész.’ miniszterek, Haymerle s mások által fogadtatott, heim-Gyulay Lipótné . gróf Hnnyady Lászlódé,
Voltaire merevülten tekintett a levélre: végreii Innen a középajtón, II óra 31 perczkor lépett az Ivánka Imrédé. gr. Károlyi lstváiiné, b. Kejnény
eltette es gondolkodni kezdett, mit tegyen? de a ta-. akadémia gyűlésterinébe. lassan, mosolyogva s a Kálmánná, Kralovánszky Istvánná, .MajláthGyörgyné,
lálekony elmének nem jutott semmi eszébe, hogyan vendégek háromszoros felhangzó éljenzését szives Német Miklósié. Neulioller Jánosné, gr. l’ejacscviheti keresztül, hogy darabját máskor is adják - - 1 kézlegyintésekkel viszonozva, közeledett az elnöki vich Lászlómé, Pirniczer Alajosné, Káth Károlyné,
semmi sem használt; az elkeseredett Dufresne meg emelvényhez, helyet foglalt a trónon s a közgyűlést S. hnierer Aladárné, gr. Teleky Sándorné, Tatay
esküdött, hogy többé oly szót sem említ, mely őt a a következő szavakkal nvitotta meg:
Adolfod, Veress l’álné, gr. Zichy Nándorné, gr.
.Zaire- re emlékezteti; sőt mást is tett: Voltaire
.Szívélyesen üdvözlöm az embeibaráti és haza Zichy Pál Ferenczné, gr. Apponyi Albert, h. Edelsirodalmi ellenségeit feltüzelte, kik szépirodalmi la fias működés terén az országos segélyző uőegylet heim-Gyulay Lipót, dr.Haynald Lajos, Ivánka Imre,
pokban es másutt a drámát elviseli megkritizálták, választmányát, a vidéki és fiókegyletek küldötteit. gr. Ráday Gedeon ifjabb . Bibáry József, Szende
úgy hogy a közönség részvéte n mii iránt csökkent. A közgyűlést ezenuel megnyitottunk nyilvánítom.
*
Béla , Tisza Lajos. Számvizsgálók : llertelemly
Sikerült nekik n diaimát háttérbe szorítani és külö
Erre gróf Zichy Lívia l'el'dvasta az üdvözlő József, Máday Izidor, Szék) Antal. Egészségügyi
nösen, Imgy Voltaire nem sokára barátjának falusi beszedet, mire a királyné így válaszolt :
.tanácsosok: dr. l'leischhakvr Győző, dr. Fanny
.i'wügdra . .....
a .Zaire- teljesen feledésbe
„Az imént hallott lelkes szavak mól ven meg iGyula. dr. Korányi Frigyes, dr. Lumniczer Sándor,
dr. Michac.lisz Győző, dr. I'uky Ákos. Tanácsosok:
mént; csak később, midőn dicsősége európai lett, hatottak.
egyébb müveivel együtt ez is újra adatott.
Zálogát hitem azokban nemes és komoly el ’jekelfahissy Lajos. Kátli Károly, Vúrady Mihály,
Diifresneről pedig azt mondják, hogy soha el határozásuknak felebarátaink szen.vedéseinek lehelő i gróf Zichy Nándor.
m in fogadott az előtte oly gyűlöletes drámából sze enyhítésére, miért fogadják meleg köszönetemet.
Klotild főherezegasszony most felállván, a
repet.
A vörös kereszt jelképe alatt az egész művelt királyné felé fordul s a következőket mondja: „HóEz volt egy miivész boszifja.
világon jótékony társulatok szövetkeztek a csataté dolatleljesen jelentem felségednek, hogy a napirend
| te van tárgyalva.“
ren megsérült harezfiak megmentésére.

a következő szavakkal nyittatott át a müvvsKHőnek; Számon kötöttségi r Bitit ....
tisztelgett nála, ezek között' a „Burgtheater
*
lWewz Jakab önképzőköri tag „Petőfi a világ
küldöttsége is, mely a *
„collegük
üdvözlete és irodalomban • feliratú czikkbéu. Ez az úrfi igen re
ményteljes úrfi lehet, s lesz belőle idővel legalább
szerencsekivánatainak adott szép szavakban ki is egy .... Petőfi. Méltányolni tudjuk ugyan a
fejezést,
fiatalság törekvéséta szépre és jóra, nem vészük tőle
Akii érdekel, annak azt is elmondom, hogy I rósz néven, ha néha azt gondolja, hogy Pegazuson
* *
K zárszavak után a királyné fölállt s néhány a technikusok társasköre „Libertás
*
e hó 8-án ül, holott egy csacsi hátgerinczét nyomja, de már
olyan nagy hangú Ítéleteket mégsem szeretünk tőle
llanatig ugy maradt az elnöki emelvényen. A kö- tartotta meg alapítási ünnepélyét,
hallani, mint a milyen pl. ez:
Pflnség éljenzésben tört ki, a hölgyek kendőiket
A múlt héten lépett fel B 1 o n d i n, a
„De ha mégis valamely tulajdonságban meg
X itatták, mire a királyné háromszor intett kezé- hires kötóltánczos utólszor. Ezen utolsó prois egyez Petrarka, Beránger, Heine, Byron, Burns,
■el a közönség felé s nyájas főhajtással viszonozván dukcziója némi nehézséggel járt, mert a pro Musset vagy Kisfaludy Sándorral, az is inkább lyriőszinte tüntetéseket, megfordult, átadta irónját gramúiban előforduló azon pontot „Stelczen-1 kus vonás, mint lényeges ok, mely bizonyos hason
X a felolvasott beszédeket Nopcsának s elhagyta a (láng auf doni Seile
*
azaz „láhtó-séta a kötő-1 lóságra engedne következtetni. Heinénak koránt sem
szárnyal olyan magasra képzelődő tehetsége, mint
* t. A mellékterembe a királynét az elnökség, a len
*
a *
„policzei
kitörölte, a mi azonban a
Petőfinek; ő mindig megmarad bizony korlátok kö
• 2VZÖ, a miniszterelnök, a főpolgármester, és disz- derék rendőrséget nem gátolta abban, hogy a zött, melyoket Petőfi lelke nem ismer.
*
ruliás képviselők gárdája kisérte. Rudolf trónörökös kitörölt pont előadását másnap — miért, miért
Van a lapnak hivatalos része is, melyben egye
bek között a „VT
*
kér. községi polgári középtanoda
gyűlés folyamán a királyné mögött balról, József nem? — ismét megengedje.
fóhe'rczeg pedig jobbról foglalt helyet. Kohurg herNálunk. — azaz itt Becsben, csunyaidők önképzőköre azt jelenti ki, hogy a lapot „hivata
los közlönyének
*
elfogadja. Hogy miféle iskola
czeg nejével a közepén ült.
járnak. Hideg, szeles, esős idők vannak. A az a „községi polgári középtanoda
*
azt legnagyobb
Az udvar a főlépcsőn távozott, mialatt a nagy nappal csak ugy vagyunk, mint mikor az éhe sajnálatunkra nem tudhatjuk meg az „önképző
-ből.
*
közönség előtt az ajtók zárva maradtak. A király zőnek csábító illatú kirántott csirkét tartanak
Két költeményben is gyönyörködhetünk, s mi
vel
az
egyik
csodább
bogár
a
másiknál,
mind a
nét Rudolf trónörökös maga segítette a kocsiba. az orra alá és aztán ismét elveszik. Az ember
Épen tizenkettőre szóltak a harangok; a nézők be szive fáj. ha a szegény tanulókat látja abban a kettőt ide igtatjuk:
láthatatlan árja hullámzott az akadémia palotája vékony, könnyű tavaszi kabátbnn dideregve ha
A tavaszhoz.
körül, sok száz fogat várta a főméltóságokat, az zafelé ballagni. Szegények, olszámitották ma
Szép ibolya nyílására,
országnagyjait, főrangú és köztiszteletben álló gukat és a felső kabátot kissé korán adták a
Tündérlakod hajnalára
— — — „Hold für Álles
*
üzletekbe.
Megható légy természet.
hölgyeit.
Virágos rét és zöld liget
Megjegyzem végül, hogy ezen gyűlés refeÍrj és küldj — — tiszteletpéldányt.
Dicsérjétek a nagy eget
A viszontlátásig!
rádáját egyik pesti hírlapból vettem át.
Dús hogy legyen terméstek.
Salamon Ödön.
Moln á r G á b o r.
^„.0 a királyawzony

. be a közgyűlést:
A napirend ki lévén merítve, lelkem mélyéké’’eiu az bten áldását üdvös működésűkre, s a
^zgytiiéat ezennel bra4r0J’’“

Bécs. 18S(). május 12-én.

Irodalom.

Kis fecske te gyors madárka
Visszatértél vaíahára;
Üdvözöllek szivemből.
Tavasznak első hirnöki
Viszontlátás örömteli.
Legyetek ment keservtől.

Kedves szerkesztő barátom
Ezen rovatban a hirhipoknak ma nap ugyan-.
Meg ne ijedj, midőn o levél alatt levő csak különféle csodabogarakkal van dolguk, 8 ha a
aláírást olvasod! Azt hitted talán, hogy már közönség érdeke nem az ellenkezőt kívánná, bizony
onnét felülről pislantgatok alá erre a szegény legjobb volna azokat a fura bolond gombákat agyon
árnyékvilúgra és mintha látnám amint kezeidet hallgatni.
A költészet múzsájához.
Egy uj vállalatnak mutatványszámát vettük
összecsapva imigyen kiáltasz fel:
.. Ejnye, hát .szives felemlítés
*
végett. E vállalat teljes czime:!
Ha mélabus tekinteted
ez még él?'." Igen! Becses engedelmeddel még . A z Ónk e p z ő. * Szépirodalmi, társadalmi és köz
Talál meg engemet,
csak innét pislantgatok oda föl, nem pedig művelődési. ifjúsági hetilap, Felelős szerkesztők BerAz andalít és tántorít,
*
Hevíti keblemet.
onnét ide le; és nemcsak hogy élek, hanem zay Albert. Kőke Gyula. — .Lapunk ezé Íja
feliratú első czikkében oly nagy feneket kerít a szer- 1
duplán élek, meri
- Becsben vagyok.
kesztő a vállalatnak, hogy önkénytelenül eszünkbe
Ha ajkad báj vonásait
Gyöngy élet ez itt ebben a „sváb
*
város jut a . Parturiunt montes, et nascitur ridiculus mus
*
Mosolygva láthatom.
ban és hidd cl barátom, jobban szeretnék itt féle hexameter. .Egyesülnünk kell.
*
mondja, — „ha
Az elragad és felhevít,
„négyemeletes háziúr" lenni, mint ott nála azt nem akarjuk, hogy egy lassú, de folytonos ha
Mennyemnek gondolom.
lállal kimúljék e magasztos ügy stb.,
*
s arra kéri
tok,
....... szerkesztő. —- Hát te? —
He én tulajdonképen nem is néked írok, az önképyő-köröket, hogy tanulmányos és ásthátikai
(>h andalíts, óh tántoríts,
.sic!) értekezleteiket (!) lapja tárgyává tegyék. (!) —
liánom a „Magyar Vidékinek és tudom, lmgy Ily ékesen seriből a szerkesztő úr (melyik a kettő'
Hevítsd föl keblemet.
Tekintetód oly mennyei
a “Magyar Vidék
*
sokkal többel fog törődni uj közül? nincs felemlítve) és mégis azzal végzi, hogy
Ért’ adnám éltemet.
B. . . . y
.törekvéseinkhez és feladatunk nagyságához méltó
barátjával mint te — - a régivel.
Az aláírás azt mutatja, hogy e két gyönyörű
Annyi sok mindenfélét Írhatnék, hogy ma pártfogásban részesüleudünk.’
Eztán következik egy tárcza. és milyen tárcza! fűzfábajtásnak maga a szerkesztő úr a szerzője. „Mein
gam is megunnám: de én csak annyit fogok
Czime: .A boldogság napja előtt..
*
beszély, Liebche.n was willst du noch mehr?
*
Írni, a mennyit a tisztelt olvasó fog megunni. irta Szarvasé A. Csak két passust igtatnnk ide,
A .Heti szemle
*
programmjában ezen passus(Mily tiilszerény!)
melyeknek naiv együgyüségén ugyancsak jót nevet sal is találkozunk:
E czim alatt egy állandó rovatot nyitandunk,
Iliit legelőször is azon kezdem, ami ben tünk, de egyszersmind boszankodtunk is. hogy mai
nünket. magyarokat legjobban érdekel, t. i. az nap már ilyesmire is vesztegetik a nyomdafestéket. melyben nemcsak a mi szőkébb hazánkban történendő
Tessék csak olvasni:'
eseményeket beszédjük meg, hanem azon általános
itt levő magyar .színtársulattal.
.Kémesen, csikorogva fú a hideg, téli szél. A mozzanatokról is teszünk említést, melyek Európában
Túlnyomó magyar közönség előtt lépett hidegség csípős ereje mindenkit a meleg szobában I és minden más világrészekben történnek, és fiatal
fel a kolozsvári szintársiilat a „ Ringtheator
-ban.
*
tart zárva, az utczák Kihaltak, csak itt-ott lehet olvasóink érdekét megfeszítik. Mert véleményünk sze
Képzelheted, hogy nem maradiam hon. ..A falu egy napi foglalkozására menő embert látni: de hogy rint nem elég az. a mit az ifjúság a szülői házban,
rosszát" adták szép számú közönség előtt. Nem is ne. hiszen még a hajnal sem köszöntött be, a vagy az iskola falai közt lát és hall. A láthatárnak
luknrkodtiink a tapssal és egyéb tetszés nyil háztetők b ü s z k e kéményei mereven állanak helyükön jó korán kell tágulnia ő előtte is. A jelenkori ese
és a kemencze táplálékának utolsó maradványát a mények úgyszólván folytatását képezik az ó-kornak
vánításokkal. De mégis érdemelték a derék ko füstöt nagy gomolyokban bocsátják ki. Figyelmünket és az általános történetnek, és ha az ifjúság hozzá
lozsváriak. kik közül különösen kitűntek: Ba- egy a távúiban magányosan álló kis lak ragadja szokott azokat éber érdekeltséggel követni, akkor
lógluió (Emuin Rózsi) Glaescr k. a. (Bátki meg, mert, ennek kéménye nem füstöl. E házikóban némileg ki lesz töltve azon hézag. ímdy majd minden
/ercsi) Kassai (Gonosz Pista) Váradi (Göndör bizonyosan nagy Ínség uralkodik. Forduljunk be a ifjúnál észrevehető azon időbon, mikor az ifjúkorból
*
•Sándor) -Szeiitgyőrgyi (Feledi Gáspár).
„A szerény kis hajlékba: a szoba egy tetemes részét1 a férfikorba lép át.
elfoglaló kemencze csakugyan hideg, nincs fütve. — '
Ninct'sm^rencsénk a t. szerkesztő urakat köze
sárga csikó" már egészen telt ház előtt ada
Mielőtt a kis szobába belépnénk, jól meg kell ha lebbről ismorni, de azért jóindulattal viseltetvén irán
tott; különösen kitűntek benne: Szigligeti jolnunk, nehogy fejünket megüssük. A szoba bútor- I tuk, mint eöllegák iránt, azt tanácsoljuk nekik, lás
Páhnáy k. a. Szentgyörgvi (('sorba Marton) zatát egy rossz ágy, asztal és két szék képezi. Ha | sanak komolyabb s hasznosabb foglalkozás után leg
a grammatikával barátságosabb
Kassai (Bófos Irzig) és Szombathelyi (Puszta-1 figyelemmel körültekintünk a terhe alatt recsegő I alább addig, míg
ágyon a félhomályban egy ifjút pillantunk meg. Hal lábon nem fognak állni: mert elhihetik, hogy nél
'llnh
A nézőtér zsúfolva volt, és a közön-’
külük
és
lapjuk
nélkül
az egyes önképzőkörök virá
vány arcza. beesett szemei, vállára fürtökben legör
■'•■2 nagy részét bécsiek képezték, kiket, arról' dülő szőke haja, egy most szenvedő, de egykor jobb gozni fognak, míg velők
nevetségessé lesznek.
''betett
legbiztosabban megismerni, hogy a időket átélt ifjúra hagy következtetni, a fájdalom
A kellettnél talán tovább is foglalkoztunk e
mutatvány-számmal:
tettük
ezt
pedig azért, mivel
• aiah nemet szövegét legnagyobb bnzgósággal mal elvegyült, mosolyból az őszinte jószívűség és jó
belátjuk az önképzőkörök fontos hivatását, s az ily
"'ingatták. E társulat impressáriója szép pénzl lelkiismeret néz ki.
Az asztalon fekvő könyvek arra hagynak követ szédelgést ártalmasnak tartjuk fejlődésükre. - do
'S zsebre dugni, mert az érdeklődés az előameg azért is, mivel bizton reméljük, hogy .Az ön
keztetni. hogy a tudománynval foglalkozik."
' ilsuk iránt naponként fokozódik.
- l’gy mol-vel nem lesz többé dolgunk, lévén az előt
A könyvek közt egy „Naplóm
*
czinifl füzetet képző *
1 msen jegyzem meg
mivel epen színházról is pillantunk meg. ebből talán megtudjuk kilétét tünk fekvő mutatványszám az első és az utolsó.
*
hogy a Károly-szinházban legközelebb anélkül, lmgy Őt. talán édes álmában zavarnék.
Megjelent az .Ország világ
*
XI fflzete kö
Es aztán úgy végzi :
"j ..Has Lied des Emir“ nevű egv l’elvo.A
szellem
eltűnt.
A
rémképek
még nagyobb vetkező énlekes tartalommal és csinos, jobbára ere
,,i,s"s operotte fog színre kerülni.
számban jolentek meg. A hidegtől meredt tagjait deti képekkel: I. Szöveg: Az ..Ország-Világ" olvasó
Hairzinger Amália, a 80 éves szinész, önvédelemre nem használhatta. Egy iszonyú tengeri közönségéhez A hazakerült lány. (Novella) Vadnai
p hó ü-iin ünnepelte születésnapját. Az agg kígyó tajtékzó, szájjal nyelvét föléje öltögetve szi Károlytól Régi dolgok. (Arany mondások) Költemé
H>H\eszno számos barátai és tisztelői részéről szegve akarta megtámadni, és várta a marástól már nyek. 1) Metszők dala. Lóvay Józseftől. 2) Dalok.
7 i ' kitüntető ovátiókban részesült. D i n- már bekövetkezendő halált, midőn egy nagy dörre Wargha Gyulától A kliinai nők. (Képpel i Xantus
Jánostól Batthyáni és Jellasich. l’ulszky Ferencztől
s-/'. s
<11 n e k
alhalomra irt elragadó néssel a jéghegyek feje fölött összeomlanak és ő siMária Terézia, és a budapesti tud. egyetem. (Kép
"P költeménye gyönyörű selyem burokban --- ---------- —------------------ —------------ — — felébredt. pel) Dr. Fejérpatakv Lászlótól A budai egyetem.

Derék műkedvelőink
műkedvelőink lankmlast
lankadást nem
nem ismerő
ismerő I
Károlyi színtársulata még nem jón -pa.
Derék
............
_ ' ■ Idejövetelének határidejéül sze'pti.hihb'r
Lajos emlékiratai. Acsády Ignácztól Gregíi'srWost. Imzgalominal fáradoznak, hogy a második
elő- pára.
Mához ‘vagy
mi indította
Székesfehérvár. (Képpel) Paulavné. (Képpef)'Kiss
jg nljni;] e](jbb megtartassák. M::'':::
.'“.g;: Ihavát tűzte ki. Nem tudjuk,
..
............előbbi
,luuul
Gvörgy. (Képpel) A tanyán. (KéppeH A jó skom
tóhoJ! e
hótre va]öszinleg meg is tarta-, elhatározásának megváltoztatására, de valószínű
szádok. (Képpel) *
"S’i rötpenwkép- itik az előadás.
Mint halljuk ,Griugoire“ a hogy máshol mindenesetre nagyobb támogatás!
pFlreXlídarab.
.
...
»an fog 1részesülni
CBZiL'bU 1II1 mint
IlllIlL nálunk.
lllllllllK.
e ei es «
-j...........
............
r.....
"
A
városi
____
tanltó-egyleV'köréböl.
..............................................
A „Pápa
■ váElmebeteg asszonyt kisért be a napokOnnenélyek.
Csillagászat. Uj
zeuemflvak.
Képtalány,
,
p a.a.i -felavatása 1780-ban. id. Sziuuyci Józseff61.Koss»tb ]?
*

üakkP Szám-tal'ánv
' Sakk-taláuv. 1Betfl-talánv.
Szám- I I rOsi és vidéki tuuitó-egyésüíef
*
választmánya' Bálifi bán a rendőrség. A szerencsétlen, mint, sárvári
7
1 IZ.
lűFrt—4>114wv KviítnX.
közölt
vezetése
főt. Ném-r
Néger inetíWgBi a sárvári szolgabirósághoz tolonczol- ' v A
--------------------------------li. János
“— elnök
rejtvény.
A...........
X. füzetben
füzetben
közölt talányok
talányok megfejtése,
megtejtese.
János
eluök..........
vi *x-“ alatt tegnapelőtt Kit
’
................üzenetek.
. . 11. Képek. iI Ágoston
.•
j plébánosnál
s az egylet közelebb
Megfejtők névsora.
Szerkesztői
városi
j---------látott.
■.......... elnökénél
’
Khinai gondola. (Xantus János eredeti rajza után} I megválasztott tiszteletbeli
tisztelgett. Az
Tűz. Csütörtökön hajnalban 3 órakor a
Khinai virághajó. (Xantus János eredeti rajza után) I eluök a következő szavakat intézten plébános úrhoz :
.Pápa vá-1
Khinai lányok virághajókon. Xantus János eredeti wj’jt. Plébános és Elnök úr! Midőn a „Pápa
vá- Sehlesinger-féle pipagyárban tűz ütött ki. Az
rajza után) Székesfehérvár. (Hét eredeti rajzzal A rosi és vidéki tanitó-egyesület“ főt. Plébános urat
*
„»,
_.............
.....
lépdlét
szalmával
fedett részének egy darabja
ezáltal két
két izéit
őzéiti 1/.—i* (.sap i|eOj. nlf.rf a tűz idejekorán derék
tanyán. (Karlovszky Bertalan eredeti rajza) A jó | választotta meg tiszt, elnökévéé., ezáltal
szomszédok. (Kacziány ö eredeti rajza)A született' „kart elérni: egyrészt tiszteletét fejezni ki főt. Plé-I............................
tűzoltóink által
elnyomatott.
Szemtanuk azt
művész. (Fintha D. eredeti rajza) A budapesti -bános úr személye és elismerését érdemei iránL |
.
.. . v
mellett o-vul idt H "
elvetem 1780-ban A budapesti egyetem 1880-ban i másrészt pedig kötelességet róvm reá,mely kote-' állítják, lioty a kimény
mellett ^.yul.u t ki a
A°'budapesti egyetem rektora és dékánjai Paulay. | lesség teljesítésével egyletünk ügyén s igv közvetve tető, ami arra enged következtetni, lmgy a
Edéné arezképe. Eredeti rajz Kiss György szobrász vígunk és vidéke tanügyén nagyonlendíthet. — I kémény — miután a kemenezében egész nap
arczképe. Eredeti rajz. E füzethez jutalom-képül ^z. egyesület választmánya tehát ma azért jelent i liagyOn erősen tüzeltek — repedt meg. vagya
.Stefánia' főberezeguő arezképe van csatolva, taelvj „,g tőt. Urnái, hogy említett tiszteletnek és elisj esett a t|,t(ir(, (lf. ,.s|1k lassan-lás.
Díváid fényképésznek becsületére válik.
•* merednek kifejezést adjon, es hogy lót. lebános és
. .
1 ,
(f , .
, , ,, x ..
\r
Elriök ui-at arra kérje, miszerint egész befolyásával san i^ijeuu h<qi
i<ui&i«i.
Továbbá megjelent s beküldetett a ;.M»gyar |wállhatni szíveskednék, hogy városunk és a vidék
A műkedvelői előadásnál a számózott
, Ktztíí. kath^iamitói egyletünkhöz csatlakozva, annak ta- székek egv két helyen össze voltak keverve,
kötetének 1. füzete. Ezen \a a
^nemívire ^?sl^8aiba11 raszt ve£veDek’ szóval az
, BennüUer Gyula úr azonban szives volt ben■
a !uenu},',r® buzgó tagjaivá legyenek. Bizton hisszük s remél«" ....
—- 1 ,üzel
ijflk, hogy ügyünk előmozdítását oly kezekbe tettük le.
ítélve még nem
meg Iáit..
Tart: 2A Maros
> Pby^í
R nyugodni, ^
(g azon vaI6ball hogy a székek ugyan sorban altok
de mivel
uem mondhatjuk meg.
'
melyek
nem fognak
míg
mentén. (Dr.t Márkx
Márki Sándor),
Sándor). zk
A foldraj^szerkesztő
foldiajzi szeikeszto lend-itettek_ Egyletünk nélkülözi a felekt
felekezetiesség voltak egyes családok, kik együtt szerettek
módszer. (Honti Gyula). Arad es nepe.
jellegét s éppen azért oly viták, melyek vallás dől- volna ülni, ilv jegyeknek pedig nem tudván

| «S)
járnia,. ha azt |I formál)
képzelt rendetlenseg
rendetlenség voltakepen
voltiiképén
helyes megállapítása. (Körösi J. után).
z Budapest
.
főbb" tényezőinek v-Jm,,.
karöltve kell járnia
formán a.
tanköteleseinek száma 1879-hí n Miniszteii jelente akarják
arjiiK,, hogy
hogy muKouesuK
m- rend volt.
működésűk osszuungzu,
összhangzó, egyiuuse
egymást ki-1
a közoktatás 1878. évi állapotáról -• J
s ^m-k folytán a várt eredménnyel járó
Szemtelenséget követett el néhány becsiKülföld- Kozma Ferem-z: A székelyföld gazda-4
iH:ltorlníiI1 ,,-.szbell közös alapou
sági és közmivelodést leírása (H—a). Huntahj Pál.
a'felekezeti tanitó-egyletekkel, mivel egvle- pett sulmucz Sflsz Simon dohányáruinál. Stlsz,
A s^kAlvok.
szalma- |
vallástajaUi hanem csak felekezetnélkilli, ki már legjavában aludt, álmából dörömbölte
A
székelyek. Felelet
Felelet aa székelvek
székelyek lum-scytha
lum-scytha szárma
záséra (1. s). — Egy-egy füzet ára 50 kr._
azaz tisztán csak nevelés- és tanügyi kérdésekkel és lárma által felveretett. Midőn a lárma oka után

foglalkozó:, tehát bizton hisszük, hogy főt. Plébános kérdezősködött, kívülről azt felelték neki, hogy
és Elnök Úrnak semmi oldalról sem fognak aka- adjon szivart. S. nem akart egy darab szivar
------------------ —— ------- M
------- - — dákok útba gördíttetni. ha kérelmünknek en> miatt felkelni, és mitsem felelve ágyában meg
Lapunk szerkesztője Bánfa János ur, ma gejve, egyletünk felvirágoztatása mellett buzgólkofordult és tovább aludt. Csak reggel vette ész
a déli vonattal Bpestre utazik, hogy ott a Pápaidig mit, hogy megtehessen,az Isten sokáig éltesse?’
városi és vidéki tanító-egyletet a magyarországi Ezután Pintér János egyleti jegyző ur átnyuj- re, hogy az éji madarak ablakának egyik szár
tanitó-eirvletek szövetsége pünkösd napján tar- totta
*
a megválasztásról, szóló dfezokmányt s a nyát kiemelték és elvitték.
lanno--------------------------- °
nl. . í-i,------------- tiszt, elnök rövid es velős szavakban megköszönte
Elveszett pénz. A .ily. K." Írja: Salczer Jó
tando végrehajtó bizottsági
ülésen kepuselje.
egylet beléje helyezett bizalmát s egyszersmind zsef czipész Pápáról Győrbe jővén a rendőrségnél
Dr. Kiéin Mór volt pápai tórabbi ur bú-ljg^, hogy hiinden tőle kitelhetőt meg fog tenni, jelentést tett, hogy a Biringer-féle kávéháziján 114
csiíbeszéde már kikerült a sajtó alól, de tisz- i,OgV e bizalomnak meg is feleljen, és az egyesület frt készpénzét (? 1 vagy elvesztette, vagy pedig ellop
telői és barátai e füzetet a szeretett főrabbi felvirágoztatását előmozdítsa. — A komoly hivata- ták tőle. Maga is szeretné,; ha igaz volna. A vizs
arczképével is fel akarják díszíteni, mi czélból' 1°9 jelenet után a választmány a tiszt, nlnok asz- gálat folyamatban van.
<uczh.epev j
tálához ült s ebéd fölött folytatta tanügyi dissertaNagy hal a Tapolczában. Tegnap reg
a cliche mar meg is íenaeiietetl.
tióit. jsméte]ve hangoztatjuk, hogy mi a plébános
gel a Tapolczában feltűnő nagy halat fogtak.
Pápa város közgyűlésé. Ma, azaz f. hó
raegválasztatásában oly mozzanatot látunk a
14-én d. u. 4 órakor a városház termében' t pápa városi és vidéki tanító-egyesület" életében. Hogy hóimét kerülhetett ide a fu-zkó, nem tudatili, de valószínű, hogy egyik halárus haltar
............ Tárgysorozat
- •i-: ’1. mely
’ ’
rendkívüli közgyűlés tartutik.
a- jövőre nézve a legszebb reményekkel ke
csegtet. Vajha
Vajha nem csalódnánk! Vajba Pápa és tójából szökött ki valahogyan.
Városunkba érkezendő megyés püspök ur ő|osegtet.
vidéke és az egész megye tanítósága végre valahára
A vadkerti fürdő holnap nyittatik meg
Nagyméltóságának fogadása iránti intézkedés. felébredne a vétkes közönyösség ólom-álmából s
Cseresnyés Károly zenekara közreműködése mel
2. Dr. Kiéin Mór városi képviselő ur lemondá megtenné azt, a mit tenni kell, ha azt akarjuk,
lett. A'kellemes fekvésű, szép és egészséges
sa. 3. Az ortli. irz. hitközségnek városi póta 1 hogy a tanügyet illetőleg megyénk és városunk a
hely a pápaiak kedvencz. mulatóhelye. Sokan
dó alóli felmentése iránti kérvény. 4. Köve- haladottabb megyék és városok között foglaljon
lesznek, kik holnap oda ki fognak zarándokolni.
zetvámjövedelelitről a legutóbbi átvizsgált szá helyet. Mert bizony még igen, igen hátra vagyunk ’
Komikus jelenet folyt le a napokban Pá
Igen jól viselte magát az idén a három ret
madás. 5. Utczakövezési előirányzat jóváhagyása. tegett szent: Pongrácz, Szervácz és Bonifácz. Meleg
pának egyik nyilvános helyiségében, t’j ,kell6. Tflzoltóegylet kérvénye a kéményseprés ren esőzések^ sűrű villámlás és menydörgés között folyt ner“ jött'a házba, ki még a vendégeket nem
dezése és működő tagjainak közkedvezmények- le a három nap, s most már reményünk lehet,
ismerte. Egy helybeli különös kinézésű lóke
beni részeltetése iránt. 7. Ligetkerti egyesület hogy vetéseink, szellőink és gyümölcsöseink kímélve |I
reskedő lépett a helyiségbe. Az uj pinczér rá
alapszabályai. 8. Ttlzrendőri szabályzat. 9. Zá lesznek a fagytól. Már ugyancsak ránk is férne
egy év, melyben ismét zsírban, vajban úszhatnánk, néz és úgy félvállról, megjegyzi a mellette álló
logüzleti szabályzat. 10. Vágóhídi szabályzat. vagy legalább is adóinkat lefizethetnék !
eollegának, hogy az a vendég úgy néz ki, mintha

VíJXlrí
hölvi llirahV lUCkl CS llCljl 1111 vK.

11) Taligások teherhordó kocsiaira vonatkozó
A folyó évre megállapított házbér jő-, őrült volna. Erre a másik „heez"-ből azt teleli,
végzés általánosítása. 12. A házaló kereskedés
védelem adó lajstrom f. 11. 13—20-ig, min hogy nem is csalódik, mert az a vendég igazán
tilülmazásának engedélyezése iránt újabb fel
denki által leendő megtekinthetós végett a város örült és aki nem tetszik neki, annak neki megy
terjesztés elrendelése. 13. Vadas József fölebházánál közszemlére kitéve vau. Mindazok tehát, és megmarja. A pinczér mosolygott, de ííjpjQlybezése rendőri kihágásért történt 5flW!igoltatása
kik ezen kivetést rájuk nézve túlságosnak tart gott a vendég is, ki ezen párbeszédet^ hallá.
ellen. 14. Vörös Gyula fölebbezése a Tapolcza
ják, ezennel figyelmeztetnek, hogy felfolyamo- l»e a pinczér ajkáról csakhamar eltűnt a mosoly,
kiáradása miatti panasza érdemében. 15. Idő
dásukat a fenti záros határidő alatt annyival midőn a vendégnek a kért kávét oda vitte. Az,
közben beérkezendő egyéb tárgyak.
inkább beterjesszék, mert a későbbiek mint el midőn a pinczér hozzá közelített, mereven sze
Nyilvános köszönet. A f. h. 13-án haj
gező rá szemeit, fogait viesorgatta és elkezdett
késettek figyelembe vétetni nem fognak.'
nalban pipagyáramban előfordult tűzését alkal
Ugyanott folyó hó 15—22-ig megtekint morogni. A szegény .kernyel" úgy megijedt,
mával csakis az önkéntes tűzoltók önfeláldozó
hető, a folyó évre előirányzott, de bizottságilag: hogy a kezében levő tálczával ijedve futott viszmunkálkodásának és t. Czink János rendőrka
még ezután tárgyalandó III. fokú kereset, va-1 sza.' A vendég liadonázva. fogait csattogtatva,
pitány ur buzgalmának köszönhető, hogy a tűz
lamint a tőke kainatjövödelini adó lajstrom is. ment utána. A pinczér elhalaványult, visszafelé
nagyobb mérveket nem öltött. Fogadják a de-1 Pápa, 1880. máj. 14. Woita József polgármester. I
hátrált, kiabált és egy keze ügyébe esett széket
rék férfiak ezúton emberbaráti cselekedetükért.
A tűzoltók 'thajálisa f. hó 24 én fog mintegy paizsul tartva maga elé azt nézte,
legforróbb hálámat. Seb lesinger Lajos.
megtartatni. Mint értesülünk: adakozás utján hogy merre szabad az út. Kínlódásából csuk a
pipagyáros.
A Tapolcza vize a meder tisztítása czél- bizonyos összeg folyt be, melyből a szegényebb vendégek és az ott levő személyzet hangos ha
jából pünkösd első napján lecsapoltatok. —, sorsú tűzoltók fognak mégv.endégeltetni. Ezen hotája rázta föl. A szegény felültetett pinczér
Figyelmeztetjük a háziasszonyokat, hogy magú-i, kívül is nagyon élénknek és élvezetesnek ígér pedig szégyenkezve sompolygott ki a helyi
■
ségből.
kát vízzel jó eleve ellássák, a háztulajdonoso kezik a majális.
A veszprémi seminárttin? be lett zárva,
Városunkban meghaltak f. hó f>-12:
kat pedig, hogy házaik elé — ttlzrendőri te
kintetből
bizonyos mennyiségű vizet állítás-; mert a „typhus ijesztő módón kezdett el ezen Bertlia Imrénő, r. k., is éves béllob. Lukács
sanak. nehogy előfordulható tűzveszély esetén intézetben terjedni. Ezt olvastuk a napokban Antal gyermeke, r. k., halva, éretlen. Spiczer
víz hiányában nagyobb szerencsétlenségek for i egyik fővárosi lapban, ami azonban Veszprém- Adolf gvke. Ármin, izr.. 2 hetes, ránggörcs.
jltévizs Miklós leánya Anna, h. h., 2G éves.
| bői megerősítésre vár.
dulhassanak elő.

7
' lég-1 Jánosáé vigyázatlanságból elejté
,,
Bonná Istvánnő, h. h/fI34
J _ éves,
. a—> Aa—tllpefolium
—_ __ __lám. A .. .<■ . , IIP;
fc/il1'-. •mely
>..»! .. ('•Xü
X wAll ' X<>
»7 —asszony
tnJo„ rWnvi József, h. h.. 52 íves,
tüdővész.
széttörött
é, •»a .szerencsétlen
..
rekedex, '
.
......
K
I lángok áldozata Ion, anynyira összeágett, hogy alig
Böté József, 11. 11., 67 éves, . Ilit .. Kan z
remény életéhez. Még az éjjel a Rókus-korházba
p .. „ leitap Maria
Míi_r i h ’ _r.
Íiiírílvníí
r- kk—
-’ 77 éves.
óves’ snrva.sor™' 1 szántották.

Gním János lnánya Emília, r. k.. 8 hónaBlondin Budapesten. Az állatkert igazgatósága
s' béllob Riícz János gyke. Elek, r. k„ tegnap d. e. kötötte meg a szerződést, mely szerint
a
híres
Blondin kötéljáró, ki a Niagara zuhatagi
1 éves, torokgyík. Hader Anna leánya Mária,
fölött már egy párszor elsétált, a pünkösdi ünnepek
-' • ' .»
...nn.-io görvélykor.
<rítrvólvbAr
Romár
2 i.hónapos,
Berger Sőudnr
Sándor alatt magát az állatkertben, a főváros közönségének
gyke,’J a kall, izr., 19 napos ránggöres. Mol- bemutassa. Megemlítjük egyúttal, hogy az állát*
gyke. ltüZSŐ. r. k., 10 hónapos, j kertben még mindennap várják egy igen szép álla
> Rozália c
vvkfi.
tyA]
mi, Imre ffvke; Imre, r. k.. 1 öves bólhnrnt. ‘tokból álló szállítmány megérkeztét. Ajánljuk külöfjth Inire gyke; Imre, r. kr,
| nősen az ünnepek alkalmából a fővárosba felránduló
Mr Antal
Autnl gyke, r, k., halva, éretlen. Hornit i vidéki közönség figyelmébe az állatkertet.
ptír
i
István gy
KJ—
1'0’ Kárul, r. k., '/j .éveg, bélhurut. |
(foto
Házassági história. Deutsch Kálmán nováki

különfélék.

] Menyirsiágről scribálhatMelyét laknak angyalok?

Mert mikor ir (ezt már tudom)
A hetedik égben van.
Honnan aztán „szerkesztői
Üzenet"-re, lepotyan.
Vende Ernő.
Csalhatatlan orvosság.

Idegen: Engedelmet kérek asszonyom, ha
mint a ki a hurut ellen
hathatós orvosságot tud.
Kártyavetőnő: Hogy híjjiík? Katholikus?
1Melyik hónapban született?
Idegen: Nevem A . . . 20 éves vagyok,
;
Szt.-István napon születtem.
Kártya ve tőnő: Most itt van tizennégy
bnbszem. Ezeket holdtöltekor tegye mellényének
.jobb zsebébe. Azután naponként egyet a jobból
,a balba tegyen és így tegye mindaddig míg a
jobban egy sem lesz.
'
Idegen: De ha akkor som megy el a hurut?
Kártyavetőnő: Akkor kezdje a balból a
jobba tenni, és ezt tegye míg érzi a hurutot.

1
lottam
Önt ajánlani,
.

I fiatal ember beleszeretett egy szép zsidó lányba, ez
azonban rá sem hederitett. A fiatal ember cselhez
I folyamodott. Midőn egyszer egy társaságban a lány
I
és
Ő együtt voltak, hirtelen elővett egy gyűrűt, s
Györi legény a képviselőhazban. Rég nem I komoly
arczczal elmondva a zsidó eljegyzéseknél
történt oly általános derültséget keltő jelenet a
törvényhozás házában mint a múlt keddi ülésen. A szokásos szavakat, a gyűrűt a lány ujjára lmzta.
Ez
előbb
ámulatában nem tudott szóhoz jutni, utóbb
jegyzőkönyv felolvasása után az elnöki emelvény
fölött, lévő szabad karzaton egy kék posztóba öltő- | pedig tréfának vette. A szülők azonban sejtették,
zötl, látszólag katonaviselt, metalliás mellű legény hogy ebből baj lehet, s három rabbihoz is fordul
felállt, s bátor, erős hangon elkezd szónokolni. BÉni tak, a kik mind törvényesnek és felbonthatlannak
J jelentették ki az eljegyzést. 8 a lány akarata el
Üyőrinegyéből való vagyok, ezt a kérvényt szeret-1
néni beadni . . .“ s folytatta volna beszédét, ha a lenére felesége lett a fiatal embernek. Ekkor a
képviselők hahotára fakadva nem integetnek neki, feleség azon volt, hogy a házasságot felbontassa. A
hogy üljön le, s ha a szélsőbal néhány tagja fel férj száz forintot követelt, a feleség és szülei azon
Lapunk 31-ik számában közölt saktalány meg
néni kiált, hogy hozza le a kérvényt. Az atyafi ez ban erélyesen sürgették a törvényes válást, a mi a
fejtése ez:
intések szótfogadott, s a kérvényt, melyet jobb múlt héten végre meg is történt.
Erdő szélén puszta csárda.
A disztudorok. Az egyetemi jubileumon —,
kézébe tartva lógatott ki a levegőbe (hihetőleg az
Hejh, mirt sietsz oda sárga!
tudva van — tizenhárom disztudort promove- ■
oló'adói kredenezbe akarta pottyantani) behúzta, s a mint
Fordulj vissza szép paripám,
álnak. Ezek: Rudolf főherczeg trónörökös; atheolo-l
karzatról eltünt.Hogy azután levitte-e a folyosóra a
Nincs benne már kedves babám.
giai szakból: Schlauch Lőrincz szatmári püspök,
kérvényt, hogy fogjon valami győrmegyei képviselőt,
Csárda, csárda, gonosz csárda,
aki beadná vagy nem, arról nem szól a krónika. „Gy. K.“ Pauer János székesfehérvári püspök, Kruesz KrizoszSfllyedj fenékig a sárba!
tom
pannonhalmi
főapát.
Knauz
Nándor
esztergomi
Gyilkosság a vasúton. Midőn múlt vasárnap
Befogadtad a rossz legényt.
éjjel 11 órakor a vonat a miramai (Déli Franczia- apátkanonok, történész, Tárkányi Béla egri apátka
Megölte kincsemet szegényt!
ország) pályaudvarba berobogott, egy I. osztályú nonok, Czibulka Nándor a király tiszt, udvari káp
(Petőfi.) j
lánja,
esztergomi
egyházmegyei
áldozár
s
a
pesti
koesiból e kétségbeesett kiáltás hangzott: ,Gyilkos!
Helyesen megfejtették: Horovitz Róza, VVeisz
Segítség! Segítség!" A kiáltásra többen az illető központi papnövelde lelki igazgatója. A jogtudomá I.Lipót, Fischer Teréz.
kocsiba siettek, Imi borzasztó látvány tárult elébük. nyi részről: Majláth György felsőházi elnök, ország
A megfejtők közül Weisz Lipót úr neve sorol
Két vérrel elborított ember viaskodott egymással, bíró. Zsoldos Jgnátz nyug, legfőbb itélőszéki tanács tatván ki. a dijat. — egy elegáns fali naptárt —■
kik közül az egyik lövésre készen revolvert szege- elnök. Tóth Lőrincz seramitöszéki biró, Vajkai Ká hapunk kiadó-hivatalában átveheti.
zett a másikí ellen, mig a megtámadott görcsösen roly kir. táblai tanácselnök, Horváth Boldizsár volt
miniszter és orsz, képviselő. — Az állam tudomá
fogta a tegyvvert, hogy azt magától elhárítsa. Mind nyi részről: Trefort Ágoston vallás és közoktatás
Szótag talány.
két embert az állomás rendőri hivatalába vitték,
(Z L-töl)
hol kitűnt, hogy a megtámadott súlyosan meg van ügyi miniszter, gr. Lónyav Menyhért országos kép- ba, cháb, gér. bér, ros, ges, zer, kom. lom. tek.
sebesitve, inig a támadó csak könnyen sérült. Az; viselő, (’sengery Antal orsz. képviselő. — A philo gá. té, hil, cim. ge, do. re, li, riz, e, em. sé, ni,
! sophiai részről: Hnnfalvy Pál akadémiai könyvtárnok,
előbbi még niiclíitt meghalt volna, el tudta mondani1 Kelch Károly orsz. statisztikai hiv. igazgató, Pulszky lo, e. ma, á, fe.
hogy menet közben ntitársa álmában megtámadta,
E 28 szótagból 11 szó képzendő úgy. hogy
s gyomrába tőrdöfést ejtett. Fölébredve, hiába csen’ Ferencz nemzeti múzeumi igazgató, Szabó Károly a kezdőbetűk felülről lefelé, egy híres állam-férfi
történész, Szász Károly vall, és közoktatási miniszt.
gett n giilkos előtt könyörületért. Az erős szél s a1 tanácsos,
nevét
adják, a végbetük pedig alulról felfelé olvasva,
Szily Kálmán műegyetemi rector, a termé
vonat diibörgése elfojtották .segélykiáltását. A gyil
az iránta való kegyelet jelét fejezik ki.
kos meg két tőrszurást ejtett rajta, azután revolver- szettudomány társulat elnöke; Stoczek József műe 1. Szeged sorsában osztozott város.
lövessel teljesen meg akarta ölni, midőn a vonat gyetemi tanár.
2. Emlős állat.
megállt, s a gyilkosságot fölfedezték. A meggyil
3. Izráelnek volt királya.
kolt személyében Boulangeon párizsi építészeti vál
4. Felfutó növény.
lalkozót ismerték föl, mig a gyilkos Montéi azt
5. Török állam-férfi.
állítja, hogy belga bankár, valószínű azonban, hogy
6. Ilyen nem az uzsorás.
Szerkesztő
úr!
olasz származású. Jelenleg biztos Őrizet alatt van.
7. Gyökér növény.
Szerkesztő úr, ugyan kérem.
Egy hosszú életii hal. Igen érdekes és különös
8. Egy l'ranczia.
specialitását a közelebb megtartott berlini halászati
Azt az egyet mondja meg:
9. Egy elterjedt társulat jelszava.
kiállításnak amaz ős csuka képe, melyet 1497-ben
10. Magyar találmányi! hangszer.
Hogy készítik, hogyan gyártják
ingtak, s a melyet a heilbronni (wíirtembergi; gaz
11.
Alpesi állat.
Azokat a verseket ?
dasági központi intézet küldött a kiállításra. Ez a
Á helyesen megfejtők közül kisorolt a „Malo
hal aiuijiban bir kiváló érdekkel, hogy a midőn
m-csárdás" ez. zenemüvet nyeri el. Megfejtési ha
Kell-e ahhoz ihletettség?
1197-ben kifogták, a nyakán, mélyen a lmsba be
táridő május 29-ike.
nőve egy gyűrűt találtak a következő felírással:1
Vagy talán más valami?
^lch bin dér Fisch, welcher in dicsen seb ist
Vagy csak úgy kell ftlzfaágból
gethon worden von Friderico dem andern disz naTán az ilyent faragni?
PÁPA:
niens |{egenti"n dér Weldt im Jahr 1230. deli ő-ten
’lktob." A heilbronni krónika szerint 1230. október
100 klgr. vagyis métermázsánként.
Szükséges-e ész, tehetség?
o-eii II. Frigyes császár uralkodása alatt ugyanis
Búza: jó 12 fit. — kr., közép 10 frt. 40, a
10 frt. 80 kr.
Kell-e latint érteni?
i'1‘. :l *
'"P"lty'ija mögé a löntebbi fölirással
Rozs: jó 9 frt. 50 kr., közé]' 9 frt. 25 kr., a
l ! i
bocsátottak a böckingi tóba s ezt]
Vagy úgy kell talán az ilyen
ji frt.
kr. '
•nik I HC-bcii, tehát 267 éves korában fogták ki.
Árpii: .j.8 frt. kr.k. 7frt.50 kr. és a. 7 frt. — kr.
Mesterségre születni?
b'nt súlya volt s I. Miksa császárnak
Zab: ji 7 frt. :io kr. k. 7 frt. 15 kr. 7 frt.- ■ kr.
ajánlották Ibi.
|
Tengeri: j. 7 frt. 80 kr.. k. 7 frt 00 kr. és a.
7 frt. 20 kr.
De hát, hisz én is születtem
. _ Ritka eset. Kovács József madarasi lakos
Burgonya: 3 frt. — kr.
■-'•. évi okt. 31-én este 6 óra tájban háza előtt
(Hogy ha nem csalatkozom.)
Széna: 2 frt. 80 kr. 2 frt 20 kr.
^ ismeretlennek látszó egyént pillantott meg, kit,
Zsúp: 2 frt.. 80 kr. 2 frt 20 kr.
Az igaz, hogy épen nem a
műén ottlétének czélja iránt kérdezett, az mintegy
l’tipa. 1880. május 14.
Woita József,
Költői parnassuson..............
lo lépésre távozott el s ott pisztolyt rántván
polgármester.
' "• azzal az őt követő Kovács Józsefet hasba lőtte,
Hogy költőnek születtem vön’
megyei járásorvos által kiállított lelet szerint a
Szel ‘késztől levelezés.
a köldök alatt, a has közepén hatolt be s a
Eddig észre nem vettem:
H. G. Ha valamely közleményről azt mondjuk, hogy
hozni fogjuk, úgy ezzel meg nem kötöttük magunkat semmi
aniadt nyilason vékony belei tolultak ki; a véleBár pénzem még annyi nem volt.
féle időhöz. Aztán azt gondoljuk, hogy a mi idejét nem múlja,
lní1 l"
'b^
*
11 lövés következtében hashártya
Mennyit el nem költöttem.
azt bármikor vehetjük elő. Kéziratokat nem adunk vissza.
.? i’’ 0
állott be, minélfogva a sérülés életveR. J. Ngyszmbt. Még jókor jött, csak az kár, hogy a
* e \ esnek minősítették; de hát mindez a tudomásik elmaradt. Pedig de vártam!
És ha már annak született,
K. J. Ksdornk. Közölni fogjuk a kívánt módon. Szi
■.'kk'?1
‘'M’g V1>lami nagy érdekkel nem bir.
ves üdvözlet.'
j'l érdekesebb azonban azon fordulat, a mi a
Irhat-e és, hogy miről?
G. M. Bpast. Talán :
bizonyosat nem ígérhetünk.
'• cs után 8 hétre a betegnél beállott, nevezetesen
Például: a hő kebelnek
M. K. Czgld. szives Ígéretére számítunk.'
' ,.I0^’
K°lyő ürülés közben annak remije s
M. G. Becs. Megleptél! Üdvözlet!
Lágy, vagy más érzelmiről?
Dr. K. M N-Bo8krk. Intézkedtem, szives üdvözlet!
okhJ"
“ ^‘^bül távozott, s hogy azóta a!
Laura verseményét nem közölhetjük, mert attól tartunk,
egészségben
*
tni-h
van. Hogv
hogy közlésével „holló fürtfl seladon"-ját vissza riasztanék, h
Íu •
t HZ, hogy a golyó jX a vógbelet £Szellemekről, holdsugárból

QUODLIBET

G-a/b cr_a-ár eűz.

<dv k’' r > )a
halált nem idézett elő, ez1
’ ”11!!-vro nz orvoai t’idomány hivatottjai I]
vitat
S
"Ítn“ÖI< ’ h°85’ ad"lik “‘■8 11 kivd,,t1'

Font létráról, irhat-e?
Melyen szárnyas égi lények
Szállanak a földre le.

»ol<l,.„NaBy 8!8rencsí|tlenseg tötónt Hpesten a naÍií/ln TT7'S korona-uteza sarkán lávo
■
I gyauis a harmadik emeleten lakó Gróf'

Irhat-e oly bolondságról,
Milyenről most én irok!

a ,'.nag vsára” nem kerülne kellő időben - — no hová
is?
’ hát főkötő alá. Megvagyunk győződve, hogy ked
vese „holló” fürtjeit simogatni tudja s ért a harisnya kötéshez
is. ds —
jó verset irni. azt nem tud.
S. ö. Bpst. A pünkösdi ünnepélyek alkalmával bővebb
tudósításokat kérünk.
E. Becs. Előbbi üzenet önnek is szól.

Felelős szerkesztő:

Bánfi János,

HIRDETÉSEK.
A

Főnyeremény
nyereményeket
Szerencse az állam biztosítja.
eseti.
Első húzás
400,000 márka hirdetés.

Ugod-vadkerti fürdő és mulatóhely megnyitás.

Meghívás Hamburg állam által biztosított

Mély tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy az

junius .9. és 10.

nagy sorsjátékban!
részvétre, melyben több mint

és

8 millió 300,000 márka

mulató helyiségeket,

biztosan kisoroltatik.
Ez előnyt s sorsjáték-nyeremény — melyek
tervszerint csak 87,500 sorsjegyből állanak —
a következők:
A legnagyobb nyeremény eseti. 400,000 m.,
tovább á
jutái. 250,000 m.
6 nyer. 4000 m.
1 nyer. 150,000 m.
68
„ 3000 m.
ldiijKiO m.
1
.
21«!
. 2000 m.
60,000 m.
10
1
,
„ 1500 m.
o
50.000 m.
1
,
. 1200 ni.
2
40,000 ra.
531
. looo m.
o
30,000 m.
673
„
500 m.
25,000 m.
5
950
„
300 ni.
2 .
20,000 m.
65
.
20D in.
15.000 m.
12 .
100
„
150 m.
1
.
12,000 ni. 25150
,
138 m.
24 ,
10,000 m.
21O<
,
124 m.
4 .
8,000 111.
,
100 Hl.
3 .
7300
6,000 ni.
' 94 es 87
52 .
5,000 m.
7N5fi
. 40 és 20

mely a pápai vasúti állomáshoz egy óra járásra fekszik, folyó ISSO-ik évi május
16-án Cseresnyés Károly hírneves zenetiírsulatámik közreműködésével
megnyitandoin.
Semmiféle áldozatot nem sajnálva, igyekeztem helyiségemet korszerűen
felszerelni, miért is az étkek és italok legjobb minőségben és jutányos áron
való kiszolgáltatására föligyelmet 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 megkivántató jártas egyénről a legjobban gondoskodtam, a ki a megyei t. főorvos űr
felügyelete alatt minden nap a tisztelt fürdő vendégek rendelkezésére állami.
Kérve a nagyérdemű közönség minél számosabb látogatását, maradtam

Az egész művelet osztály! ól áll.
biztosan elintéztetik.
Az első húzás határideje

tisztelettel

Ka ab Mihály vendéglős.

néhány hó alatt

f. évi június 9. és 10-ikére

Ifjúsági és népkönyvtár44

hivatalosan van megállapítva.

A sorsjegyek ára:

Egy eredeti sorsjegy ara csak 3 ft. 50
Fél
„
„
„
„ | ft. 75
Negyed „
„
„
„ — ft. 88

II. füzete:

Ezen
az állam által biztosított eredeti sors
(nem eltiltott Ígérvények) az összeg bérmentes
beküldése vagy posta-előleg utján általam a világ bár
mely részébe küldetnek.
.Minden résztvevő kap tőlem még az eredeti sors
jegyen kívül az állam-czimerrel ellátott eredeti tér
zetet ingyen és a megtörtént húzás után azonnal
eredeti nyeremény-lajstromot felszóllitás nélkül m<
küldöm.
jegyek

A nyeremények elküldése és kifizetése
az illetőknek egyenesen általam, pontosan és titoktar
tás mellett eszközöltetik.
.Megrendelések legezél
szerlibben postautalványon eszközölhetek.
*
-W
Megbízások a küszöbön levő húzás miatt
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Kapható Nobel Árminnal és minden hazai
könyvkereskedésben.

(' 12) Id. Hekscher Sámuel
bank- és váltóüzletéhez Hamburgban intéi

NOBEL ÁRMIN
ajánlja

a, leg'ixja.'b'b

g-eizcLeig'orr felszerelt
_

<*•

z

___ _

KÖNYVNYOMDÁJÁT
hol

(Mi nevezendő nyomdai munkák a legnagyobb gomls hiba nélkül leggyorsabban s legmérsökeltebb árakon
állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet.

Brochiirák. röpiratok.
" közjegyzői és ügyvédi
nyomtatványok. számiák. levélfejek, boritékok, névjegyek, ét-

lapok, gyászlapok, eljegyzési kártyák, falragaszok, árjegyzékek,
báli meghívók, körlevelek, rovatolt táb-

lázatok hivatalok és
egyletek részére, bár
czák. bármiféle nyom
tatvány takarékpénztár és más intézetnek.

Papír- és íróeszközök.

" Bármiféle itt meg nem nevezett nyomtatvány minta ezerint, azonnal elkészíttetik.

Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin.

Pápán, 1SS0. \obel Ármin könyvnyomdájából.

