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SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ és TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

Gyermekeink érdekében.
Valaki talán azt kérdezhetné, hogy társa

dalmi és szépirodalmi lapban hogyan lőhet a 
nymnekekröl Írni? Hiszen az ilyen dolgok 
tan- rag)’ nevelésügyi szak-lapokba valók. Igaza 
van, do csak részben, amennyiben az itt el- 
inoiidandók társadalmi, még pedig meglehetősen 
fontos társadalmi kérdést fognak érinteni.

A merre csak tekintünk, mindenütt talál
kozunk ünnepekkel, vigalmakkal, melyek mind- 
uiegannvian a tavasznak vannak szentelve, mint 
azon évszaknak, mely megérkeztével az emberi 
szívre éltetőén, viditóan hat s magát az embert 
arra készti, hogy a szoba négy fala közül ki
menjen, kisiessen a szabad természetbe, bámulni 
amiák csodáit s imádni vele a nagy alkotót.

De bármerre tekintünk, jobbára csak fel
nőtteket látunk, noha a mi kicsinyeink is — 
mint a madarak szeretnének kirepülni a szabad 
mezőre, az árnyas erdőbe, hogy versenyt játsz
hassanak, és dalolhassanak. Es ha azt látjuk, 
hogy éppen őket fosztják meg a páratlan élve
zettől, ha azt látjuk, hogy ők, kik egész óvon 
át ott ülnek az oly gyakran büzhüdt levegőjű 
.iskolaszobában, a szép tavaszi időben sem rán- 
diilhatnak ki együtt, testületileg — — feles
leges-e akkor róluk megemlékezni, érdekükben 
egy pár szét koczkáztatni.

Azt hisszük nem.
Nem azért, mivel tény, hogy gyermekeink 

legnagyobb kincseink, 
kiülni kell.

Oly ritkák most 
ünnepélyek! Vannak dalár-lüvész-tüzolté-vadász 
stb. ünnepélyek, s ezek oly közkedveltségnek 
örvendenek, hogy a gyermekekről lassan-lassan 

kiknek jólétéről gondos-

I

meg is feledkeznek. Azt mondják, kicsinyeink
nek amúgy is fogékony kedélyük van, gondos
kodjanak mulatságról maguk. 8 ők gondoskod
nak is: nézőivé lévén a nagyok mulatságainak.

Hogy az ilyen mulatságoknál édes-ke
veset nyernek, azt mindenki be fogja látni, a 
ki azokat a mulatságokat úgy a mint vidéken 
lenni szoktak, kellően ismeri. Hiszen tudjuk, hogy 
milyenek a mi falusi legényeink és szépeink.

8 vájjon honnan van az, hogy oly helye- j 
ken is, a hol azelőtt gyennekünnepélyek díva- j 

ltoztak, ezeknek már nyomuk sincsen? Valószí
nűleg onnan, mert nem jól kezdették, igen 
költségesekké tették. A szülők megsokalták a 
költségeket és a községi pénztár sem volt haj
landó az adakozásra.

Mindenekelőtt takarékoskodni kell az ilyen 
ünnepélyeknél, azután pedig gondoskodni kell I 
arról, hogy a gyermekek az ily ünnepélyeknél 
helyesen el legyenek foglalva anélkül, hogy 
szabadságukban érezhető™ korlátoltatnának.

Hiszen nőm szükséges, hogy az olyan ta-1 
vaszi mulatság sokba kerüljön. Nem a pénz 
teremti elő a való kedélyességet és jókedvet, j 
Nem is szabad a gyermekeket érzéki élvekre 
szoktatni. Szoktassuk nemes élvezetekre. Szok
tassuk arra, hogy csekély érzéki élvezet mel
lett is vidámak és elégedettek legyenek. Egy 
pohár tej, egy zsemlye elégséges, hogy egy | 
romlatlan gyermeket megörvendeztessünk s i 
felüdíthessük. „Nem az élvezet" mondja Jeanl 
Paul Levanajaban, „tesz vidámmá, hanem csak 
a foglalkozás. Nem az élvezet, hanem a vi
dámság anyja az erénynek."

Sok készülődés sem kell. Egy pázsitos 
hely, egy meleg napsugár, egy friss koszorúcska i 
minden gyermek számára tulajdonképen minden, | 

n íiiiro szükség van. Aztán mirevaló az a 
sok kérkedés! Igaz, hogy szép, ha a gyerme
kek tisztességesen vannak öltözve, de nem szük
séges, hogy azok mint bábok fel legyenek 
piperézve, s hogy a hiúság idő előtt sziveikben 
felébrosztessék. A mi a zenét illeti, ez sem 
okvetlenül szükséges, de ha csak lehet, ezt ne 
nélkülözzük, mert ennek hatását más valami 
által nem tudjuk egyhamar helyettesíteni s ille
tőleg pótolni.

Szóval egyszerű s meggondolt módon kell 
rendezni gyerinekünnepélyeinket, ha azt akar

juk, hogy életképesek s haszonnal járók le- 
j gyenek.

S vájjon valóban lehetnek-e hasznosak is 
gyermekünnepélyek?

Igen is lehetnek. 
Még pedig nagy haszonnal járók!
De erről egy következő czikkünkben 
szó.lesz

Felhívás.
Kétséget sem szenved, hogy hazánk elszegé

nyedésének egyik fő tényezőjéhez tartozik az is, hogy 
mi a szükséges ipar-czikkeket s gyártmányokat átal- 

Ijában, nagyobbá ra a külföldi piaczról behozottakból 
szerezzük be, s közönségesen azzal indokoljuk eme 
önön magunk iránt elkövetett méltatlanságot, hogy 
hiszen azok hazánkban vagy nem készíttetnek, vagy 

| ha készíttetnek is, nem oly jó minőségben s nem 
1 oly olcsók, mint a külföld gyártmányai. — Hazánk 
elszegényedésének ezen egyik oka, t. i. a gyár-ipar 
pangása, egyesek pártolása következtében ma már 
szűnni kezd, s örvendetes reánk nézve az, hogy 
ezáltal különösen a gazd. gépek gyártása hazánkban 

j nagyobb lendületet vett. — Mindezeknél fogva nem 
! késett a magas kormány sem. egyrészt nemzetgaz- 
dászati indokból, másrészt pedig a magyar gyár
ipar felvirágzása tekintetéből, intézkedni s megbízta 
a magy. kir. államvasutak gépgyára igazgatóságát

T á x c z a,.
Egy félénk fiatal ember.

- Franczia eredetiből. —
(Folytatás.)

Délutáni négy óra volt.
Lucián félre vonta Candas Scipiót.
Boszut akart állani a béres gyereken, - a 

mint ő nevezte; tudtán kívül részesévé kelle lennie 
a tervezett elszöktetésnek.

Tudsz-e nekem ma estére egy hintót sze- 
ifizni? kérdő tőle.

— Mindenesetre — hangzott a felelet.
— Ezen esetben fogj be egy pár könnyű 

lovat és éjjeli tizenegy és fél órakor jelenj meg a 
keresztutnál ott, hol ez az Uzes felé vezető ország
úira tér be.

— Jól van, ismerem azt a helyet; el fog ön 
utazni ?

— Igen.
— Nagybátyja tudtán kívül?
— Ne szólj neki erről egy szót sem.
— Tehát titok ?
— Mély titok, azért halgass!

Halgatok! volt a béres felelete. Szeretem 
a átkokat. Valami szerelmi história, ugy-e?

— Nem titkolom előtted.
— Lám, lám!

- Követtem tanácsaidat.
— Jók is azok !
— Kitűnők.

Es szabad tudnom?
De tudsz-e hallgatni?
Néma leszek, mint a hal.
Tehát, mond meg, ismered az avesne-i 

kastélyt?

Alig nehány lépésnyire van innen.
— A gróf gyermekeinek nevelőnője...........
— Az a kis szőke, halvány mint egy . . .
— Az, Margitnak hívják.
— De ön, ki oly félénk...
— Tudod, ittam néhány pohár . . .
— Uj bort! Ez volt az áruló.
— ügy van, a második pohár már felvilla

nyozott; istenemre, azt mondám neki: Margit, sze
retlek, és megöleltem.

— Lám, rohammal ?
— Rohammal!
- Éljen !
— És Ö két pofont adott ! Láttam szikrázni 

az égnek minden csillagát. — igazán ?
A mint mondom; ő imád engem.

— Óh, imádja? És ma este?
— Ma este elszöktetem.
— Istentelen.

— Hasznút veszem leczkéidnek.
— Éjjel fél tizenkettőkor.
— Egy szót sem!
— Óh, tudom, titok, csitt!
— Még neki magának se szólj. Most pedig 

sietek fel Viktóriádhoz és elbeszélek neki mindent 
képzelem, hogy fog kaczagni.

Az est elmúlt minden egyéb esemény nélkül. 
Fél kilencz táján Lucián készülődéseket tőn, 

hogy a Larnacnak kijelölt találkozóra elinduljon.
Az élvezett új bor hatása lassanként elenyé

szett és a fiatal ember lelki állapota ismét vissza
zökkent a rendes kerékvágásba.

Úgy tetszett neki, mintha álomból ébredne 
lel. Visszaemlékezett, és a való tűnt lel előtte. 
Majdnem a reszketős fogta el, nem a félelem miatt, 
huuem félénk természete folytán.

Hogyan fogja megtámadni ellenfelét? Rendel- 
j kezhetik-e az ezen összetűzésnél megkívánta tó biz- 
i (ossággal és szilárdsággal?

Azt mégis belátta, hogy visszatérnie sehogy 
sem lehet.

Akaraterejének hatalmas megfeszítésével végre 
győzedelmeskedett természeti félénkségén. Szive 
megodződött, kedélye nyugodt lett, s bár a reme
gésnek bizonyos neme még izgatólag hatott idogrend- 

, szerére, mégis ezt a legélesebb szem sem vehette 
I volna rajta észre.

Az óra tizet ütött. Larnac a találkozás helyén 
várta fiatal ellenfelének megérkeztét, ki váratott 
magára.

| Két barátja volt vele, kiket segédkezébe kért 
föl ezen alkalomra, midőn egy szemtelen ficzkót 
kissé meg kell leczkéztetni.

Minél inkább múltak a perczek annál jobban 
és hangosabban került felszínre kérkedő természete. 
Barátjai nevettek.

— Látom már, hogy felültettek; de sohasem 
tudok hátrálni, kiáltott fel a vadász. Ha megölöm, 
emberevőnek, gyermekgyilkosnak fognak hívni. Ha 
csak megsebesítem, nevetségessé teszem magamat. 
Mit akartok? arról van itt szó, hogy hírbe ne 
keverjük egy fiatal leány nevét, kire rávetettem 
szememet és ki nem egy mosolylyal bűvölt már el 
engemet. Alit tegyünk? A piczike szeret engem, 
nem tehetek róla. Ez a fiatal s oktondi unoka
bátyja keresztül akar szúrni . . . De, a patvarba, 
önmagam fedezek fel mindent. Uraim, kegyelem, 
el ne áruljatok ! Őrizzétok meg titkomat! Ez a 
szegény Viktória! - Vigasztalhatlan vagyok! —

' Szükséges lesz későbben találni valakit, a ki elvo- 
gye. Egy negyed tizenegyre ! A liczkó nem fog 

l eljönni, bizonyosan fél. Szegény ártatlan! nem igen



azzal, hogy oly mezőgazdasági gépeket készítsen,' 
milyeneket hazánkban levő egyes gépgyárakban eddi- 
gelé nemcsak, hogy tökéletes alakban nem, de a 
nagyobb tőkehiánya miatt egyátalán . sem valának 
képesek igényeinkhez képest előállítani. - A magy. 
kir. államv. gépgyára tehát első sorban is a nagyobb 
gazdasági gépek gyártását tűzte ki tőfeladatául, ne
vezetesen pedig a gőzmozdonyok és gőzcséplő-gépe- 
két, melyeket eddigelé külföldről kényszerittettiink 
behozni. S lmgy ezen feladatának teljes mérték
ben megfelelhessen, beszerezte a legjobbaknak ismert 
angol gyártmányú gőzcséplő-gépeket, azokat szakér
tői bírálat alá vette s azokból mindazon szerkezetek 
nyomán, melyek eddigelé a gyakorlatban legjobbak
nak, legtökéletesebbeknek s kiváltkép hazai gazd. vi
szonyainknak legmegfelelőbbeknek bizonyultak, állí
tott elő oly tökéletes cséplőgépeket, melyek, a mi 
a tiszta munka és képességet illeti, egysorban helyez
tetnek, a mi pedig a szilárdságot s gazdászati vi
szonyainkkal kapcsolatos éghajlati befolyást illeti 
— e tekintetben felülmúlják a külföldi gyártmányait, 
nevezetesen pedig, mert a m. kir. államv. gépgyára 
a gőzcséplőgépeknél a hídépítésnél szokásos megtör- 
hetlen szilárdságú vasrács keretet alkalmazta, a rosta 
felületeket tetemesen nagyobbitotta, — a mi meg
becsülhetetlen előny — s a kerekeket pedig kovácsolt 
vasból készítette, úgy hogy ezen gépek semmi kí
vánni valót fenn nem hagynak; minek igazolására 
szolgáljon az alább közölt nehány nyilatkozat, melyek 
mindegyike önzetlenül kiemeli, hogy ezen hazai 
gyártmányok a legjobb külföldi gépekkel bátran ki- 
áilják a versenyt. — Magától értődik, hogy mind
ezen az ipar terén vett lendület, csak akkor hozhat 
áldást szeretett hazánkra, ha a tiszt, közönség, kü
lönösen pedig a gazdaközönség az ezen irányban 
vett lendület jóakaratulag istápolja az által, hogy a 
szükséges iparczikkeket és most már az itt tökélyes • 
ségig készült gőzcséplőgépeket s mozgonyokat — 
hazai gyártmányokból fedezi, s a keservesen szerzett 
garasokat nem ’a külföld gyártmányainak beszerzé
sére fordítja, melyek ma már egy hajszállal sem 
jobbak, hanem igenis drágábbak — s értök pénzünk 
a külföldre vándorol, honnan vagy soha, vagy pedig 
csak mint állami kölcsön s igy mint újabb teher a 
hazára, jő vissza. S ezért, ha boldogulni akarunk, 
szükségleteinket fedezzük hazánk oly iparosai és 
gyárosainál, a kik kitűnő eszközöket s gépeket gyár
tanak, hogy ezáltal az ipar a legmagasabb tökélyre 
emelkedhessék s no legyünk egyátalján a külföldre 
utalva. Ebből kiindulva, kötelességemnek tartot
tam mindenkit a m. k. államv. gépgyára által készí
tett. gőzmozgonyok s gőzcséplőgépekre figyelmessé 
tenni s tiszteletteljesen megkeresni, hogy ezen gyárt
mányokat, melyek a „Köztelken", l'llői-ut 25. sz. 
a. levő gyári telepemen mindenkor megtekinthetők 
s kísérlettétől re készen állanak, hazánk javára s a 
magyar ipar felvirágzására a gazdaközönséggel is
mertetni ne terheltessék. Kelt Budapesten, 1880. 
április hó. Teljes tisztelettel Fehér Miklós, mint 
a m. kir. államvasutak gépgyárának vezér-ügynöke 
Budapesten, l'llői-ut 25. szám, „Köztelek." 

bántottam volna. Egy kis karczolás elég lett volna 
megijesztésére s megleczkéztetésére.

Ezen pillanatban siető lépések zaja hal
latszott.

Lucián jött majdnem futva kuszáit hajjal, ren
detlenül lelógó öltözetben. Alig lihegett.

— Uraim, megkéstem, bocsássanak meg; nem 
az én hibám volt, tartóztatva lettem.

A tanúk meghajoltak.
Gyönyörű holdvilágos éjjel volt. A kis tér. 

melyen az ellenfelek találkoztak, majdnem oly lény
ben úszott, mintha a nap lövette volna rá sugarait.

Az éjnek csendjében, az enyhe lég mellett, a 
táj mindenféle lény-árnyalatokban ragyogott.

A két ellenfél egy-egy kardot vett kézbe, me- 
lyeket Larnac hozott magával.

A mint Lucián védelmi állást foglalt, a két' 
segéd összenézett. Valóban, állása kellem s feszte
lenség tekintetében kifogás nélküli volt. Mellét eről
tetés nélkül kissé visszahúzva, térdeit feszítés és 
fáradtság nélkül meghajlítva, nehány oly ügyes 
cseltámadást tett, s több Ízben oly sikeresen szaba
dító ki kardját ellenfelééből, hogy közvetlen Louis 
Montpellier, a híres vívó-tanár egyik tanítványára 
emlékeztette a jelenlevőket.

Larnac állása gőgről s biztonságban nyilvá
nuló ’.bizakodottságról tanúskodott. De miliőn ész
revette, hogy ellenfele pengéje el nem maradó kí
gyóként követi az övét, halványulni kezdett és 
zavarba jött.

Larnac gyorsan akart véget vetni a harcznak; 
hirtelen egy egyenes, elhatározó vágási mért ellen
felére, de {kardja fel lelt tartóztatva, mintha csak 
egy ártatlan szalmaszál ütközött volna valamely 
gerendába.

Mégis a fiatal embernek ingén vér nyomai

Vidéki és helyi hírek.
A Jókay Mór pápai tisztelői által felállítani 

szándékolt emléktábla érdekében f. hó 15-m tartott ér
tekezlet az ünnepély rendező-bizottság tagjaivá : 
Antal Gábor, Bánli János. Fény vesse Ferencz. G yu - 
rátz Ferencz. Hercz Dávid. Honáth Lajos. Kis 
Gábor, Kiss László, Koritschoner Lipót, Kövi Jó
zsef, Mészáros Károly, Néger Ágoston. Ocsoyszky 
Kázmér, Osváld Dániel, P. Szabó Károly. Szilágyi 
József, Szeglethy György. Szokoly Ignácz, Stein- 
berger Lipót, L’jváry Ferencz. Zalka Dénes. \ ály 
Ferencz, Wajdits Károly. Voyta Adolf és \\ oita Jó
zsef urak jelöltettek ki, kik a f. hó 26-kán <1. u. 5 
órakor a városháza nagytermében tartandó alakuló 
gyűlésre hivatnak meg. ,.P. L.“

Uj zenemüvek, Rózsavölgyi és társánál Buda
pesten megjelentek Székely Imre idylkii zongora szá
mára következő tartalommal I. A pusztán. 2. Mol
nár-dal 3., Mariskám -I. Falusi köszöntés., 5. Csősz
dal. 6. Ősz-dal. 7. Tisza partján. 8. Édes titok. 
9.Elválás. 10. A puszta viszontlátásánál. 11. Elvesztett 
szerelem. 12. Lakadalmi tánez. 13. Juhász-dal. 11. 
Búcsúzó induló. 15. Boldog várakozás. 16. Vándor
dal. 17. Búcsún. 18. A csárdában. 19. Furulyám. 
Továbbá Sándor Szécsényi-hymnusa zongorára s 
magán énekre alkalmazta Bartalos István. Az idyl- 
lák ára 1 Irt. 50 kr, a hymnusé 60 kr.

Hymeil. Fehér Dániel tokéi urod. ispán úr 
f. hó 21-én vezette oltárhoz a szép műveltségéről 

, ismeretes Mányoky Róza kisaszszonyt. Mányoki 
ügyvéd leányát. Tartós boldogságot kívánunk a fia
tal párnak.

Arany vőlegény. Gránicz Simon pórmagassy 
lakos ritka ünnepélynek volt hőse folyó hó 11-én 
Zalaegerszegen, ugyanis legkisebb, illetőleg legifjab- 
bik fiának lakodalmát és saját aranylakodalmát ülte 
meg egy napon ott. A még igen jó életkedv és 
életerőnek örvendő agg aiany vőlegény minden föl-1 
köszöntésnek, és meglehetős sok volt belőle, em
berül megfelelt és arany menyasszonyával még ngy 
eljárta a szép „csöndest." de még a frissét is, hogy 

I sok fiatal megirigyelhette tőle. Biz ritka halmidó 
részesül e kiváló szerencsében. B . . .

Jótékony-czéhi színi előadás. .Műkedvelői elő
adás a nő- és tűzoltó-egylet, úgy a szinházalap 
javára. Pápán, vasárnap 1880. évi május hó 30-án, 
a „Grill” vendéglő nagytermében. Kendőző: Mészá
ros Károly ur. Adatik : Gringoire. Vígjáték 1 fel- 

1 vonásban : irta: Banville Tódor. Fordította E. D. 
Súgó: Magvassy Pál ur. Személyek: XI. Lajos 
Szupits Gyiilla ur. Gringoire Péter Szeglethy György 
ur. Fourniez Simon kereskedő Dienes Miklós ur. Le 
Daim Olivér Grosz István ur. Luiza, Fourniez le
ánya Schvarcz Paula nrhölgy. Nykole, özv. Andryné, 
Fourniez lmga Könczöl Gizella urnölgy. Apródok. 
szolgák, tisztek és íjászok a skót testőrségből. Tör
ténik Fouroban, Fourniez Simonnál 1469-ik évben. 
Ezt követi : A dicsőség bajjal jár. Rendkívül mu
lattató bohózat 1 felv. Irta: Bekéit G. A. Angol
ból fordította: N. N. Személyek: Mudli Bermüller 
Gyula ur. Lueretia özvegy Könczöl Gizella nrhölgy.

látszottak: Larnac félbeszakasztá a vívást és le
eresztő kardját.

On találva van! mondá Enciánnak, rámu
tatva a véres foltra.

— Nem tesz semmit, feleié hidegen a fiatal 
ember.

— De mégis, ön meg van sebesítve.
— Igaz, de nem ön által.
— Ki által tehát ?
__ Kellemetlen találkozásom volt s e miatt 

késtem is meg. — Nézzék, uraim, ez egy késsel 
ejtett seb, melyet bal karomon kaptam, és nem 
kardvágás.

— Valóban, mondák a tanúk; ez különös !
— Ah ! ne tessék aggódni ; egy nyomorult, 

ki vidékünkön kóborol , órámat akarta magáévá 
tenni; le kellett, ráznom magamról s lehengerítet- 

. tem őt, mit tudom én, hová; igy tehát folytassuk, 
ha úgy tetszik; már későre jár az idő s nem kevés 

1 perez múlva már dolgom lesz.
Lucián ezeket keresetlen egyszerűséggel s min-

1 den kérkedés nélkül mondá.
Ellenfele borsózni érezte hátát,.
Két hősünk tehát újra állásba telte magát s 

nehány másodpercz múlva Larnac érezé,hogy Lucián 
' pengéje vállába hatolt.

- Bocsánatot kérek, hogy önt talán nagyon 
is érzékenyen találtam, szólalt meg a fiatal em
ber, de nincs időm mérsékelni vágásaimat, várnak 
rám. Uraim, őszinte köszönetéinél! folytató a 
tanúkhoz fordulva.

Es visszafelé indult Ponzot atya lakása irá
nyában.

Midőn l»e akart lépni, kocsizörgést hallott. 
Ajkain mosoly játszadozott.

Flashpan Félix képíró Grosz István ur. Lídia Schvarez 
Paula nrhölgy. John, Mudli szolgája Tóth Mihálv 
ur. Helyárak: Támlásszék 1 frl. -; Zártszék mi 
kr. - Számzott állóhely 50 kr. - A llóhelv 40 ]ir

- Deák-jegy 30 kr. - Karzat 20 kr. ' Jegye]- 
folyó hó 26-tól kezdve előre válthatók Bermülloi' 
Gyula ur kereskedéséből). Az előadás napján, u 
„Grill'*  vendéglő 4 számú szobájában d. e. lO-'jg 
és d. ii. 3 órától az előadás kezdetéig. - Felülliz(.. 
tések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag iiviik 
táztatnak. Kezdete 8 órakor.

.A legnagyobb magyar/*  Széchenyi István 
emlékszobrát vasárnap leplezték le Budapesten nagy
szerű ünnepélyességgel. Hatvanhét koszorú diszf. 
tette a szobrot, nagy lakoma este pedig díszelőadás 
követte a nagy ünnepet.

Pozsonynak ismét van magyar lapja. Mikor 
dr. Pisztóry Mór, a „Pozsonyvidéki lapok” volt 
szerkesztője az utolsó czikket irta beszüntetendő 

i lapja számára, sorait azzal fejezte be, hogy „Meg. 
halt a magyar lap! éljen a magyar lap.” s a 
.Pozsonyvidéki lapok**  mint politikai heti lap ismét 
feltámadt Ardényi szerkesztése és kiadása mellett. 
Kívánjuk, soká és eredménynyel éljen !

A sz.-fehérvári színtársulat mint egyik bu
dapesti lapban olvassuk Pozsonyban megbukott. A 
társulatnak volt néhány jó tagja, érdekes vendégsze
replésekben sem volt hiány, de a kraxelhuberek oly 
kis mérvben pártfogolták őket, hogy kénytelenek 
voltak az előadást beszüntetni. Ezzel kapcsolatban 
a következőt jelenthetjük: Károlyi szerződése Po- 

I zsonyban f. hó 15-én járt le, a színit örvények 
alapján minden igazgató csak a saját színi kerüle
tében működhetik. Károlyi kerületéhez Székesfehér
vár, Pozsony, Veszprém, Pápa és B.-Füred tartozik. 
Nálunk a télen játszott deficit mellett. Pozsonyban 
pláne megbukott, most tehát csak az utóbbi 3 
helyre mehet. De Veszprémben szomorú kilátásai 
vannak; az ott uralkodó lmgymáz miatt az iskolákat 
is be kellett zárni, Pápán ismét nem adják neki a 
nagytermet, B.-Füreden még alig van 2—3 vendég, 
igy tehát nem maradt más hátra minthogy tagjait 
szélnek ereszsze. A „F. 1I.“ arról értesül azonban, 
hogy Károlyi folyamodott a központi tanácshoz, 
hogy engedjék meg neki, miszerint társulatával más 
kerületben működhessék. (Nem vagyunk a dologba 
beavatva, azért különösnek hangzik nekünk, hogy 
„Pápán ismét nem adják nekik a nagy termet.**  Ki 
nem adja nekik? l'gy hisszük, a bérlő nem volna 
ellene, ha a színtársulat városunkba, jönne, tehát" 
kicsoda az, a ki nem adja oda a termet? Azt 
csak nem akarjuk feltenni, hogy műkedvelőink egy
két előadása miatt városunk közönsége egy álló 
éven át vagy még tovább magyar színészt ne lát
hasson ? Tisztelettel és elismeréssel vagyunk mű
kedvelőink iránt már csak azért is, hogy nemes czél 
eléréséért fáradoznak, ámde ezen tisztelet s elisme
rés nem zárja ki azt, hogy színészeket ne kíván
junk. Szerk.)

József főherczeg az országos iparegyesület 
védnökséget elfogadta. Az e tárgyban nála tisztelgő 
küldöttséget gr. Zichy Jenő vezette, ki rövid beszéd
ben emelte ki az egyesület jelentőségét, mely a

— Ostoba! mormogá vállát vonogatva; elfe
lejtette levenni a lószerszámról a csengőket.

t'nokahugának szobája, mely a lakás hátsó 
részére nyílt, — ki volt világítva. Ezen világossá
got időközönként elhomályosílá egy nyugtalan árny.

— A kedves Viktorina, sóhajlá a szerelmes 
ifjú, mily türelmetlenül vár reánn.

Es felkapva egy hosszú létrát, mely tőle nem 
messze feküdt, azt a falnak támasztá és fürgén má
szott fel rajta az ablakpárkányzatig; aztán halkan 
kopogott az ablaküvegen.

Viktorina a zajra összerezzent. Nem ezen az 
utón várta ő az ifjút. Félt, mert napközben egy 
rablóról hallott beszélni ki a környéken kóborol.

Hirtelen a szoba hátterébe húzódott, elké
szülve arra, hogy segítségért kiáltson.

Ekkor megjelent Lucián feje az ablak mögött; 
a leány odaugrott, hogy az ablakot kinyissa.

Lucián karjával átfogta unokahuga karcsú de
rekát, felemelte s vele együtt leszállt a lajtorján, 
minden foknál csókokkal halmozva el őt.

Viktorina nem tudott sem kiáltani, sem nem 
bírta magát védelmezni.

öltözete könnyű köpenyből állott, melynek 
csuklyáját arczára húzta s imádott elrablója kar
jába fogódzva, elhatározottsággal közeledett Scipió 
kocsijához, mely nem messze állott tőle.

(Jandas a lovak fejénél állva , valami unalmas 
nótát fütyörészett. Lucián halkan megszólította, 
mialatt Viktorina észrevétlenül eltűnt a hintóbán.

Itt van ő, susogá a fiatal ember a béres
nek; köszönöm. Scipió, sohasem fogom elfelejteni a 
nekem tett szolgálatot.

(Vége köv.)



,, .rataát Mniíidja te a maga részéről is kéri u 
.„irtfogósdt uz országos iparogysslllot 

l'Jlierrti'i. |jculutatta Kiitli Károly orsz. kóp-
ssil,'1í'"',„il‘it az orsz. niagy. iparogyosülot aloluökót, 

hangon ajiíohí az egylutot a l'íihorczog 
"r ..■'■állni E beszédre József iűherezog válaszolt 

l'í . Kín lioiíV u hazai ipart mindenkor kész támo-
■ pgupáu óz ipar fejlődése mozdíthatja elő az 

„inak ndóképossógót és emelheti az 
O1SSeot azon fokra, hogy mint a többi haludó or-l 
°r«írak jóléte és boldogsága biztosítva legyem Ezért 
SB lálliökséget az orsz. m. iparegyosillet lelett 
- „nmei elfogadja. Kifejezte azt a véleményét és 
/! li it is hogy áí >l)al' fejlesztésére egységes irány- 
? n kell'törekedni és az ipart egyesitett erővel kell 

litani. Mert semmire se megyünk, lm kétfelé 
''1 i Lelkesül éljenzés kisérte a főherczeg szavait. 
Pnitín'az alelnők bemutatta n küldöttség tagjait, 
líikcl a főherczeg néhány nyájas szót váltott, végre 
4 vonult és a tisztelgés véget ért. — A fólier- 

„ia „ küldöttség testületileg gróf Zichy Jenő 
1 idai palotájába indult tisztelegni. Itt szintén lláth 
lifcolj 'mondott köszönetét azon buzgó, baráti párt-

1 . i vinni erről' '/.ii-lív .Ii>níí :iv nr«7. ni in;ir-

volt juhász állttá, s az életben maradt férfiak és ] 
asszony csak mintegy félóra múlva adtak életjelt; 
a kis leány másnap reggel jött magához. A villám-i 
tói sújtott asszony esrenyőt tartott jobb kezében, a 
melyet a villám horzsolt a jobb arczczal együtt.

Fehér czethal. A második élő példányt e ritka 
halnemből ugyanazon tájon fogták el az atlanti óce
ánon, hol az első került hurokra egy évvel ezelőtt. 
Midőn két nappal azelfogatás előtt a halászok meg- 

I látták e fehér szörnyet, elrémülve bámulták nem 
tudván miféle isten csodája lehet, s legtöbben ki- 
sértetnek tartották: utóbb megbarátkozván vele, liá-l 
lókötelekből csapdát készítettek neki, s csalétekül1 
egy 180 fontos sál inon halat tettek ki, és szeren-| 
esésen bekerítették. Midőn fogva érezte magát, anv- I 
nyira erőködött szabadulásán, hogy derekát eltörte. 
Hossza 12 és fél láb. Koponyája a londoni Hóval 
College múzeumba tétetett.

Meggyilkolt koldusod. Szeklenezén (Márma- 
rosmegyo) egy odavaló szegény nyomorék koldus' 
embernek házától pár ölnyi távolságban az utcza 
szélén egy kis ólacskája volt, melyben ha szerit 

,.......... w . tehette, egy kis malaczot szokott tartogatni. A
iő'ffiííiiért, melyben gróf Zichy Jenő az orsz. m ipar- koldus e hó 8-án Husztra mert koldulni, csak fele-, 
'-..sfllelet mindig részesítette, melyre Zichy bősz- sége Szávinicz Mária maradt otlionn a gyermekekkel. 

Estefelé beállít az asszonyhoz két szomszédja Máthé 
Mihályné s Rvtecsekné s az előbbi azt állitván,

^vesiiien’i iiiinuis .ro/.vo., 
sznbb beszédben válaszolt.

Ribáry Ferencz jeles történetíró hoszszas szen
vedés alán elhunyt. Számos becses történelmi mun
kát irt. legmaradandóbb becsű lett volna mégis, ha 
|l(.|eifzhette volna nagy képes Világtörténelmét, me- 
Ivet mintegy másfél év előtt indított meg, mely 
tiidoniáiiyos' körökbefl nagy feltűnést keltett, a kö
zönség pedig ritka pártolásban részesítő. E művet __ .. ............ ......... ....................... .......
most már más fogja folytatni s befejezni, ltibáry i tágítottak. Á dologból \ ’ ’o.
előbb sok éven át gynmáziumi tanár volt, utóbb az verekedés lett. Az asszonyok a kis ólát csakugyan

............. ~ ■
i.iiiiíra lelt. Szorgalmas, fáradhatlan munkás i 
mii, kinek elhunytét nagyszámú tisztelői fájlalják.

.......... ..V xvvvvvovnuv o uUIUMUI <IZ.V iUllltdll,
miszerint a Szóviniczné ólacskája az ő részére esik, 
felszólította azt, hogy az ólat vigye el onnét. Szá- 
viniezné hivatkozván arra, miszerint az a kis ól 
évek óta bántatlanul állott, kérte szomszédait, 
ne bántsák azt, vagy legalább várnák be holnap 
hazatérő férjét. A szomszédasszonyok azonban nem 

veszekedés s ennek a vége 
. ... . -............ - EL

.jrvcteinen a világtörténelem magán-, majd helyettes elhúzták helyéből, az ellene tiltakozó Szóvinicznénak 
’• ’ " n - .... ...................... b ember a szomszéd sövényből kiszedet karóval Máthé Mi

hályné oly ütést mért fejére, hogy az azonnal 
eszméletlenül rogyot össze, s 23 órai kínlódás után 
meghalt. A gyilkos asszony, mint a „P. H.“ Írja 

I már elfogatott.
Ha a királynét nem ismerik. Pünkösd második 

napján a belga király, a királyné, Stephania her- 
czegnŐ és Rudolf főherczeg a villersi apátságba 
rándultak ki. A király külön vonaton ment, családja 
pedig könnyű kocsin. Midőn a királyné, a herczegnő 
és a főherczeg a villersi állomáshoz megérkeztek, 
az állomási főnök nem akarta Őket bebocsátani. 
Stephania hgnő odalépett a főnökhöz: „De uram, 
ez itt a mama!*  — mondó. — „Én nem ismerem 

| az ön anyját,*  -- felelt a hivatalnok. — „Ő a 
királyné*,  szólt újra a herczegnő. Az állomási 
főnök sápadt, kékült, zöldült, hajlongott s végtele
nül kérte a bocsánatot.

Szép példa. Fóth mellett az imreházi pusztán 
Mihalik János, hírneves hydrotechnikusnak kas- 
télyóban, mely kilátás tekintetében Pestmegye 

!_ ‘‘íf.vik leggyönyörűbb pontját képezi, mint a Magyar
országban olvassuk, egy egész kis népiskola van. A 
birtokos fiatal leánya, Etelka k. a. vezeti az okta
tást, ki e czélra berendezett teremben a pusztai 
gyermekeket tanítja. Az apró-cseprő diákok s leá- 

szerint - következő ‘ sorok I "’v?k előmenetelt tuiiusitaiiak; s maga a
u i. tz.i.t 1..1- i i..-r • : 1 dolog annyira meglepő, annyira peldányszerü, hogy

'minden dicséretet mellőzve teljesen elégnek tart
juk ez örvendetes és követésre méltó tényt egysze
rűen konstatálni.

Gyapjukereskedö miniszter. A múlt szomba
ton Madridban nemzetközi értekezlet tartatott a 
marokkói császárságban lakó idegenek honosítása 
tárgyában. Marokkót ez értekezleten az állam kül
ügyminisztere, Sidi Mohamad Kargas képviselte. A 

l külügyminiszter ur jó hatvanas, hatalmas termetű, 
’r szakáin férfiú, ki fiatal korában a 

theologiát hallgatta, majd kereskedelmi ügynök lett. 
Gibraltárba ment s ott gyapjúval és bőrrel kereske
dett. így lett ott marokkói konzul, majd haza hívták 
s külügyminiszterré tették. Gibraltárban jól mogta- 

” t ‘ mint jó mozlim, nem szeret
hitetlen nyelven beszélni. Beszélik, hogy a külügy
miniszter ur titokban még ma is folytatja a gyapju- 
és bőrkereskedést.

Részeg vőlegény. Mister "VVlialley, egy jómo- 
legutóbbi du angol, ki különben csak arról nevezetes, hogy

munkások 70—95%-a, elsoványodik, fakósárga lesz, 
ajkaik elhalaviínyodnak, szemük homályossá válik, 
alig tudnak járni, vagy állani, s járó halottakhoz 
hasonlítanak. A megevett eledeleket elegendő meuy- 
nyiségben nem képesek megemészteni, ha pd. akár- 
mily kevés bort is isznak, azonnal hánynak. A be
tegek 30%-a, súlyos eset.

Rendesen az orvosok nejei elégedetlenek sor
sukkal, mivel férjeik nagyon kevés időt szentelhet
nek nekik. Egy herczegnő az, a ki orvos nejévé 
lehetni, mégis „irigylésre-méltó szerencsének14 tartja; 
minthogy ezen herczegnő e hó elején Karlsruheban 
tartott esküvője alkalmával, az esküdtető papnak 
azon kérdésére: szereted-e ezen férfiút? azt vá- 
szolta: nem csak hogy „igen44 hanem „irigylésre- 
méltó szerencsésnek” érzem magam dr. Willim 
nejéve lehetni. Dr. Willim mind .segédorvos volt 
alkalmazva egy. híres boroszlói tanár mellett. Ezen 
tanár a herczegnő édes aniivát gyógykezelte, közbe 
dr. Willim is elszokott látogatni a beteghez és igy 
ismerkedett meg a fiatal herczegnővel, és ez a csa
ládfőnök a würtenbergi királynak kijelenté, miszerint 
határozott szándéka dr. Willimshez férjhez menni. 
Miután a fiatal hérczcgnő bizonyos jogokról is czi- 
mekről lemondott, a király beleegyezett a házasság
ba. Az uj házaspár most utazik és Boroszlóban 
fog állandóan lakni.

A kolozsvári színtársulat Bécsben a „Ring- 
theater4i-ben nagy tetszésben részesül. Lapunk egyik 
barátja, ki a napokban Bécsben járt, meséli, mi
szerint szinte kívánkozott egy estét Ringszinházban 
tölteni. Epén a „piros bugyelláris“-t adták. A 
színház, mely nemrég épült és igen sok nézőt képes 
befogadni, majdnem tele volt, a harmadik negyedik 
emeleten mind katonát kiváltkép huszárokat lehetett 
látni ; és igy szép hazaíiui érzelemre mutat, hogy a 

1 mint lapunk barátja egy huszártól értesítetett, mi- 
. szerint Kodolits báró huszárezredes naponként más 
100 huszárjainak vált belépti jegyeket a magyar 

' szinielőadásra. Tapsolnak is eleget a würtenbergi 
' huszárjaink, kivált miután tudják,; hogy hamarjában 
nem látandnak színészeket, mivel e hó végével 

I Boszniába vonul az ezred. Az előadás remek volt 
■ és méltán kiálthaják a versenyt magyar színészeink, 
j bármely bécsi külvárosi színészekkel, sőt a mi több 
a Burgszinház első színészei is ellátogatnak az 
előadásokra és a magyar színészek tiszteletére egy 

1 ismerkedési estélyt is rendeztek, hol a híres Son- 
nenthal és Lewinsky (mindkettő magyar származású) 
magyarul köszöntötték föl a kolozsvári szinésztórsa- 
kat és igen vigau magyarosan mulattak reggelig.

A szörny. Egy német lap azon majdnem hi- 
; betétién újdonságot közli, hogy Ingolstadtban, Ba
jorországban egy disznónak 9 malacza közűi az 
egyiknek teljesen kifejlődött gyermekfeje volt. A 

| szörny csak félóráig élt. A szegények javára csekély 
; bemeneti dij mellett mutogatták.

Örült hóhér. A hóhérok nem szoktak valami 
1 gyengéd természettel bírni, rémitő mesterségük, a 
nyaktilózás és akasztás anynyira megkérgesiti szivü
ket, hogy egy ember kivégzése semmi nyomot sem 
hagy loíkiismeretükön. Arra pedig, hogy megőrülje- 

I nek, még pedig mesterség folytán, talán alig volt 
I eset. S ez mégis megtörtént Schelleren, a müncheni 
I hóhéron. Szegény Scheller borzasztó felindulásban 
i van mindig, azt hiszi, hogy mindig akasztással fog- 
' lalkozik, s az ehhez szükséges készületeket akarja 
megtenni. — Képzelhetni azokat a lelki állapotokat, 

, meg azokat a romlátásokat, melyek agyát kínozzák.
A müncheni kerületi tébolydában ápolják.

A bölcs prágaiak. A Bcésben működő kolozs
vári színtársulat tudvalevőleg előadta a „Falu rosz- 
, szál * 'l'óth Ede halhatatlan népszínművét. A bécsi 
lapok e czimét németre „Dorfiumpnak*  fordították 
nagyon helyesen. Most egy prágai lap meglcczkéz- 
teti a bécsieket, azt állitván, hogy a „Falu roszsza* 

.német fordítása „Dorfrose.*  A jámbor cseh kollega 
hihetőleg „Falu rózsának*  értelmezi e szót. Ez azu- 

i tán a cseh alaposság.
Az oberammergaui pa wwiu'ja tékok roppant 

i számú idegen előtt folytak le. A játékokat ismétlik. 
'Minta „I’ester Lloyd“-nak távirják, az idegenek 
tóduhísa szombaton este érte el tetőpontját. A teg
napelőtt esti előadásról mindenki magasztalólag nyi
latkozik. Krisztus (Mayer nevű ur szerepe) nemes, 
megható alakítás. Az utóbbit Láng polgármester ját
szotta. Magától értetődik, hogy a színház, hol e 
látványosságok folynak, zsúfolásig tömve van.

Kivándorlási ágensek elfogatása. Kassáról 
írják, hogy az ottani rendőrségnek a zemplémi ki
vándorlók revisiója alkalmával sikerült nehány ágenst 
elfogni, kik a tudatlan népet kivándorlásra csábítják, 
hogy aztán eladott javaik nagy részét csekély áron 
birtokukba kerítsék. Ez ágensek ellen a bünfenyitő 
vizsgálatot már meg is indították s erről a bel
ügyminisztériumnak is jelentést tettek.

Érdekes mai szániunkbiin id. Heckschcr 
Sámuelnek (Hamburgban) szerencse-hirdetménye. 

I Ezen ház itt és vidéken tett nyeremények pon- 
; tos és titoktartás mellett tett ki fizetése által 
i oly jó hírben áll, hogy mai hirdetésére már e 
helyen mindenkit figyelmeztetünk.

A szabadkőművesek nemzetközi congressusa. 
Az olaszországi Nagy Oriens páholy ez év késő 
őszére a világ öszszes szabadkőműves páholyainak 

| főbbjeit Rómában tartandó nemzetközi congressusra

arra,

KÜLÖNFÉLÉK.
Kincsem nyugalomba vonul. A „Vadász és, Ver

senylap- újságolja, hogy a híres versenyló, a Kin
csem bevégezte pályafutását; a daganat vagy zúzó
dús, mit állítólag egy rúgás következtében kapott, 
meggyógyult ugyan, de azért tulajdonosa nem hagyja 
többé futni, hanem a ménesbe küldi. Hétfőn ment 
a kancza Kisbérre, hol Verneuillel fog párosittatni. 
Kíváncsik leszünk e csodálatos nagymérvekkcl, szép
séggel és kiváló tehetséggel biró két állat egyesü
lésének eredményére. Mindkettő kortársai felett állt. ?? 
Kedves, liluskuvics Miklós négy éves pej kanczája, " 
.szinten kivétetett a trainingbőí és Kisbérre küldetett, 
hogy még az idén fedeztessék.

Sajtópör. Kozma Sándor kir. főügyész Szat
mári Károly, a debruezeni „Ébresztő*  szerkesztője 
ellen felségsértés czimén sajtópert indított az Éb
resztő 17-ik számában „Az asszony ingatag*  czini- 
niel ellátott s általa irt czikke miatt. A sajtóügyi 
vizsgáló biró Szatmárit kilmlgatta. — Az ügyész az 
l-|o. évi sajtótörvény XVIII. tvcikk 8. §-ába üt
köző dolgot vél látni a vádlott czikkben. Vádponto- I » 
kai - a „Debreczen*  s ’ 1 ’" ” “ • ”
jeleltvtnek: . Irásilag siettek hódolatukat kifejezni 
azon császári katonának, Rudolf trónörökösnek, a ki 
azon vérből való, mely vér nem remegett Batthyányi 
és a 13 vértanú éltének kioltása felett.*  Továbbá: 
Eltörpül a női méltóság, ha sírja felett 30 évig 
kesereg s aztán annak hóhéri gyilkosai köréhe tola
kodik, levetvén gyászfátyolát, ott, a hol . . . .*

Árpád sírját keresni indultak régiség- és tör- 
tenetbuvávok, Tlnily Kálmán vezetése alatt. Kalóz és 
Pomáz vidékére mentek s egy templom romjainál I 
kezdték az ásatást. Valaki hatszáz forintot hagyott 
e (valószínűleg elérhetetlen) czélra, s lm Árpád sir- ,o“ n<n'1' 1 
jat nem is lelik lói találhatnak más értékes régi
ségeket. b

Molnár György orsz. képviselő Debrecenben 
pioirhoU Cb.XIl .v • ' , . ... . . .
tikos nem töltött he, de a magánéletben köztiszte- 
r/iii1 * ' '",,‘si|l‘‘sl’en részesült. Előbb megyei szol- 

gálalbiin volt, utóbb mint Debreczen városa polgár
mestere, polgártársai bizalmát bírta. Debreczen vá
rosát, most nem először képviselte; a , .... . , —.
'Riasztáskor Baldácsy báró megbuktatta ugyan, de rendkívül szeret inni, — mint alperes állott köze- 
w ugyanily hirtelen‘halállal előbb kimúlt, mint he- Londonban a bíróság előtt. Felperes volt, egy 
^JU'arlamentben c|foghilhatta ........, h!

‘•ittasnál Molnár lett képviselő. Közte és Tisza közt panaszolta be s kárpótlást követett. 
“ választások óta, a mikc. ............. ”

bukott, némi feszültség állt be, mert Tisza az — 
i»h •'b‘‘(,|,stTcliek tulajdonító bukását. A purla- kitűzött -------- .. ------ •>- -.......... -
mntbon ugyan a kormánypárt padján ült, de a l'T°tt, ismét részeg volt, minek következtében a pap 

hnlegscg a kormány és r... E.'...,...l.‘. ^'.,^1,'...... ' "........
'‘''Pytósére á líonniiuypíirt rtez'órííi ’ Andítesvj 1>»«» vezették: igy 

,U™J. lMday Gedeon gróf, Telekv Géza gróf1 sem ói
'"‘ul'Hi08 mentek le.

Jánnu r i >m98aP^8- A múlt vasárnap este Sárosi 
komin L-i a Ui,&v 'zlvatarban három ló által 
házói-i ó?'*  ° t ? Kecskeméthez közel eső Agasegv- 
igy férfi U 1ült“k n kocsin: 11 kocsi« « mellette 
^í»vn vo|(' ;*  .kót l‘mou-v’ l,z egyiknek ke-
'siban ii -1 í'! /2 VVes k’*ll,.vka. A villám a ko 
tart,) J ',k ‘,"zi: 1111,11 s ügyonsiijtá a gyermeket 
senn„i"l„'i. ' 'h'. hogy a gyermeknek
asszen.,,; 3 .''.■•á’1' :'"1', 11 n';i másik
a kocsit von/ ! J’1 Agyonsujtá még a villám

'OUÓ három lovat is. Mint egy ott közel

, ............. Ujuiuy nrmsviu x/vuiuuvuuvu ., , . .
nii'glKilt. Szili,íidís érte. Kiváló szerepet mint poli- , !’!'>‘ W° 
ii.iie ....... í”ij-n . . . .. í. ... . Inról li>n nvolvAii

i s’ 117 ni vá- Untai hölgv, ki őt házassági igóretszegés miatt 
...............;....................................’’X“I?xnx"‘ Mr. Whalloy 
a mikor Tisza vele i elismerte ugyan, hogy a hölgynek udvarolt, de az 

?. mert Tisza az eljegyzésnél részeg volt; később, a menyegzőre 
“ t napon, midőn a felperessel az oltárhoz

az irányadó'köröktő'l távol. kereken megtagadta uz esketést, s luirátjai őt rög- 
teliét semmiféle törvényes 

kötelezettséget sem°'érez a menyasszony iránt. A 
jury 25 font sterling kárpótlás fizetésére Ítélte az 
iszákos vőlegényt, a biró pedig bölcsen megjegyezte, 
hogy bár csekély is az összeg, a menyasszony igen 
meglehet clégd’ve az Ítélettel, midőn ily férjtől 
megszabadul.

Egy uj eddig még nem igen ismert beteg
séget észleltek az orvosok azon munkásoknál, 
kik tevékeny részt vettnek a sz.-gotthardi alagút 
kifutásában ; ezen munkások egészsége már veszé
lyeztetve van. ha ott 3 I hónapon túl dolgoznak; 
egy é\i munka pd.halálos Ítélettel majdnem egyenlő. 

1 Fiatal emberek élete leginkább van fenyegetve. A



hívta meg. K congrossuson azt a kérdést fogják 
megvitatni, hogy a szabadkőművesség mint összes
ség minő magatartás s állást foglaljon s kövessen a 
cnltiirkérdésekkel szemben. Dufresne, lranezia köz
oktatásügyi miniszter nemrég szintén belépett a 
szabadkőművesség kötelékei közé, és pedig az WE1- 
sasz-Lotboringeni páholyba, moly egész leplezetlenül 
a revanche politikát dédelgeti.

A győri kivégzés következménye. Csurgóról 
írják az „Egyetértés“-nők a következő furcsa törté
netet: Csurgón pünkösd vasárnapra virradóra egy 
gazdag földmivelő fölakasztotta magát a padláson. 
A felesége jókorán észrevevén, a helyett, hogy a 
férjét a kötélről levágta volna, ijedten futott át a 
szomszédba. A szomszéd zsidó kis-kereskedő a nő 
kórtéré sem mert felmenni a padlásra az akasztot- 
tat levágni. Futott a szerencsétlen asszony a pan
dúrhoz, aki már csak hivatva lesz férjét vagy va
lahogy életre hozni — gondoló. De a pandúr, kinek 
emlékezetében volt valami a győri esetről, megta
gadta a segédkezést, mert úgymond, legújabb ren
delet szerint akasztott embert legalább egy óra 
hosszáig függve kell hagyni. A boldogtalan földmi- 
ves ekkép fügve maradt és családja nagy szomorú
ságára meg is halt.

A saharai vasút. A katonai karaván, mely a 
Saharán át tervezett vasút tanulmányozásával meg
bízott bizottságot kisérendi, márczius utolsó napjai
ban indult el Onargliából Algice legdélibb vidékeire. 
A karaván Flatters ezredes és Roche s Birmger 
katonai mérnökök parancsnoksága alatt áll. Kísére
tüket öt bennszülött képezi. Élelmi-szerekkel három 
hónapra vannak ellátva, mint 250 tevén szállíta
nak tova.

Szibériában boldogság van. legalább erre a 
felfedezésre jött a londoni Times levelezője, ki 
részletes leírást hoz a Szibériában letartóztatott 
fegyenczek sorsáról, hova azért utazott, hogy az 
ottani állapotokról bizonyos tudomást szerezzen. 
Személyes tapasztalatok folytán azt Írja, hogy az 
ottaui bányákban dolgozókról terjesztett rémhírek 
csaknem egészen alaptalanok; hogy a bánásmód, az 
ellátás, valamint a munka beosztás is a lehető leg
jobb, sőt jobb, mint a Newgate- vegy Clerkenwelli 
fogházakban: Kara nevezetű bányákban több, mint 
kétezer fegyencz dolgozik, ezekről az volt a liir,

hogy majdnem éhen halnak, holott ő, a levelező a 
foglyok saját vallomásából hallotta, hogy naponkint 
három font kenyeret, egy font húst és elegendő 
tehát is kapnak s nagyobbrészt csak fél napot dol
goznak, mert több munkás van mint szükséges. 
Minden évben uj. prémmel béllelt kabátot kapnak 
és sokan kcztyüt is. („F. K.“)

F. hó Í3-án ünuepelte a budapesti ni. k. 
tudományos egyetem alapításának 100 éves jubileu
mát. Az ünnepély egyszerű diszszel ment végbe. 
Reggel isteni tisztelet tartatott az egyetemi tem
plomban. melyhez az Öszszes tanári kar, az egye
temi jelvények elővitele mellett, teljes díszben vo
nult ki. 10 órakor diszgyülés volt, melyen ünnepi 
beszédek tartattak s alkalmi költemények szava Itat
tak, végre tiszteletbeli tudori kinevezések, köztük 
Rudolf főberczegé is. hirdettottek ki. Délután 4 
órakor diszebédek rendeztettek a tanári kar részé
ről külön, a tanári bankettnél a tanuló ifjúság egy 

| diszküldöttsége tisztelgett. Este fáklyás-zene volt a 
tanári kar kitünobb tagjai tiszteletére, stb.

Koldus élcek. A terézvárosi templom szegé
nyei között Rézi néni igen ékes. Vau egy igen 
zsugori háziúr a Terézvárosban, kinek az orra na
gyon hibás. Ezt az embert Rézi néni mindig igy 
köszönti: ,Isten erősítse meg a látását!“ A házi 
ur, ki soha szegénynek nem ád, megkérdő, miért 
köszönti igy? ,Azért uram — feleié Rézi néni — 
mert ha rövidlátó lenne, nem volna hová tenni pá
pa szemét/ — Egy lábaira végtelen hiú és zsugori 
hentesmestert azzal gúnyolt ki, hogy czipőit bölcső
nek kérte unokája számára.

A zöld ruha. Egy berlini kereskedelmi taná
csos nemrég egy ismert párisi üzletből hozott leá
nyának egy gyönyörű sötétzöld ruhát világoszöld 
levéldiszitéssel. A ruha nagyon tetszett a nőnek és 
ezért gyakran viselte. Mintegy két héttel később 
észrevette a nő, kinek igen tinóm bőre van, hogy 
nyakán és karjain apró pőrsenésok támadtak, a 
melyek éjjel igen fájdalmasak. A hiú nő eleinte tit
kolta a dolgot, de később a baj annyira elmérgese
dett, hogy mégis el kellett küldeni orvosért, aki 
azonnal mirenymérgezést konstatált. Az anyag, 
melylyel a párisi ruha festve volt, nagy adag mirenyt 
tartalmazott. A fiatal nő ágyban fekvő beteg és 
állapota aggodalmas.

I SxerkesxtSi levelexis.
Többeknek szolgáljon tudomásul, hogy helybeli i

< leköt nem 2 hanem 3 krajezáros bélyegekkel kell „n -?.' 
különben „stróf" alá esnek s mi el nem fogadhatjuk-

I nincs kedvünk zsákban macskát vásárolni. ' ’ ,ll,rt
Sz. J. Gyrtt. Azokat a számokat elküldtük tn -t

i postán reklamálni. Ww*k  «
N. J. Aszd. Az a szám el lett küldve. sziveskedUb

i posta — vagy pedig a kiadóhivatalhoz fordulni. J ‘a
Eltemettek ... a gondviselés enyhítse az ön fdii i 

mait! De csak nézzen körül , talán talál még egyet ]>■ ’ 
városában, a ki------- meghallgatja önt, ha nem is ver.?1"1

j szól hozzá. ti np|1
N. N. Ön azt kérdi, hogy Károlyi szinigazíatw 

miért nem engedték át a nagy termet? Hát ez bizony|“7 
tünk is titok. Utánna is jártunk már a dolognak, <íe pr i 
mény nélkül. ’

M. K. Czgld. Köszönjük. Fel fogjuk használni < 
folytatást kérjük. nL A

Devecser. Azzal a lappal nem állunk esereviszonvbi# 
különben szívesen . . . Sok szerencsét! ■

A„leánykához ... nem üti meg a közölhető*  mérték 
„Onképzö " Nincs maguknak irodaiomprofossoruk i: 

scandalósus irka-firkájukért, kimondaná magukra az etnA.- 
-------  — cáréért? Sajnáljuk! B 

Népdal . . . Talán.
Pozsonyvidékl lapok szerkesztőségének. Az. 1-ső #2á. 

mot is kérjük! Üdvözletét és sok szerencsét innen a Bakony 
mellől!

Felelős szerkesztő: liánfi János,

Bérbe adó birtok.
Egy fél sessio 30 holdra terjedd fold,, 

hozzátartozó épülettel, melynek fedélzete cse- 
répzsindelyes és áll 2 szobából, egy konvMól, 
egy bolt, mészárszék, jégverem, két istálló 20 
drb. marhának, az udvar hátnlsó végében egy 
vágóhíd és az udvarban egy hold hiczemiís és 
egy fél hold Ultetményes kert gyümölcsfákkal 
együtt minden perezben kiadandó.

Bővebb tudósítást ád a tulajdonos Bakony 
Tamásin.

Ilorriith Sándor.

A
Főnyeremény « nyereményeket

eseti. szerencse- az állam bizt08itja< 
Első húzás 

június 9. m 10.

eseti.
400,000 márka hirdetés.

Meghívás Hamburg állam által biztosított 

nagy sorsjátékbani 
részvétre, melyben több mint

8 millió 300,000 márka
biztosan kisoroltatik.

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

a következők:

3®“ Bérma-ajándékok.

Az első húzás határideje

A legnagyobb nye •ciné nv eseti 40 9,000 n., 1
t óvá bbá

jutái. 250,000 ni. 6 nyei 4000 in.
1 nyer. 150,000 ni. 68 3000 ni.
1 100,000 ni. 214 B 2000 ni.
1 GO,000 ni. 10 1500 ni.
1 50,000 in. 2 B 1200 in. 1
2 40,000 ni. 531 B 1000 ni.
2 30,000 ni. G73 500 m.
5 25,000 m. 950 300 m. !

' 2 20,000 ni. 65 200 m.
12 15,000 m. 100 150 m.

1 12,000 m. 25150 138 m.
24 10,000 m. 2100 124 ni. >

4 8,000 m. 70 100 ni.
3 0,000 ni. 7300 94 és 87

52 5,000 m. 7850 40 és 20
Az egész m üvelet 7 os tályl ól áll, 8 néhá ív hó alatt
biz osan el ntéztetik.

NOBEL ÁRMIN
könyvkereskedésében Pápán (szél-utcza)

legfinomabb

IMAKÖNYVEK és SZENTKÉPEK
MP*  a legolcsóbb árért és nagy választékban “igBíí 

kaphatók.

Továbbá

f. évi junius 9. és 10-ikére

ára:
hivatalosan van megállapítva. 

A sorsjegyek .......
Egy eredeti sorsjegy ára csak 3 ft. 
Fél „ „ „
Negyed „ „ „

50
75
88

kr. 
kr. 
kr.

w MEGJELENT

Ifjúsági és népkönyvtár
■I. füzete:

irróleány?

Bpr

„ I ft.
.. ...... „ — ft- ----------

Ezen — az állam által biztosított eredeti sors
jegyek (nem eltiltott Ígérvények) az összeg bermentes 
beküldése vagy posta-előleg utján általam a világ bár
mely részébe küldetnek.

Minden résztvevő kap tőlem meg az eredeti sors
jegyen kívül az állam-czimerrcl ellátott eredeti terve
zetet Ingyen és a megtörtént húzás után azonnal az 
eredeti nyeremény-lajstromot felszólítás nélkül meg
küldöm.

A nyeremények elküldése és kifizetése 
az illetőknek egyenesen általam, pontosan ős titoktar
tás mellett eszközöltetik. Megrendelések legczél- 

szerübben postautalványon eszközölhetők.
Megbizások a küszöbön levő húzás miatt

(" ,2) hl. Heksclier Sámuel
bank- és váltóflzletéliez Hamburgban intezendők.

■Ml Kapható Nobel Árminnál és minden hazai 
könyvkereskedésben.

o 5

Ugyanott mindennemű

Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin.

irodai- és rajzeszlcözölj:
is kaphatók.

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.


