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KÖZLÖNY.

MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

hogy Asbóth János Írói kötelességet végzett, a[ mert bármihez is kezdett, hogy magát tisztázza,
mikor a szerteszét fel-íelbukkanó s már is nagy mindennek csak az lett eredménye, hogy a
Kiterítve, holtan fekszik koporsójában az és veszedelmes mérveket öltő corruptiónak bajba még mélyebben belesülyedt.
hadat izenve, azon köröknél kezdte kuttatásait,
Végre röpiratát bocsátotta ki, s vádlóit
<lll'íl'íióniap vitték azon helyre, a hol azt a
melyek sok esetben a szent llermaudadra nézve arra szólította lél, hogy jelentsék ki, vájjon re
.„■irtlmat meglelte, melyet e földön, ember-) is „noli me tengere
'
*
féle oxistentiák. Mi is habilitáltunk tekintik-e vagy sem?
tíreai között csaknem két év óta hiába ke- azt mondjuk, hogy a „nemzeti casino" tagjai
A röpirattal való kísérlet sem sikerült,
correkt. cselekednek, mikor becsület dolgában mert bár a nagy közönségben igen számosán
riSllt.\ kin az emberek nem könyörülnek meg,'
teljes szigort alkalmaznak. Mindamellett azon lehettek, kik annak hitelt adva, Zichyt ártatlannak
„leskíínvörlll azon az Isten I A kit az embe- ban azt mondjuk, hogy Zichy — hogy többet tekintették, — azok, kiknek nyilatkozata döntő
ríkC az'ngynevezett társadalom a magnk kelje-j ne mondjunk — kárhoztatásra-méltó előítéletek lett volna, egynek kivételével hallgattak. Ezt
Ifbiíl'kizárnak, azt magához fogadja az Isten I nek, es a becsületről való ferde nézeteknek a hallgatást Zichynek — régi előítélet szerint
\ kit nem akarnak meghallgatni földi bírák, és szerencsétlen áldozata lett.
- újabb sértésnek és kihívásnak kellett te
;i kinek nem akar elégtételt adni senki,
Mert hát azt nem bizonyította be senki, kintenie különösen gr. Károlyi István részéről,
lehallgatja azt az örök biró s abban részes!-! hogy Zichy másoknál csakugyan rosszabb volt, i s ezt — a becsületről való ferde fogalom
ti a niit tettei által kiérdemelt!
de még azt sem, hogy a mivel vádöltatott, folytán — párbajra kellett kényszerítenie.
A ki az ilyen elír ni t dolgokban nem! tény-e avagy csak rál'ogás? Zichy azt mondja,
És e párbaj véget vetett a tragoehisz az persze nagyot nevet s azt mondja : ] hogy ráfogás. Igaz, hogy a vétkes nem fogja diának.
Jtehalt, s ezzel vége a komédiának!"
azt mondani, hogy az, amit ráfognak — külö-1
Az áldozat ott fekszik becs- és dicsvánősen ha be nem bizonyítható — való tény, de | gyávái a hideg sírban, a ki pedig az áldozatot
Kincs vége, s nem is lehet!
Igaz. Zichy-Forraris Viktor — kiről e az is igaz, hogyha — föltéve, de meg nem en | arra kényszerítette, hogy vagy öljön, vagy niegnéhány sorunkban megemlékezünk — mint em gedve — Zichy mindabban, a mivel a „Ma ! ölessék, azt hozsiannával fogadják — — —
ber mint személy már nincsen az élők között, gyarországában vádoltatott, bűnös lett volna,
A tragoediának lesz utójátéka is •— — a
neki tehát már nem képes senki elégtételt adni még akkor sem lehetett volna őt oly iszonyú törvényszék előtt, s hisszük, hogy ez utójátéka szenvedett injnriákért. — de ő mint s z e- bűnhödésre elitélni, mert hisz maga a fővádló, . bán a tragoedia bukott hősének árnyékai meg
m é 1 y már nem is szorul semmiféle elégté Asbóth János Dőry báróhoz intézett magán I lesznek engesztelődve.
telre vagy rehabilitásra, s azért azok a jó urak levelében azt Írja, hogy „mivel a Zichy
Az élet.
a „nemzeti casiné“-ban bízvást félbeszakíthat helyzete nincs arány b a n azzal,
ják aíleletti tanácskozásukat, vájjon Zichyt visz- a mi ellene szól, s mivel én
(Folytatás.)
Ha a galambot ruha közé göngyöljük s bizo
szafogádják-e tagnak avagy nem, de még azon magam sem lát t a m s o h a k i z ártsem szükséges fejüket törni, vájjon Zichy el n a k, de nem is zártám ki annak nyos ideig ott tartjuk, a galamb testmelegségétől
lehetőségét, hogy az, a mi Zichy a ruha is fölmelegszik, főimelegedhetik a galamb
járása correkt volt-e vagy sem?
A mint mondva volt, Zichy mint személy ellen szól, e n y h ü 1 h e t n e, h a al | testének hőmérsékletéig is, ha elég sokáig ott hagy
kalmat találhatna, hogy ő is juk. A galamb teste a reá esett havat is elolvasztja,
nem szorul már semmiféle rehabilitásra.
De Zichynek neve is van, olyan neve, 'felhozza azt, a mi mellette s mindez a nélkül történik, — föltévén még egyszer
melyhez egy család, egy kerület, sőt sok tekin szól.'1— Tehát maga.fővádló is beismeri, hogy, 1 a galamb teljes egészségben maradását, — hogy
tetben a nemzet becsülete is fűződik, a mely ha Zichynek alkalom nyujttatik, annak a vád j saját hőmérséklete csökkenne.
Épen igy fölmelegszik az ágynemű a mi tosnévnek tehát kell, hogy — bár hordozója már alól való kitisztázása lehetséges leendőit.— Es
nincsen köztünk - a szennytől, a mocsoktól, míg Zichy hiába iparkodott ezt az alkalmat | tünktől, ha bele fekszünk, ruhánk, ha felöltjük,
I megtalálni, azalatt a lovar-kör összeül fölötte elolvad kezünkben a hó és jég, s mi mégsem ta
melylyel bepiszkíttatoti. tisztára mosassák.
Nehogy azonban félreértessünk, nehogy Ítélendő. II maga mond le a tagságról. A pasztaljuk, a legérzékenyebb hőmérővel sem, hogy
valaki azt mondhassa, hogy mikor az egész.vi jegyzőkönyvet tévedésből rosszul fogalmazzák, s testünk hőmérséklete kisebbedett volna.
Tehát az állati test egyéb testeket, egész saját
lág hibásnak mondja Zichyt, mi őt egekig kihagyják azt a passust. hogy saját kóréi
magasztalra, különállást foglalunk. Nem. mi is ul é r e töröltetett ki. l'jabb bonyodalmak oka. hőmérséklete magasságáig is megmelegíthet, az az
azt mondjuk, hogy Zichynek nagy hibái vol A helyreigazítás ugyan megtörténik, de már tetemes meleget bocsáthat ki, anélkül, hogy ő maga
tak. de mindjárt azt is hozzátehetjük, hogy az későn, akkor, mikor a „nemzeti casino" is észrovehetőleg lehűlne.
Tartsuk jól a galambot gabonaszemekkel és
" hibái nem voltak nagyobbak mint sok máséi, sújtó ítéletet mondott volt a grófra.
kik Zichyt becsületes embernek elismerni or
Valami szerencsétlen fatum. vagy pedig vízzel, aztán tegyük egy legfinomabb sodronyból
szág-világ előtt vonakodtak. Mi is azt mondjuk, lappangó rosszakarat vehette üldözőbe a grófot, készült igen könnyű kis kalitkába, melynek feneke

Az áldozat.
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Egy lányka emlékkönyvébe.
1.
.Iri^ a leánynak élte, tarka, szép virág,
bütuzni kell, ha élvezni vágyód illatát:
a^an nyílik, de kinyílva szép, mint képzelet,
J'yozedelini zászlajához fűzi lelkedet.
,ll'a minden szó ajakán, tiszta, szent ima,
szó szellő lehellete, sugár: mosolya,

i .n.'1'
a 8Z*ve
messze ragyogó,
/. ?' fzííz ártatlansága tisztább mint a hó.
MíiT11?111
vágysz a lét tengerén:
1 ''likőr ilyen légy lányka
ezt ki\ ánom én.
II.
Mint tó, niely’t erdős hegyektől
Ne,,» háborgathat a szél:
Hly nyugodt legyen kedélyed
l* ‘'l He dúlja szenvedély.

Mint tavat körülövedzi
Illatos virág-sereg.

eset, de mindamellett való. Különben higyje, a
kinek tetszik. Leirom „a párbajozni szeretők
*
számára.
llő szeretet s virág legyen
A dolog úgy történt, hogy Pali és Józsi bá
Kísérőd nz élten át:
csi, meg Misi és Jani kimentek vadászni. Egy ideig
S kik gyöngéden körfilóllnak
minden maga rendjén ment, ámbár Pali bácsi
Kik szeretnek — n virágnak
gyanította, hogy a két úrti mint máskor, úgy ma is
Élvezd balzsam illatát!
alighanem egymásba kap. Nem végződött ugyanis
ííaray Sándor.
vadászat, hogy e két szenvedélyes Nimród egymás
Népdal.
hajába nem kapott volna. De oly szélsőségre, mint
Azt mondják, hogy a márkfalvi leányok
a szóban levő vadászaton történt: se Pali, se Józsi
A világon leggyönyörűbb virágok;
bácsi nem gondolt. Egy elesett nyúl szolgáltatott
Nekem is volt ottan ogy szép szeretőm,
reá okot. Misi azt állította, hogy ő lőtte agyon,
Olyan, mint a legszebb szál a rózsatőn.
Jani ennek ellenében azt merészelte mondani, hogy
még puskája csöve sem volt arra fordítva, a merre
Oly szomorúk a márkfalvi legények!
a nyúl futott. Lett ebből irtózatos szóvita és
Nem csuda: meg vannak csalva, szegények;
már-már, hogy tettlegességre nem került, de azt
Nem vagyok én márkl'ahai hús legény,
már a két bácsi nem engedte, mert a két ficzkó
De náluk is hej! megcsaltabb vagyok én!
nagy csete-patét végzett volna. Misi szemei csak
úgy szikráztak a dühtől s mérgét avval töltötte ki,
hogy Janit haszontalan pimasznak, szamárnak elne
Fürdő-párbaj.
vezte, a kinek kezébe kapa való, nem puska. No ez
Kajz.
Ki hallott vagy látott már ilyet! . . Bizony! már irtózatos megbántás volt, melyre Jani avval
megvallom, hogy különös és talán páratlan egy reflektált, hogy Misi arezába vágta keztyüjét, eme
llgy Ovedzen élteden ét
Az önzetlen szeretet

tuk, úgy hogy a külső légből mindig csak igen kevés
vékony, de erős lomezpapirral úgy van ellátva, hogy
abból semmi ki nem oshetik. Határozzuk meg most , szabadulhatott be.
A mint a borszosz, mielőtt még egészen ela galamb súlyát a kalitkával együtt igen érzékeny
1 égett volna, elaludt, látni fogjuk, hogy a palaczk
vegytani mérlegen. Ha a mérlegelést hosszabb idő
közönként ismételjük, mindig kisebb és kisebb sú | belső oldalát vékony vizpáraréteg vonta bo.
Tegyünk most e palaczkba egy verebet, mely
lyúnak fogjuk találni.
nek lábaira már előbb vékony zsinórt kötöttünk, ta
Ha a galambot a kalitkában még háborgatjuk
pasztalni fogjuk, hogy az abban levő levegő a veréb
is, hogy az vergődik, s szárnyaival,
a mennyire
i életét nem képes táplálni, mert ez benne lég után
a szűk kalitka engedi, — csapdos, úgy még nagyobb
kapkod, fuldokolni kezd, ha pedig csak igen kevés
súlyveszteséget fogunk tapasztalni, mint előbb. Na
[ideig bent hagyjuk, meghal; míg ha még idején ki
gyobb a súlyveszteség akkor is, ha a kalitka a ga
vesszük, a lábaira kötött zsinór segélyével, megint
lambbal hideg helyen van, vagy ha a galamb teste
1 feléled.
melegével havat vagy jeget olvaszt. m
Valamint azt is tapasztalhatjuk, hogy az olső
Még pedig minél inkább verdes a galamb vagy
palaczkban, melyben a veréb már nem élhetett to
minél több havat olvaszt, súlyvesztesége is annál
vább,
a borszesz, vagy a fa. tapló stb. sem lóg
nagyobb.
égni, épugy elalszik a tűz az oly helyen, hóimét a
Igás állataink közül azok, melyek több mun
levegőt kiszivattyúztuk.
kát végeznek, soha sem oly kövérek, mint azok,
Levegő nélkül sem az élet, sem az égés nem
melyek nincsenek annyira igénybe véve, ha külön
lehetséges, és a levegő bizonyos mennyisége csak
ben egyforma minőségű és mennyiségű táplálékkal
bizonyos meghatározott ideig táplálhatja az égést,
tartatnak és egyforma bánásmódban részesülnek. A
úgy, mini az életet. Ez idő elteltével azután som
hizlalásra szánt állatokat kev sbbé vagy épen nem
az élet, sem az égés löntartására többé nem alkal
dolgoztatjuk; a disznó, lúd. kacsa stb. jobban híz
mas, akár az élet, akár az égés változtatta meg
nak, ha egy helyben csendesen feküsznek vagy ülnek.
tulajdonait.
Az eszkimók között, bár néha egész télen bőven
Az elet tehát és az égés rokon tünemények;
táplálkoznak, soha sem láttak még kövér embert, a
rokonságuk még jobban föltűnik, ha a tulajdonaiban
teve a hidegebb tartományokban zsirpupját majd
általuk megváltoztatott léget s e tulajdonságok megegészen elveszti stb.
változlatásának módját megvizsgáljuk.
Ezekből bizonyos, hogy az állati test folyto
Aló kos Károly.
nosan fogy, de minél nagyobb mozgást végez, vagy
(Folyt, köv.)
minél több meleget ad ki, a test fogyása annál
Nők mint felfedezők és geographok.
nagyobb. Alig nem a fogyatkozást a következő jóllakás helyrepótolja.
— Loovciibérg után. —
(Vege.)
Ez fejti meg, miért van az állatnak és ember
Térjünk
által
a tulajdonképeni utazó nőkre:
nek fokozottabb munkánál vagy nagyobb hidegben
Egy valóban bátor utazónő a franczia Godin
sokkal több táplálékra szüksége, úgy hogy a magas
| des Odonais asszony. Elkísérte férjét, Godin csillaészakon, napjában 20 font hús és zsir egy ember j gászt, ki Bougner és La Condaminnel a franczia
nek épen nem túlságos sok. Az eszkimók egy ked akadémia által a múlt század közepe leié fokmérés
vező fókavadászat után még többet is megesznek végett Quito és Peruba lőnek küldve, hogy a föld
minden káros hatás nélkül, és csak igy képesek a alakját pontosan meghatározhassák. — 15 év lefo
lyása után közeledett a hazatérés órája, azonban
dermesztő hidegben életeket tovább tengetni.
, férjének még elvégzendő dolgai voltak Amerika
Vegyünk elő két széles szájú palaczkot, az
'északkeleti tengerpartján Cayenneben. A gyenge
egyikbe tegyünk bele egy verebet és szorosan duga- védtelen asszony át merészelte vándorolni az egyen
szoljuk be. A veréb nemsokára fuldokolni kozd és lítő közelében fekvő Dél-Amerikát szvitében. A Uordilmeghal. Ha most a palaczkot gondosan megvizs lerák gyalogösvényein, ember nem tapodta őserdő
gáljuk, látni fogjuk, hogy a belső oldaláról vizpá- kön, vademberek és vadállatok között merészelt
előrehatolni s az Amazon folyamon le egész Oyapokig
rák rakodtak le.
hajózni. Ezen 600 mfd. hosszú utón, a mely más
Egyidejűleg mártsunk egy darab szivacsot fél századdal ezelőtt történt csak egynéhányszor,
borszeszbe, gyújtsuk meg s egy vékony sodrony egymástól nagy távolságnyira fekvő hittéritő tele
segélyével tartsuk a második palaczkba és dugaszol- peken remélhetett nyugodalmat s segítséget. Meg
törve az ut fáradalmaitól érte el az első hittérítő
juk be jól a palaczkot. Ha a láng elaludt, vegyük
gyarmatot, azonban a Alissió a himlőbetegség miatt
ki a szivacsot gyorsan és szintoly gyorsan duga- nagyobbrészben kihalt, a még élők szétszórva ten
szoljuk be a palaczkot újra, hogy a külső levegőből gették nyomorult élőtöket, s a 30 indiánus, kik
minél kevesebb nyomulhasson bele. Aláirtsuk a szi Gondin asszonyt Peruból szállítás és védelem végett
vacsot újra borszeszbe, gyújtsuk meg s tartsuk me kisérték, elhagyták. A kiséret kis maradványa nagy
fáradsággal faragott egy gyönge canoet; két in
gint a palaczkba, utóbbit azonnal jól bedugaszolván.
diaimat találtak, kik állítván, hogy a legközelebbi
Még talán most az egyszer, vagy még né mintegy 80 nifdnyi távolsáj • fekvő hitteritőhányszor ismételhetjük e műtétet, azaz a borszesz I gyarmatig az utat ismerik, i lo.elizetés mellett ka
égni fog a palaczkban, de nemsokára bekövetkezik lauzul felfogadtatnak. Azonban kétnap után megszök
az a tünemény, nogy a kívül meggyujtottborszesz.es; nek és a gyámoltalan szerencsétleneket ezer veszély
szivacs bent a palaczkban rögtön elalszik, mielőtt közt cserben hagyják. Kevés számú hű emberei a
fáradalmak következtében meghalnak s a nyomor
még a borszesz elégett volna. 11a t. i. elég ügyesek 1 óránként növekedik. Így kóborol a bátor nő, szo
voltunk, hogy a szivacsnak sem kivételénél, sem kott eledelek hiányában, az éhség miatt meggyön
behelyezésénél a palaczkot sokáig nyitva nem hagy gülve, rongyokba burkolva, a melyet az erdők tüskés

cserjéi széttépnek, heteken keresztül még élő fiával
az erdőkben.
Végre találnak néhány indianust, kik a sze
rencsétlen, azonban bátor, s rendíthetetlen nőt á
hittérítő telephez Andoasba vezetik. Itt már biztosságban volt. A főnök szánalom- és jósággal
fogadja a kimerült nőt, s nagy mérvben segítette íit
terve kivitelében. Nem minden fáradság nélkül, de
segedelem mellett utazott Lagunason ós Oyapokon
keresztül egy elébe küldött hajón rég óhajtott férjé
nek karjai közé, kivel azután Európába szerencsésen
haza tért. Berryben fekvő gyönyörű falusi lakán St_.
Amandon leírta utazását, s mely igen soká maradt
kedvencz olvasmány.
Sikeresebb volt a tudományra nézve a német
művésznőnek Sybilla Alariannak az egészségtelen és
rosszhírt! Surinam szigeten való tartózkodása. A
híres német festesz családból született nő, Hollan
dia gazdag természeti és művészeti gyűjteményeiben
kiképezhetve, ellenállhatlan ösztönének engedett mi
dőn elhatározta, hogy a tarkaszinü virágokat, lep
kéket és rovarokat a friss élet lényében fogja tanul
mányozni s utánozni. — A tropicus liőségü
Surinamban két évig festett, s festményei Hollandia
Sz.-Pétervárnak cabinetjaiban és a londoni Britt
múzeumban még most is nagybecsű remekművek.
Nagy számú hútramaradt müvei közöl, melyekhez
maga készítette az aczélmetszetet, különösen emlí
tendők „A hernyók csodálatos átváltozása s különös
virágtáplálékuk" (két kötet) s „A surinami férgek
metaniorphosisa/4
Az utazó nőkhöz, kik művészeti munkássiígnkát mindvégig megőrizték, tartoznak Agasicz és
Tedtschenko asszony. Az első, a híres természet
tudósnak s ichtiolognak neje, elkísérte férjét kutatási
utazásán. Ezen utazás éleményci Agasicz asszony
tól kiadattak, ki szintoly jól vezette a tollat, mint
az ecsetet.
Tedtschenko asszony, egy orosz nő,
férjével osztozott az Atlai, Oxus vidékén, s Chokandban tett több évre kiterjedő utazás minden fára
dalmaiban s művészeti munkáiban.
A kelet népismeretét nagy mértékben mozdí
totta elő Lady Aiary Wolthley Aiontagu. Aliul lord
Edward Aiontagu neje, ki mint követ Konstantiná
polyim ment, oly pontos ismeretet szerzett magának
a Levanteről s a keleti török életről, mint ezelőtt
egy nő sem. A sultán nejével szoros barátságban
levéli, bármikor is szabad bejárása volt a Hárembe.
Addison, doniig s l’ope költőkhöz intézett utazási
levelei csodálat tárgyává tették őt Albion szellem
dús hölgyei előtt, ő fátyolozta le a keleti életei,
szokásokat, állapotokat legbensőbb sajátlagosságukban. o volt az, ki Konstantinápolyban a himlő
elleni beoltást először megismertette, s saját gyer
mekeim is alkalmazta, s Angolországban is, rég
Jenner 1721-ben meghonosította. Lady Alontagnnak
utazását követik földijének Lady Piciinek utazásai.
Férje consul volt Bagdadban, s egyike a leghíresebb
angol orientalistáknak, régiség kutató s diplomata.
Consuli laka, Bassorában nyílt menhely, vendéglő,
kórház, egyetem nyelv és régiségi tanulmányozá
sokra, könyvtár s múzeum volt. Ezen háztartásnak
élén Lady Kiéli állt. Férjének, nyelvészeti, régiségi
s történelmi tanulmányaiban részt vett, midőn
Babylon romjait kikutatta, s Ninive romjait a
AIozul mellett legelőször kikutatta. Lady, Ricli ló
hátón vagy tevén követte őt egé z Kis-Ázsián ke
resztül, Bagdadtól Konstantinápolyig, s innen újra
vissza Kis-Ázsián, a Kaukázuson, Árnienián keresz
tül egészen a Tigrisig. Egész éven át követte őt
felfedezési utazásaiban, az akkor még nem látoga
tott Kurdisztánon keresztül, innen Persiába, Persepolis romjainak s az ékes Írások megvizsgálására.
Innen Sir James Ricli .szárazföldön akart Bombayba
menni, hol nagy hivatalba kellett volna lépni, inig
Lady Ricli hajón sietett ugyanoda. Szerencsésen
megérkezett; napok, hónapok múlnak, türelmetlenül

szavakkal : Alajd bebizonyítjuk szemközt, hogy ki Alajd gondoskodom én arról, hogy,párbaj-hősök“-ct
tud jobban czélozni. Ebbe már a két bácsi is be nem fogtok játszani. Itt vagyok én és Józsi bácsi,
leártotta magát, nehogy utoljára valami szerencsét történjék, ha valóban nem tágittok, előttünk a
lenséggel végződjék ezen ügy.
párbaj.
— Hát fiuk, vágott közbe Pali bácsi, már ti
Afegjött a más nap délutánja is, de biz a két
sem vagytok jobbak a mai világ-majmainál? Ilyen i ur az elhatározásnál maradt; ők megmutatják egy'
másnak,
hogy ki tud jobban czélozni. Pali és Józsi
ostobaságért vért ontani csak nem akartok?!
— Látjátok, mondja Józsi bácsi, én és Pali bácsi meg lettek kérve segédeknek. Hogy ez igv
bácsi között olykor megzavarodik a szent békesség; lesz, ezt már Pali bácsi gyanította, sőt bizonynyal
megmondjuk egymásnak az igazat s ezzel meg van. tudta, miután ismerte embereit ; azért eleve gondos
— Igen, szóla Jani, önök megmondják egy kodott is a szokásos előkészületekről, de másról is,
másnak az igazat, de amit ellenfelem tett, az már majd megtudjuk alább, hogy miről.
aljasság, becsületsértés.
A párbaj helyéül Pali bácsi ajánlatára egy
Hiábavaló volt a két öreg minden erőlködése, félre eső kaszállóját tűzték ki ; Alisi segédje Pali
a két urfi — különben jó barátok, de most ellen bácsi, Janié pedig .Józsi bácsi volt. A párbaj pisz
ségek
mitsem akart hallani arról, hogy ők kibé tolyokra ment. Pali bácsi (‘gesz komolysággal és
küljenek.
ünnepélyességgel felmutatta a pisztolyokat és a
- Tudjátok mit, végzé Pali bácsi, holnap golyókat, melyek kifogástalanoknak találtattak; per
délutánig gondolkozzatok ez ügyről s ha addig sem sze csak ő tudta, hogy azokból a pisztolyokból ugyan
tér közétek a szent béke, akkor úgy intézzétek el a nem ólom-, hanem b e ó 1 m o z o t t t é s z t adolgot, hogy ki se tudja ; mert ha világra bocsát- g o 1 y ó k fognak
kirepülni. De melyikük
is
játok ennek hírét, akkor én mindenhol le foglak gondolt volna ilyen furfangra. A két segéd még
titeket piszkolni, s oly okot mondok majd, mely a utoljára megkisérlette, hogy az ellenfelek kibékül
párbaját előidézte, hogy azon mindenki nevetni fog. jenek, de hasztalan volt, a link „lőni" akartak.

Pali bácsi kijelölte a helyeket, átadta a pisz
tolyokat. mindegyik a maga állására indult.-------De csodák csodája! Amint a két kos a kijelölt
[ helyre, mely egy fehér zsebkendővel meg volt je
lölve, lépett
zsúp ! eltűntek a föld színéről.
Erre ugyan már Józsi bácsi is kiváncsi lett, ki a
fiukon eleget búsult, mert ő Pali terveiről mit seiu
tudott. — Hát bizony a két hős nem tűnt el egé
szen, ott álltak ők szépen a jól mélyre kiásott és
félig vízzel megtöltött gödrökben, ide-oda kapkodva,
mint szent Bernát a menykő után ; de hiába, mert
Pali bácsi gondoskodott arról, hogy azokból csak
segítséggel menekülhetnek...........

nr-rj

rw.i

A nem épen meleg víz lehűlötte a heveskedőkben a tüzet, olyannyira, hogy ez esel után
eszükbe sem jött egymáson próbálni, hogy ki 1"
jobban. Összeveszlek ők azután is vajmi gyakran,
de ,a fürdő-párbaj
*
fali z m á n j o k volt.
Zádor Gyula.

Egv nap délutánján kiköt egy ft-|
. A hegeli polgári leányiskolánál az ez évi utána pedig az akadémiai közönség elment a kis
rárjn
uersa’ hajó a kikötőben, s szeretett,' zárvizsgálatok a következő napokon
d. e. 8,
d. kertbe, hol Széchenyi szobra állt; a három egyesült
Ide
hozza hírül. Az ijedtség következ- 11. 3
órakor lesznek megtartva :
Idj^ .
betegségbe esik,s három napi halálhoz
dalárda Machít és Schveida zene-miijét adták elő
junius 21. d. e. 8 órakor hittani vizsgák.
lében 81után gyönyörű, igen csodált,fényi ,
ez után pont 12 órakor egy trombita jelre le
liüS0111? ! Sa megőszfllt, s maga is annyira öred. uh
hancziából.
húzták a leplet és előttünk állt Széchenyi magasz
lehetett ráismerni. A geographia
22. 1. osztály
tos alakja. Megható és nagyszerű jelenet volt ez.
gedett,
müvet köszön neki, melyeket csak
. 23. II.
Pulszky Ferencz a szobor talapzatán tartott beszé
számos oM® ,.
„ 24. III.
det, melyben kiemelé Széclmyi érdemeit, utána Nagy
emlékeztet bennünket Hebor Amnlhi
25. IV.
1
; calcuttai püspök Héber nejére. A
Imre szavalta el Arany Jánosnak az ünnepélyre
„ 26. zene-ének- és tornavizsga, s a tan szerzett költeményét, szépen, erőteljesen. Viharos
’fS<,".ylm‘2'l-bim llenguliába jött. oldalánál vándol'üí| z. néie-I roppant püspökséget, egész Hm-, év ünnepélyes berekesztése.
ovatióban részesült Széchenyi két fia. Az idősebbik,
n'll'J “
,.uttától Honiba; és Jladnisig s férjének
Béla a mérész utazó feltűnően hasonlít apjához. Fe
* i lila utóm (182<í.) leírta annak utazásait,
kete szakálla, élénk szemei és sas orra a Blegnagyobb
tórái '“.“.(tonysé.'ét, India tartományai s népisáltalánosait elismert tanulságos módon.
magvar “-ra emlékeztetnek.
I"wi' e ..iwílri pusztaságaira is kiterjedt egy bátor
------ ,párbaj
------ -j és ,egy
bJ nvwmuuví.uJ
Szintoly viharos ovátióban részesítették SzécheKét szerencsétlen
köteltánczos
i^ k utalási s kutatási vágya, Hitnél, Amubukása továbbá a Széchenyi szobor nagyszerű lelep- »yi Ödönt is kit a zultán csupán ez alkalommal
néiiH’l
Siebenlelm Szászországból beutazta ilodelezési ünnepélye elég tárgyat nyújt arra, hogy lő-! léptetett elő török tábornokká,
li«
Hamburgból — bizományit lolytán ennek
[
Még megemlitem,hogy ritka látvány — milyet
W
unni' számára Ausztráliát, különösen I )ue- városi levél szövegéül szolgáljon.
Két tiszt a 32-ik „Este1* ezredből párbajt csak a koronázásnál lehetett látni, — nyújtottak a
napjainkban nagyon emlegetett Samva,
'“S-v Barátsági szigetekei, hogy ott tenné- vívott egy nő miatt, melynek áldozata Vocol, - - egy j diszmagyarban megjelent mágnások és főpapok,
Y, ,’inüivi gyűjtéseket teliessen. Gazdag gyűjte feltűnő szép hadnagy (a kihívó)
volt. — Most Legszebben néztek ki gr. Karácsonyi Guiilo, gr.
ni ' , ózott ínágiivnl, mely a nevezett múzeum legelet és halál közt forog. Blaskovics, ki daczára az J Apponyi Albert, Andrásy Gyula és Hajnald. Az
"’í" rbli gviijteiuéniei közé tartozik. Most hozzák
illető
nőre
tett
sértőnek
látszó
észrevételeit
készsé- ember mintegy visszaképzelte magát az Árpád kor- L.nenliágáhál, hogy Peturzon Theréza kisaszl""" , Likiáviki püspök egyik leánya. 1879 nyá- gesen visszavonta, a túlérzékeny Vocaltól párbajra szakba. Még említésre érdemesnek tartom a gazda’TewJ'iai vizsgálatokkal foglalkozva, niegiuásztii
mintegy kényszerítve lett. Éjjel a laktanyában folyt a sági egyesület 70 éves jubileumát, mely József főállíts kráteréban, földén temperáimul s kentar- haruz a két férfi közt; a gyenge, sovány Blaskovics herczeg jelenlétében fényes közönség előtt ünne'kísérleteket s kutatásokat eszközölt, kitöré- csak akkor vesztette el nyugalmát, mikor karján (peltetett.
Salamon Ö d ö u.
“"tjrlzGt, melyik csakugyan nem sokára be is
könnyű sebet kapott és akkor oly dühösen támadta
'‘"'"'l'sen'' érdekes utazási müvek emlékeztetnek meg ellenfelét, hogy annak csípő tájékán 15 cen
,a„. mint Lady Ifether Staulope Staöl asszony, timéternyi m<’ly si-.’M ejtett. Ezen párbaj és ennek
fi'Xour t.Theréze ,liieobs‘J, Frt.il Ida Pfeif- váratlan forduh.ta különösen a katonai körökben1
Műkedvelőink színi előadása f. hó 30-án kerH , Satal hollandi Timii kisasszony.
nagy feltűnést kelteit.
, V('1S számú közönség előtt ment végbe. Szilire ke'' A mit eddig . ..... dilink, legyen elég, Imgy
A magasról bukni szép és dicsőséges, ezen rült Banville vigjátéka; „Gringoire,“ továbbá BA
ml állal biliironiiilinssiik, hogy a mik szellemi
léjirsírgei sokkal 'gazdagabbak, mint a hogy közön- egyik nagv költőnk mondása hajó törést látszott dicsőség bajjal jár.“ Hosszas dicsbymnus helyett,
>zeinedni Tlionipson szerencsi től! esfaén. Tliompson,
''ülöuöseii a hölgyekről Sehwarcz Paula ós
nfci'sen gondoljuk.
,
. ,
.
L ,,
.
hönczól Gizella kisasszonyokról nagy elismeréssel
Hajnal G e z a.
imutan Blondin is jelen volt, olyanokat tett, a jmre : ktfnene megemlékeznünk, egyszerűen csak azt
’ ím--- -a kötélről
|10gy — |rár különösen a „Gringoire“-ra
nem volt képes, s melynek
következtében
a hálóba bukott, azonban szerencsésen felkapaszko esett választás nem volt épen a legszerencsésebb,
amennyiben
ez a darab nem sokat ér — műkedve
dott a kötélre és mégegyszer kezdte hajmeresztő
lőink egytől-egyig kimutatták, hogy feladatukat
dolgait, a melyeket a rendőrség eléggé megmagyakomolyan vették. Csak a nyakaskodó függöny meg
Megyés püspök ur Kovács Zsigmond ő nagyrázhatlan módon megengedett.
aztán ő felsége XI. Lajos és ő lumpsága Félix
inóltósága szombaton d. ti. -I óra táján érkezett
Midőn a részeg uszonyt játszotta rúd nélkül, egy-egy garderobe darabja emlékeztetett arra, hogy
városunkba. Kíséretében volt ngys. Forintos István
mégegyszer beesett, és oly szerencsétlenül, hogy a Mészáros úr jeles rendező, de mégsem „szakem
veszprémi apát-kanonok és It. Jánosy Gusztáv püs
háló kidobta a földre és eszméletét veszté. Szeren ber. b — Tapsban, koszorúban, jóízű nevetésben
pöki titkár urak.
nem volt hiány, s a székek és a vének eltakarocsés szerencsétlen'. más emberfiának kitörött volna i dása után a terem igen fontos metamorphosison
Jz érdemdús főpap nagyszerű fogadtatásban
legalább is a nyaka, és ő neki alig van baja. Meg ment keresztül, amennyiben Thalia templomából
részesült. Már Igái pusztánál üdvözölve lett ft. Komegérhetjük, hogy újra fogja megkezdeni művészetét Terpsichore csarnokává lett. Cseresnyés húzta a
lossráry Fereuez esperes-plébános, t. Tóth D. szolmutogatni..................................................................................... talp alá valót, s a jelenvolt fiatalok közül ugyangabiró, az uradalmi tiszt urak és 12 tagú bandeÁltalános és méh részvétet keltett a valóban' csak kevesen köttettek úti laput a talpukra Hogy
riiim által.
...
: ..
i . itt Mudlv-l’udly derek inasa s a „koszoruzott“ holtragikus szeremsetleiisegii Zichy kerrans Glól búi-,
ját'zottákJa f;is2crepet, azt úgy hiszem, felesA város határánál a képviselőtestület követ- esete Károlyi Pista gróffal szemben. Egy előkelő, legcs eibeszélncm.
Woita
keze tagjai üdvözölték a magas vendéget:
dúsgazdag mágnás, ki magát légboldogabb emberA pápa-keszthelyi vasút nyomjelzési műnké
József polgármester, Osvald Daniul és Szvoboda nek tartá, a nők kedvencze, a rettegett Adonis az latai Pápától-Káptalanig haladtak. A működő
és
képviselő,
mos
’
t
megvetve,
kilökve
egv
mérnököket
munkáikban nagyban gátolta a sok
n««-gv,.fvo Lilök-v,. ^mérnököket munkáikban
Veiit/.cl v. tanácsnokok, Nagy Boldizsár és Lampérth államiitkar é- 1
Lajos v. jegyzők. iJakos.-.y számvevő, Proszt János oly társa>ágtól, melyben vezérszerepet játszott, leg rossz ulo.
Budapestről Írják nekünk: A IV. kér. polgári
közgyám, dr. Steinvr József és Feitl Mór v. orvosok, szebb viruló férfi korában meghalt. Sajátságos a
leányiskola majálist rendezett. A papák és mamák
Szilágyi József, a városi iskolaszék elnöke, Pa ál sajtó hangulata. Előbb kíméletlenül ostorozták és a családi gondokat elfeledve boldogan nézték, mu
István, Premier Alajos és llor\;ith Lajos v. kültaüldözték, most pedig egyre jajgatnak a baleset felett. lató, tánezoló leányaikat. Újra azon tapasztalatra
iiácsosok, Orosz Ede, Hennáim Pál, Kovács lstván, Mi történt volna ha Károlyi Pista lett volna az áldo jutottunk, hogy a mennyország itt van áldott hazánk
■földjén — mert annyi jóságos szelidképü angyalt
•lr. Makara György, Nagy István, Németh János,
zat? Annyi tény, hogy Zichy nem annyira magáért csakis mennyországban lehet találni. Kápráztató
l’oh'Z. Pál. Kegulv Nándor, Suhneider Lipót, Tóth
mint sok másokért
bűnhődik,
kik
külömbet
követtek
1
vojj a koszorú, melyet a szebbuél-szebb leánykák
............ ...................
,„3
•’W, Vik; >r Kálmán, Varga János és Vágó László.
állanak az oly sokszor,' képeztek. Csak vigadjanak, ők lesznek hivatvava a
cl nála és leleplczhetlenül
1
ÚsvaW tanácsos rövid üdvözlő beszéltje után a köA két gróf háromszor beteget gyógyítani,. a megtöröttet
rosszul ítélő közönség előtt. A
w
. vigasztalni; ők
iHllicliil 4o tagból álló bandérium s a kocsik liosz.....
„.Hkvnr tdált-i •! irolvó vannak hivatva egykor boldogítani. Valóban meg
lőtt egymásra es csak haimadszoi talaita a goiyo ()
Klinnnnbnf ragyogó
rnavm/ó nvilt
szemeikkel, nyájas
nváias
I
leptek
bennünket
nyílt
szemeikkel,
í'i!l1 s,’r;l megindult s csak a megyeház közelében
tiz lépésnyi távolságról Zichyt.
,! iuvoui
uixnui és szerény viseletűkkel.
...................... Ott ..................
mosolyukkal
láttuk első
fdállitott diadal kapunál állott meg, hol a pápai r.
Ezen szmoru események után végre áttérhetek sor|j.in kodvcs Milikénkot, uépszinházunk szikla•dli. hitközség világi elnöke ngys. Pap János ur
mely egész Magyarország eryS primadonnáját, a kis mosolygó Fuclis Szidikét,
gőzölte <> Exccllentiáját, hangoztatván a diadal a nemzeti ünnepélyre,
ki rendezői tisztét a legnagyobb pontossággal és
l"SZ"lMl?23-án ezer meg ezer ember csoportú^al,u déli leiiratát: .Áldott, ki az úr nevében jő!’
hamis
szemű Sziklay Aranyka, mindenkit megfá* nagytemplom tóbejárásánál a helybeli kath. papsuli a Fereuez .József térre, ínegállván egy nagy el
ak ‘'len it. Ni ger Ágoston plébános úr fogadta a eltakart alak előtt, mely alak Széchenyi szobra volt. rasztva a csárdásban, ott volt az aranyhaju Atlasz
Bertha, a szőke l'lrich Irmácska, a nyiltszemü SponI'1 spi'k urat honnan ez rövid ájtatosóg után gr.
A legélénkebb utczúk különösen maga u Fereuez ner Etelka, a fekete Gerenday Ilonka, a szerényre
‘^■teiházv Mór ő méltósága vendégszerető kastélyába
József-tér, a rakpart gyönyörű látványt nyujtottak Voigt Erzsébet, a kedves Máltai Irén, a gyászos
llle"t hol a tisztelgőket fogadta.
zászlóikkal, virágjaikkal, különösen az Európai szál Fleischmann Rezsinra, a szeretetreméltó Grill Klára,
Másnap reggel a püspök ur misét mondott loda egészen el volt temetve virágok közt. Abla a nyájas Peskó Ida, az ékes Homa Gizus, a komor
Latójanovics Sarolta, a mosolygó Gujdán Ilona, a
segédlettel, s szép egyházi beszéd után, kain a konzulok illető államuk zászlóját tűzték ki. szemlesütött Frank Fruzina, az udvarias Hoffenberg
.' "‘H különösen a vallásosságot, az erős hitben Maga a szálloda előtt tribün volt emelve H fitos Irma, a csinos Kondor Sarolta, az ügyes Lukovits
1itartást hangoztatta , másfél ezernél több (Hőlielvekkel. Az akadémia, a régi Lloyd épülete, Emma, a kaczér Toronyi Ida stb. stb. Hahóthy
* 1
után
a
szentségében. - I)él- Kőimig herezeg palotája, a dunagőzhajózási társulat Sándor tanár úr nagy genfiemen, éltesse az
Isten! (E kívánsághoz mi is csatlakozunk. Szerk.)
|'s
nagy vendégség volt a várkastélyban, kis házacskáin méltóim voltak feldíszítve a nagy Neki köszönhető
_____ _______
.
j —
—- tanítványai
a fényes
mulatság
Ezek k' SZ°,':iS SZ(!rint n,eg'
*re<lt
a toasztok ára is.
iránta. A táncz jókedvűen folyt eshálásak lesznek
'
...........................
naphoz.
tón i.lé|'/"lt
kiemelendő ft. Néger ÁgosTiz órakor délelőtt nyitotta meg Lónyai Meny- teli Ki 11 óráig, a vendégség éjfél felé oszladozni
K. M.
nos |
,.U‘ a ,ni,Í5as vendégre, ngos Pap Já- bért gróf az akadémiai gyűlést az ország — mond kezdett.
összes notiibilltásal előtt. Többek közt
11 niai'v.
" llal?.v>néltóságáru, mint ő felsége hatni
vége.
A tragoedia
M
w Zichy-Ferraris Viktor gróf,
l'iík in-" "‘‘'-'"ú koronázó főpapjára, a nm. püs- József főherczeg mint a király képviselője, ennek
ki a múlt, hét elején gr. Károlyi Pistával vívott
”k
ifjú gróf űré stb. stb.
neje, azután Koburg Untba horezeg és neje jelen párbajban súlyosan megsebesült, pénteken d. e. halt
Mt i>i ,n*
héttőn
délelőtt Hl óra táján uta- létében is. Szász Károly olvasta fel Salamon lorenez- meg nagy kínszenvedések után.
6 kunkból Sümegre.
„ek Horváth Mihály felett tartott emlékbeszédét,
Pokolgép. Newyorkban - igy beszéli el egy
odavaló lap
a spanyol konzul, de l’riarte Hyppo8áldása kisérje lépteit!
lite,
egy
ládát kapott, mely midőn felbontották,
Szerk.
') Mull számunkból kiszorult.

Fővárosi levél.4-)

Vidéki és helyi hirok.

Egyház és iskola.

ezer darabra pattant szét. A láda a pokolgép egy 'politikájára, mint általában a közvéleményre. ([ ezek egyike hirtelen félig leégett, ketté törött &
neme volt lőporral és nitroglyezerinnel töltve. Az Bismarck herczeg előtt, mint egy nagy amerikai egyik darabja a földre esett, a mikor is egy dviinnuí
eddigi vizsgálat csak annyit derített tel, hogy a ' hírlap képviselője jelenik meg s közreműködését töltény eset ki belőle. Erre a többi gyertyát ’
I szándékozik megnyerni a lap számára. A lap lieten- megvizsgálták és kitűnt, hogy mindegyikben volt
láda Filadelíiában adatott fel.
dynamit töltény. Nagy szerencse, hogy a véletloi
Világtalan miniszter. Az uj angol kabinet ; kint egyszer a herczeg rendelkezése alá bocsájtja 'meghiúsította
a töltények pusztító hatását, ijí,
|
egyik tagja Fawcet, ki még 25 éves korában sze hasábjait, egy tetszés szerint rövid, vagy hoszu
| annál iszonyúbb lett volna, mivel akkor az' Ogés-'
rencsétlen lövés folytán mindkét szemvilágát teljesen czikknek ellenőrzés nélkül leendő közlésére. E czikk
elvesztette. Azóta azonban bámulatos módon fejtette előterjesztené a kanczellár nézeleii. az egész világon templom tele volt közönséggel. A két előkelő u?u.|k
ki emlékező és Ítélő tehetségét. Bámulatos emlékező s hétrol-hétre a legélénkebb vitatkozásokat szülne azóta buzgón — ütik a nyomát.
A pápa Magyarországról Samassa érsek előli
tehetséggel maga Írja le eszméit s az alsóházban s alkalmat adna a herczegnek nézetei felől a köz
egy alkalommal az iskolai budget lelőtt harmadtól vélekedést megismerni. Mint praktikus amerikai ki nemrég volt nála kihallgatáson, nagy rokon'
szenvvel
nyilatkozott. Tudja, mit tett ez ország -j
belátván
azt,
hogy
Bismark
ez
indokokat
talán
órai beszédet tartott, a legpontosabb, adatok összecsoportositásával kötve le hallgatói bámulatát. Nem i kissé platonikusokmik találná, a lap, tulajdonosának a magyar királyok az egyházért. Ezért minden al
kevésbé bámulatos irodalmi foglalkozása. A közgaz ' nevében felajánlott Bismarcknak minden czikkért kalmat felhasznál, hogy hazánk iránt rokonszenvét
daság terén folytonos munkálkodása egészen meg 12500 dollárt, tehát évenkint 130 ezer dollárt. S kitüntesse. Ezért magyar festővel festette le magát
lepő eredményeket hoz létre, s minden (itt ugyan azonfelül késznek nyilatkozott 260 ezer dollárt s ezért nevezte ki ifjabb gróf Zichy Ferenczet, (a
azon pontossággal köti le bámulatunkat. Milton óta azonnal lefizetni kárpótlásul azon esetre, ha a hír volt konstantinápolyi nagykövet fiát) daczára fiatal
ő az első vak miniszter. Vájjon miniszteri működé lap ha a herczeg czikkeit nem közölné. E sajátságos ságának, s daczára annak, hogy másoknak több
sében is oly sikerrel fogja-e támogatni neje, Milli- ajánlat olvasásakor a herczeg jóizűt nevetett s ko- igényük lehetett, kamarásának, s igy Zichy közvet
cent Clarrett, e kitűnő hölgy, a Postmaster-Generalt, j íuoly feleletei küldött az amerikainak, kijelentvén, lenül a pápa közelében van, és hetenként egyszer
mint tudományos működésében a camridgei tanárt: hogy bokros teendői nem engedik ily foglalkozásra sétára kiséri Őt. A pápa nagy érdeklődéssel kér
vállalkozni. Midőn a válasz már el volt küldve az dezősködött Magyarország viszonyairól s államfér
azt a jövő mutatja meg.
A majom csele. Franeziaországban történt í amerikainak, fiához fordulva Bismarck, mondó: Bo- fiéiról. Államférfiaink közül Szlávyt ismerte legjob
közelebb ez az eset. Egy dél-francziaországi kastély ' londság volt. Te tőled ajánlhattunk volna levelet ban. A Tisza név is ismeretes volt előtte; de
ban a szakács különös sikerrel alkalmazta szárnyas | fele áron. Az amerikai most Pá fisban vadászik egy mikor az egri érsek emlité a szent atya előtt, hogy
báró Sennyey l’ál újra belépett a parlamentbe, a
állatok koppasztásához a majmot. Két foglyot adott pót ezelebritás után!
Francziaország nagy palotáit a Basiments pápa nem ismervén a báró nevét, kérte az érseket
át az improvizált kuktának, de oh falum, alig tette
hogy
azt ismételje.
ez le megkoppasztva az egyik állatot a fáról egy 1 ezivils et des Palais nationaux igazgatósága megbekarvaly csap le s elrepül a tollatlan prédával. A I csültette. Minden tétel óriási értéket tűntet elő.
majom fogát vicsorította, öklével fenyegetett, de a így a versaillesi palota, parkkal és melléképületekkel
Szerkesztői levelezés.
madár nem jött vissza. Cselhez fordult tehát s a J 90.000,000 frank, a luxenburg-palota 50 millió frank,
K. J. lUdvrnk. Megkaptam s legközelebb közölni
másik foglyot az ablakba tette s maga elbújt. A a trianoni palota, a boldogtalan Maria Antoinette
fogom. Szives köszönet es üdvözlet.
falánk karvaly beleesett a tőrbe, rácsapott a fo kedvencz tartózkodási helye 11 millió, a compiegZ. Gy. Srsf. A dolgon változtatni nem lehet, de mm
golyra. l)e a majom szerencsésen elkapta. A szakács nei palota, melyet még sz. Lajos építtetett, szintén is szükséges, mert különben fele.-legessé válnék. K—uak ir
II millió frank; a „palais royal“ 10 millió frankra tani 1' - ba, hogy az ügyet felemlítse. Szólj neki, fán áten
nagyon el van most telve kuktája ügyességével.
Czigány praedicatum. Van a fővárosban egy van becsülve, úgy a palait d'Elyséo is, hol ez idő gedi az opust. Szívesen látlak, — aztán majd programmot
is készítünk. Vizsga?
jeles czigány-primás, kinek megint van egy Béla szerint a köztársaság elnöke lakik.
Többeknek, a kik magánlevelet kérnek, sajnálatunkat
Közreműködő közönség. Nyíregyházán a Szé ki kell fejeznünk, bogy óhajtásukat nem teljesíthetjük, lévén
nevű fia, aki nemrégiben maga kezére szervezett
, bandáts egyes mulató-helyeken muzsikált is már. chenyi szobor leleplezése alkalmából „Budavár be most annyi fölöslegünk az időhiányban, hogy — non possiiEz a fiatal s családi nevére sokat adó prímás az vételét
*
adták. Az előadást a Hymnus előzte meg, mus. Maja későbben!
Születésem napján. Ön már elkényeztetett bennün
tán hirdetvén magát, illetőleg zeneestélyeit egyik melynek a színészek által eléneklésekor az a min ket egy-két dolgozatával, azért mostani küldeményére rá
másik lapban — noha sem atyját nem hívják Bélá dennapi eset történt, hogy a közönség is énekelt a mondjuk a — — no de ítéljen önmaga, vájjon nem-e nagy
nak, sem egész hason vezetéknevű rokonságában színészekkel együtt.
lapsus:
Oly kevés tél hóleplei
nincs sem öregebb, sem fiatalabb Béla nevű atya
A szultán civilistája az utóbbi időkben nagyon
Voltak képes eltemetni stb.
fia: az illető hírlapi hirdetésekben úgy irta alá a megapadt. Abdul Medzid 18 milliót, Abdul Aziz 13
A másikat — mint látja— felhasználtuk — más helyen,
nevét, hogy „N. Béla junior." Önkéntelen eszébe jut és fél milliót kapott, V Murád már csak 10 milliót mint a hová szánva volt. Az ígéret beváltását már régóta
az embernek az anekdótabeli jámbor atyafi, aki — s a jelenlegi szultán Abdul Mamid 6,150 000 irtot. várjuk. Ismertetés annak .idejében jönni fog.
„Onképző“ Bpest. Önök csalódnak, — az ügynek szi
mikor valami folyamodványáért a nótárus vagy ki Ez összegből az étkezésre 879.394 frt. a paloták
5 pengő forintot kért — azt nagynehezen lefizetve, rendbetartására 600,0(10 frt jut. A szultán fivérei s vünkhöz semmi köze. Egyébként elismerjük, hogy a 4-ik
szám már megüti a mértéket, s ha így haladnak, elismeréssel
a folyamodvány Írójának annyit mondott, hogy: nővérei s számára mintegy 3 millió, az udvari pa tartozunk.
„Hiszen jól van, jól; hanem biz ennyi pénzért már pok számára 150,000 fii jut. Az egész uralkodó
R. M. Mi már megtettük a szerencsétlen érdekében azt,
csak tehetett volna a nevem elé az ur!“ — Van család 10,894,882 írtba kerül s ez igen nagy ősz a mit tehettünk, — de eredmény nélkül.
Kedvesemhez. A vers igen prózai. Nem közölhető.
tán valami praedicatuma? — kérdé készségesen a szeg, tekintetbe véve, hogv állami évi bevétele
W. J. Nem ütik meg a mértéket.
folyamodvány készítője.— „Az bizony nincs; de hát 142,858.200 frt.
Sz. J. Gyrtt. Megkapta-e most már azt a szerencsétlen
legalább oda Írhatta volna az ur, hogy — néhai.“
Tekintélyes rablóbandát kerítettek kézre kö számot ?
A. N. J. Ngyszmbt. — — — jaj heh mélyen nluszol!
A regény vége. Ezelőtt 15 évvel egy szegény zelebb Nyíregyházán. Elfogatásuk igen nagy veszély
kábultál el a Tirnava gőzeitől?
fiatalember kivándorolt Amerikába, itthon haugván ed járt, mert a mintegy 10 férfiból álló sereg Tahin csaknem
St. „F. Smrj. ???
anyját és két fitestvérét. Nem hallottak róla semmi minden egyes tagja 6-lövetű revolverrel volt ellátva
S. 0. Bpest. A tudósítások olyanok, mint a — töhirt s már halottnak tartották, mikor e hó közepén és valóságos c.-atáiozást kellett velők szemben ki- pörtős pogácsa: főleg frissiben jók. Tessék ezt szives tudo
*
.
A veneselői erdőben fogták másul venni. Az Ígértet várva \ árjuk.
egyszer csak visszaérkezett Amerikából s két litest- I állani az elfogatásion
hogy
vére felkeresésére indult, kiket fel is talált Kassa körül őket, a hóimét többen látván a csendlegények tetszik ?Zs. S. Bpst. Megkapta-e küldeményünket,
környékén. Nagy volt az öröm a holtnak hitt test i határozott fellépését, a 'Tisza folyónak futamodván,
R. J. Bpst. A „l’aed. szemle
**
’>-ik füzetét még nem
vér visszatértén s az öröm a legmagasbra fo ■ beleugrottak és úszás által megmenekültek. Egy oda kaptam meg. Kérem.
kozódott, mikor ez kijelentette, hogy Amerikában veszett: a többit elfogták. Állítólag ezek törték fel
jócskán mekszedte magát s 300,001) frt. boldog Nyíregyházán a szabolcsi bankot, Csapkay üzletét,
birtokosa. Anyja után kérdezősködvén megtudta, llarlsíi in Fridiiéből- üzletét. Szatmámiegyében II
hogy az egy pusztán korcsmárosné. Úgy egyeztek, ; rablást és 3 gyilkosságot követtek el. Egészen szer
hogy az amerikai fiú előre elmegy az anyához, is vezett banda volt, mely titokban, alatomosan űzte
PÁl’A-GVÖH-KIS-CZEI.L.
meretlenül bekopogtat s lassankint ismerteti léi .mesterségét. A szn lm ármegyei csendbiztos éber
Indul :
'kutatás
közben
akadt
reájuk
Nyíregyházán,
s
f.
hó
magát, s fivérei csak három nap múlva fogják kö
'apáról Kis-Czell felé <1. e. 21* ó. 24 p. (1. 11. 7 ó. 54 p.
vetni. Este megérkezett anyjához; bejelentette ma 26-án átszállította a gonosztevőket a szatmári tör
„
Győr felé
(1. u. 2 ó. 4*i p. regg. 6 ó. 4*2 p.
Érkezik :
gát, mint magános utazó s éjijeli szállást kért. Az vényszék területére. a hol a gyilkosságot felteritendő
l'ápára Kis-Czellből 1. u. *2 ó. 41 p. regg. 0 ó. 1*2 p.
asszony nem ismert rá teljesítette kérelmét. Lefek tárgyalásokhoz jelenlétük szükségessé vált.
„
Győrből
1. e. 12 6. 19 p. d. u. 7 ó. 29 p.
vés előtt az amerikai kérte anyját, kit még mindig
Külföldi „schwíndel." Egy helybeli kávés,
per asszonyság tilulált, hogy zárja be pénzét szek brünni czégtől egy hordócska rhuinot rendelt oly
GYÖ {-BÉCS-BUDAPEST.
rényébe, mert magánál nem látja eléggé biztosnak. feltételek alatt, hogy a megrendelt íhum directe
Az asszony az előtte kiolvasott roppant pénzt el is Londonból. — hóimét a ezég szükségletét fedezi — Ivőrbol ind. Bpest felé 11 ó. 20 p. .1. e. 10 ó. 16 p. este.
iyőrből indul Béesfek 5 <>. 17 p. d. u. 4 ó. 26 p. reg.
tette. Éjjel azonban felébredt benne pénzvágy ördöge. küldessék czimére. miután elő szokott fordulni, hogy
SZOMBAT1IEI Y-SOPRON-NAGY KANIZSA
Elővett egy borotva élességíí kést, s a szánandó az ilynemű áruezikk, hanem az első forrásból vétetik,
Szombath elvről indul Sopron felé 3 ó. 15 i. regg.
teremtés nem is sejtvén, hogy kedvcncz fiától s j csak hamisítva szokott a vevő kezeihez jönni. Az
i
!' ó. 15 p. <1. e.
jövő szerencséjétől fosztja meg magát elvágta fiá így megrendelt íhum és számlája megérkezett és
r
r
15 ó. 10 p. d. u.
nak torkát úgy, hogy az rögtön meghalt. A holt mint abból kitűnik: nem — mint rendeltetett —
H
r
7 ó. 51 p. este.
testet azután levitte a pinezébe. Harmadnapra Londonbó, hanem Hamburgból. A s zám 1 a 15-érŐl
azután megérkezett a két testvér s kérdezősködött a ' van keltezve és mint a posta-bélyeg mutatja
Felelős szerkesztő: Bánfi János.
a három nap előtt beszállt utas után. Az asszony 23-án lett féld a v a. A számlán pedig szószerint
elsápadt s csakhamar mindent bevallott. Kővé me ez áll: „Jede wie immer geartete Beanstandigung
MYIDT TÉR.
redten hallotta ekkor a borzasztó fölfedezést, hogy' dér Waare na eh Ablauf dér ersten 8 Tagé vöm
a meggyilkolt saját fia volt. Az asszony feladta empfange dér Factura,bloibt unberűcksichtigt“ azaz:
magát a törvényszéknél.
hogy 8 nap lefolytéval semminemű kifogásolás nem
Széchenyi szobor bizottság pört indít Wald- vétetik figyelembe. Már pedig a számla éjien 8 nap
stein János gróf özevegye ellen. A gróf ugyanis, pal a feladás ideje előtt van keltezve s így a ká
mint a bizottság elnöke, kötelezte magát, hogy sa vésnak a rhuinot akárhonnét jött és bármilyen mi
játjából fedezi a a költségkűlömbséget, ha a szobor nőségű is, el kell fogadni.
Egy fél sessio 30 holdra terjedő föld. &
talapzata mauthauseni márvány helyett veres bajor
Az orosz czárné. Az orosz czárnéról franczia hozzátartozó éjiülettel, melynek födélzete csemárványból emeltetik. A gróf özvegye most vonako lapok Írják, hogy közel van a halálhoz. Botkin ta
dik, a vagy ötödfélezer frt. kűlömbséget kifizetni, nár a modern orvostudomány minden művészetét rópzsindelyes és áll 2 szobából, egy konyhából,
egy bolt, mészárszék, jégverem, két istálló 20
úgy. hogy az ügy nörre kerül.
felhasználta, hogy át teleltesse a haldokló beteget.
Bismarck, mint hírlapíró. Vállalkozó amerikai, A czár testileg jól van, de tökéletesen elbusull, drh. marhának, az udvar hátulsó végében egy
érkezett Berlinbe s Bismark herczeghez levelet inté Szegény árnyéknak egyedül az a mulatsága, hogy vágóhíd és az udvarban egy hold luczernás és
zett, mely udvarias hangon s kétségbevonhatlan ko miiindennap szabad neki szemlét tartani. Az igazi egy fel hold ültetiiiényos kert gyümölcsfákkal
molysággal volt írva. Az amerikai e levélben azt czár most Loris-Melikov.
együtt minden perezben kiadandó.
közié a horczeggel, hogy Ő oly miszszió végrehaj
Veszedelmes tréfa, l’rzibra ntemjilomának, mint
Bővebb tudósítást ád a tulajdonos Bakonytása vegeit jött Berlinbe, melynek nagymérvű jelen egy ottani lap Írja, két. előkelő ur hat gyertyát
tőségét a kanczellár bizonyára belátja, s mely a ajándékozott ; a gyertyákat a sekrestyés vette ’át. Tamásin.
legfontosabb következményekkel lehet úgy sájat Mindjárt meg is gyújtott közülök hármat. Midőn
IIorvaitli Níindor.

VASÚTI MENETREND.

Bérbe adó birtok.

Laptulajdonos és kiadó: Nobel Ármin.

Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.

