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megjelenik minden szerdán és szombaton.

A házi ipar.
III.

jliórt nőm érte el hazánkban a házi-ipar 
t.riiMli'lnií'ri', sem tilkólotességóre nézve u 

rfrilód'és azon mérvét, melyet Nyugotenrópa 
Tőinél elért, vagyis miért kevesebb nálunk 
M|,»«zes lakosság’számához képest a liázi- 
■'misiik száma; miért kevesebb és tökéletlenebb 
* foglalkozók termelése, mint Nyugotenrópa né-

kérdésre felhozhatjuk, hogy időt és 
,»nikaí>ríít elrabolt tőlünk ez ideig a luílmrus-' 
hiís, a valláslmli és nemzetiségi súrlódás. . . . [ 

panaszokban azonban nagyrészben osztoz
kodnak Nvngoteurópa népei is, ők is mindenféle 
nolitikai. nemzetiségi és vallásbeli siirlódásból 
kóVM kivették részűket; de mégis, kivált a je
löli százndlnm. mióta házi munkáikat jó gépek 
és eszközök segélyével végzik, gyorsan előre

keieskedelem minden előnyét mindaddig, inig a (miatt pénzhiányt ne szenvedjen, vagy az iparos 
vasul hálózatok csak egy oldalról, csak egy nyu-1 államokban szokásos öltözési modortól eltérni, 
got felől öveznek, s a keleti, északkeleti és j elmaradni kénytelen ne legyen, kivált ha a 
délkeleti hálózatok nemcsak Európában, lmnem! gazdasági termés nem kielégítő.
Ázsia közelebbi vidékein is ki nem építtetnek. Egy államban, melynek lakossága öltözéki 
De más reszt meg epén ez elzárkózott fekvés anyagait s ruhadarabjait nagy részt idegen ál
lehetett volna a belső munkásság fokozója, le- kunokból készpénzen vásárolja, ha a lakosság 
galább a hazai iparanyagok feldolgozásában, i nagy része ezen kézpénzt csupán a termelés

Mondani szokás végre, lmgy miiünk „ke-[esélyei szerint kaphatja, a termelőknek alkal- 
vés a kéz" s a mi van, az a földműveléshez i mázniuk kellene magukat ezen esélyek eredmé- 
111111,1 szükséges ■ ■ • nyoihez. t. i. jobb években, melyek évtize-

Kivált ez utóbbi érvelés alkalmas arra,' dónként alig 2 3 szer ismétlődnek, legalább 
hogy a magyar népben az iparosság iránti huj- 3 4 évre való megtakarításokat kellene ten- 
lamot eltiltássá s meggyökereztesse azon olter-l niök, mi pedig nálunk nem történik. S annak, 
jedő tévés nézetet, mintha Magyarország s ki-[hogy „kevés a kéz," van ugyan értelme a 
vált az altöld lakossága a „kézhiúny" miatt [ nyársznki szorgos munka idejében, de ha már 
nem érne rá a házi-iparos foglalkozásra • ■ • egyszer a termés (a szokásos s csak kivételes 
De nem igy áll a dolog. [helyeken intenzív földmivelés mellett) annyi,

lő- 16 milliónyij lólekből álló lakosság- hogy minden kéznek munkát ad, akkor nem pú
nál, kivált oly termőföldön, mely kevés munka luasz, hanem inkább dicsekvéskép mondhatjuk, 
után is megadja a bevetett mag 5—6-szoro- hogy „nincs elég kéz" s ily termések után 
sát, főkép a földmunkára alkalmatlan téli 120-tól annyi pénznek kell lennie, mennyiből több év- 
150 napra menő) időszakban kell lenie annyi [nek iparszílkségletei fedezhetők. Ha pedig a 
kéznek, mennyi a hazai termései szövetanyagok [ termés oly kevés, hogy betakaritásával s tisz- 
fedolgozásálioz szükséges. Oly államban, mely- tázásávsl felényi dolgunk sincs, mint rendesen: 
ben a közműveltség elég előre haladt állapot- a házi-iparosság foglalkozásai elől nem kellene 
hali vau arra nézve, hogy az egyes lakosok kimenekülnünk azon fogással,hogy „nem érünk rá. “ 
némi érdekeltséget erezzenek az állam főbbj Nincs tehát kellőleg indokolva a „kézhi- 
életmozgalmai iránt. — sőt melyben aránylag ány,“ mert különben is oly terület művelésével, 
nagyobb számú lakosság foglalkozik a legma- a mekkora Magyarország területe, Nyugoteu- 
gasabb államkérdó'ssekkel, mmt Európa bármely répa államaiban kevesebb kéz foglalkozik, mint 
részében: az állam mindkét nembeli lakosságú- [ nálunk és pedig intenzivebb gazdálkodást űz. 
mik tudnia kell azt, hogy 15—16 millió egyé-[ Ezen államokban azonban nem szokás pa- 
nek csupán ruházati szükséglete is sokkal na-[ naszkodni, hogy „nincs elég kéz," mert ezen 
gyobb mint sem azt. valamely, bármily iparos I államok polgárai nagyobb részt át vannak hatva 
nemzet oly olcsó áron teljes mérvben kielégít- [ azon kötelességérzettől, mely szerint egy kér
hetné, hogy a helybeli lakosság nagy része el mily nagyterületű államban minden évben, min-

haladtak.
Mondhatjuk továbbá, hogy hazánk nem 

tormi inog mindazon iparanyagot, melyek a házi 
iparosságnak nyugaton és délen főanyagait ké
pezik, u. ni. a gyapotot és selymet, legfeljebb 1 
ezen utóbbit, de csak fokozott szorgalom mel
lett teremhetné meg kellő mérvben. Mondhatjuk,1 
hogy hazánk fekvése a nemzetközi kereskede
lemre nézve nem oly kedvező, mint az iparo-j 
sáléi államok területe, mert országunk határai 
köröskörtll rakvák bérczekkel, s igy nemzetközi | 
tengeri kereskedésünk nem fejlődhetett oda, hogy 
hajóink selyemmel s gyapottal vagy más házi 
iparanyagokkal (bőrök, csontok szörnemllek. szö
vetanyagok) terhelve érkeznének nagyid)!) váro
saink közelébe, a vasutak pedig még nem 
nyujtliiiljiik s nem is nyújthatják u nemzetközi

T á r c z a-
.1........................

Te jutsz, te vagy eszembe csak 
Te. szép kis szóke. lány,

Hisz fí9y *zavad,  init kimondás 
Az áldást hoz reám.

liád gondolok én szüntelen
8 feledem bánatom,

Iía szende szép kis arezodat 
Naponta láthatom.

1 "■ V,,9U> 8 maradsz kiért szivem 
Hévül, ég, ver s dobog,

!e vagy, kiért, ha halni kell, 
Meghalni kész vagyok!

A TITKOK DALAIBÓL.

I.

Azt álmodd in eggre-másra, 
éjjelini meghatónk, 

*S kettőnkre mint hitvestársra 
4 koporsó várt csak miránk.

Hs éjjelen megjelentünk 
A hol a szép kápolna áll, 
Kimondottuk imáinkat 
Az esti szél zúgásinál.

Ha nem lesz már tán semmisem
8 számkivet a világ, 

Te megmaradsz, s gyakran titkon 
Emlékezem reád.

Szerettelek s te megvetél 
Szerelmed nem 'adód,

E szív tied! s édes — fájón 
Emlékezik nád. Szántó .lózeef.

Fénélon meséiből.
Kiss Jullskilniik ujrtnlja a fonlító.

Eyy lirey királyné é.i my faltul leány története.
Volt egyszer egy igen öreg királyné, annyira 

öreg volt, liogy se baja se foga nem volt, feje 
reszketett mint a nyárfalevél, melyet a szél mozgat, 
szemei oly rosszak voltak, hogy még szemüvegein 
át sem látott, arcza olyan sovány, hogy orra hegye 
és ajkának csúcsa összeértek, s háta úgy meg volt 
görnyedve, hogy egészen összecsiperedettnek lát
szott, az ember azt hitte, hogy csak a világ csúfjára 

' volt teremtve.
Egy tündérnő, ki a királyné születésével is 

jelen volt, most újra meglátogatta, és kérdezte tőle, 
akarnál-e még egyszer fiatal lenni ? Kész örömest, 
felel a királyné, minden kincsemet feláldoznám, ha 
mégegyszer 20 éves lehetnék. - „Ha találsz vala
kit, ki ifjúságát és egészségét vénségedért cserébe 
átadja neked, ugy ismét fiatal lehetsz." - A ki
rályné mindenfelé kutatott keresett, ha vállalkoznék-e 
a fiatalok közill valaki öregségre.

Jelentkeztek szegének, kik szívesen készek 
| lettek volna feláldozni ifjúságiikat, hogy gazdagok 
I..I,essenek de midőn látták, hogy az öreg királyné 
i;^onnslm köhög, hogy nincsenek fogai, hogy 

(mindig kását eszik és szüntelen dörmög, midőn 
I látták? lmgy milyen visszataszító rút alak, és hogy 

mindig szenved, vissza riadtak, s nem akartak meg 
öregedni, jobb szerettek koldulni és rongyos ruhá
ban járni. .Jöttek nagyravágyók, kiknek magas 
rangot, s nagy kitüntetést Ígért; de midőn a ki
rálynét megpillantották, „mit ér a nagy rang, magas 
kitüntetés, ha az embernek ilyen rútnak, gyülöltnek 
kell lenni" mondák, „nem mernénk az utczára se 
kimenni/*

Végre jött egy falusi leányka, szép volt mint 
a fakadó rózsa, a koronát kérte ifjúságáért cserébe, 
Mari volt a leányka neve. A királyné eleinte ha
ragudott a nagy követelésért; de végre is mit 
csináljon? Mit ér a haragja? Hiszen fiatal akar 
lenni.

„Oszszuk meg a birodalmat,“ mondja Marinak 
a királyné, „neked adom felét, másik telét megtar
tom én, csak elég lesz ez neked kis parasztleánynak.“ 

„Nem," válaszol a leányka, „nem elég/ az 
egészet akarom. Ha pedig nem akar beleegyezni a 
királyné, maradjon meg inkább ifjúságom, s királyné
asszony tartsa meg száz esztendős ránczait és várja 
be türelemmel a közelgő halált." „De mit csinálok 
én? Ha nem leszek többé királyné, ha nem lesz 
országom hatalmam,“ „nevetgélne, dalolna s tán- 
czplna mint én," erre Mari elkezdett nevetni, dalolni 
s tánczol ni.

A királyné, ki mozdulni is alig tudott, kérdi: 
„Hát te mit tevő lennél az én helyemben?"

„Nem tudom" válaszol Mari, „hanem szeret
ném megkísérlem, mert mindig hallottam, hogy 
szép dolog királynőnek lenni" inig igy alkudoztak, 
a tündérnő is megjelent és igy szól a leánykához : 
„meg akarod próbálni, miként illik hozzád, és ho
gyan tetszik a királyság?" „Miért no, ha csak 
próba," volt a válasz, azonnal rodőkbo borult hom
loka. haja meglehérült. tagjai remegtek szüntelen



denfóle körülmény között, elegendő kéznek kell 
lennie arra, hogy a lakosság ruházati és más 
iparczikkekkel el legyen látva, sőt igyekeznek 
saját szükségleteiken felül más népek számára 
is dolgozni, nem csak gyárakban, hanem saját 
házi tűzhelyeiknél is.

Annak tehát, hogy házi-ipar czikkbeli igé
nyeinket saját szorgalmunk utján kellően födözni 
képesek nem vagyunk, ismét csak azt mond
hatjuk, hogy legfőkép az igyekezet s néhol 
a kellő szakképzettségbeli hiány az oka.

A nőnevelésről.
Mig a férfiaknak hivatása a nyilvános élet me

zején vívni az élet harczait, a nőknek a végzet az 
első és legfontosabb működési tért a házi körben 
jelölte ki. Búr első pillanatban igen szűk, korlátolt 
térnek látszik a ház, komoly megfontolás utáu a 
józan értelem kénytelen bevallani, hogy az egy oly 
műkör, mely valóban méltó arra, hogy a nő szivét 
és lelkét neki szentelje; hogy itt oly magasztos 
feladat vár reá, melynek hű betöltésével hálára kö
telezi maga iránt az emberiséget, „Egyszerű fogalom 
lehet a ház, mondja egy iró, de mégis ezzel nyert 
ujalakot a világtörténet. A tűzhely nélküli nép, mű
veletlen nép. Ahol az ember nem viszi annyira, hogy 
családjának házat építsen: ott állandót alkotni nem 
bír, s történeti fejlődésről szó sem lehet. A házzal 
s a tűzhelylyel kezdődik az általános erkölcsiség, s 
az egyesek házi életével az egyén erkölcsiség. Es 
most is bátran elmondhatjuk, hogy a ki életének 
súlypontját nem tudja házában feltalálni, az a súly
pontot egyáltalában nélkülözi. “ A nyilvános élet me- 
zeje egy harcztér, melyen sokszor a felzavart szen
vedély: a boszu, a gyűlölet forgatja a fegyvert. — 
Kell lenni e mellett egy helynek, hol az érző kebel 
kipiheni a liarcz fáradalmait, s balzsamot lel a vett 
sebekre. E hely a családi kör; ebben vonul meg a 
jóltevo szelídség, a béke. Künn száz alakban ostromol 
a kisértés és üldözés, a bántó kétely, mind ezek 
ellen hű védelmet biztosit a család. Szóval midőn 
keblén, tagjainak édes pihenést nyújt, gyöngeségük- 
ben őket ápoló kezekkel dajkálja, a fejlő szívbe a 
nemes érzelmek magvait ülteti, az áldozatkész mun
kásságot kegyelettel, édes öröm, s feltétlen bizalom
mal jutalmazza, midőn egyesített részvéttel tördeli 
a bú fegyverének élét, uielylyel a földi vándort a bal
sors néha bántja jogosan mondhatjuk el, hogy a 
családi kör az élet bölcsője, jellemek első iskolája, 
az erkölcsiség tiszteletet parancsoló védvára, boldo
gító hit, remény, szeretet temploma.

ily templommá a női szív avatja fel a családot. 
A családnak reménye, békéje és boldogsága szorosan 
oda fűződik a nő lelkűidéhez, mint folyondár a fá
hoz, vele együtt emelkedik, és vele együtt hanyat
lik a porba. Ki tagadhatná ezek folytán, hogy a

' nőre, mint háziasszonyra szép és magasztos hivatás 
l vár. Hogy azonban a nő szép feladatának megfelel
hessen, s női erényeivel méltó tiszteletet biztosít
hasson magának, szükséges, hogy már nevelésénél 
hű irányadó legyen későbbi hivatása. Az oly irányú 

I nevelés, mely teljesen figyelem nélkül hagyja a szép 
hivatást, mely nőre, mint háziasszonyra vár, az oly 
irányú nevelés, mely csak a külcsillogást, a divat 

! uralmát tartja szem előtt, már alapjában czélt té
vesztett s nem kárhoztatható eléggé. Az igy nevelt 
nő képtelen lévén betölteni a feladatot, mit számára 
a gondviselés kijelölt elégületlen, boldogtalan lesz 
maga, s nem fog boldogíthatni másokat. A kellő 
értelmi képzettség mellett a nőnek tiszteletre keltő 
szép tulajdonát: a mély erkölcsi s emelkedett val
lásos érzés, a jó Ízlés, az őszinte gyengédség, a 
nemes részvét teszi. A helyes irányú neveles mind 
e tulajdonokat tekintetbe veszi, és nem elfojtásukon, 
hanem fejlesztésükön törekszik.

Ismételjük; szükséges az értelmi képzettség is 
a, nőnél. A műveltség már magában véve is erő, az 
önérzet egyik alapja, a jövendő egyik biztosítása. — 
A miveit nő több sikerrel töltheti be szép liiva- 

1 tását, több örömórát szerezhet a háznak, szebb voná
sokban örökítheti meg emléket az véi körében mint 
az kinek lelki tehetségei elhanyagoltattak. Miveltsé- 
gével a nő erősebb védelme a család üdvnek, meg
bízhatóbb támasza a férjnek. Nem szabad felejteni 

i továbbá, hogy a nő, mint anya az első nevelő is, 
édes anya ujját többnyire magún hordja a gyermek 
még akkor is, mikor már mint férfin vívja az élet 
harczait. És itt is elvitázhatatlan; hogy csak a 
művelt nő kelthet s olthat magasztos fogalmakat 
vallásról, hazáról a gyermek szivébe.

A lelkesedés lángja, mit az édes anya emelkedett 
szelleme és emléke táplál, olthatatlan lobog, s ki
séri a gyermek életét, mint sugár a csillagot; szi- 
vemelő példák erre: Kornélia, Szilágyi Erzsébet és 
Zrínyi Ilona gyermekei.

Az újabb időkig a társadalom a nők értelmi 
kiképzését meglehetősen elhanyagolta. Napjainkban 
már nagy buzgalommal törekszik a tapasztalt hiányt 
pótolni, más részről azonban épen e buzgalom 
folytán az ellenkező szélsőség jelenségeit is mutatja 
sok helyen a nőnevelés. Némelyek annyira túlter
helik tantárgyakkal a fiatal leánykák idejét, mintha 
nem is jó házi nőket, hanem inkább tudósokat 
akarnának bennük a világnak átadni.

Ha jó házinőket akarunk képezni, akkor a 
leányok nevelésénél oda kell törekednünk, hogy 
értelmük miv elése és előkészítésük, későbbi hivatá
sukra a legszebb öszhangzatban haladjon.

Hogy az erkölcsi érzés háboritlan tisztaságban 
fejlődjék tovább, szükséges, hogy mint hű őr álljon 
melletti*  egyrészről a józan vallásosság. — Ez

| szenteli a keblet templommá, s éleszti ebben foly

ton a nemes érzelmek veszta-tflzét. — A vallásta 
lan női szív v iszsza taszító jelenség, s az ilyen uoin 
lehet soha a családi üdvnek igaz gyámola. Nélkü- 
lözhetlen tulajdon a miveit nőben továbbá a jó 
ízlés, melyet bírhat az, ki a szépről helyes fogai- 
inakat nyert. Magasb értelemben véve szép az, mi 
nem ellenzik a jóval és igazzal, sőt inkább ezekben 
gyökeredzik. A jó Ízlésű nő szigorúan óvakodik 
viseletében, beszédében mind attól, mi jó szivüsé- 
gére, vagy lelke tisztaságára a gyanú árnyát vet
hetné.

Gondosan kerüli öltözetében, házvezetésében 
a fényűzést, először, mivel tudja, hogy ez miután 
előbb vagy utóbb a család jólétének romlását vonja 
maga után — nőm szép, hanem rut szokás; má
sodszor azért, mivel önérzete elmondja, hogy a nő 
valódi ékességeit nem a selyem bársonyban, nem 
a csillogó ékszerekben bírja, hanoin szivében s lel
kében. A jó ízlésű nőt nemes egyszerűség jellemzi 
az öltözködésben is. Nem bálványozza a divatot 
hanem mindig csak óvatosan helyzetének, állásának 
gondosan szemelőtt tartásával követi.

Gyöngédség, részvét. Mi a virágban 
az illat: az a nőben a gyöngédség s részvét. — 
A gyöngédség úgy nyilatkozik, mint szívélyes jó 
akarat; szelídség mindenek iránt. Így a gyön
gédség távol attól, hogy gyöngeség volna, ellenke
zőleg emelkedett erkölcsi érzés bizonysága, egy igen 
szép lelki erő. A mely nő o drága tulajdonnal 
bir, az másokkal szemben mindig nyájas ember
séges; beszédében mindig óvakodik oly kifeje
zésektől melyekkel bárkit is megsérthetne; - a 
bizalommal soha vissza nem él; nem kutatja 
mások ügyeit, s a mikor másokról beszél is, nyi
latkozata sohasem tiszteletlen: — nem foglalkozik 
sokat mások bajaival és nem törekszik azokat ter
jeszteni, nagyítani, sőt inkább fedezni.

A családi szentélyt tiszteli s véteknek tartja 
itt rósz akaratból vagy könnyelműségből a házi 
békét megbontani. Rágalommal nyelvét nem szen
nyezi be soha, s habár félre ismerés vagy irigység 
ezzel bántaná is, ő a női méltóság magaslatáról 
le nem száll, hogy hasonló fegyvert emeljen.

A részvét ikertestvére a gyöngéd
ségnek. A résztvevő szív együtt érez másokkal 
őrömben és bajban. — A szerencsétlenség előtt 
megindul, és tehetsége szerint kész a segélyre.

Testvér kézzel törli le a szenvedő arczárói 
a bánat könnyeit, az üldöző balsors nyomában, - 
mely fegyverével most itt, majd amott vág sajgó 
sebeket, — a vigasz balzsamát; a könyörülő 
szeretet hordja, bátorítva a csüggedőt; felemelve 
az elesettet.

A nemes részvétnek is a női szív első sorban 
hivatott temploma; — ez mutatja a nőben igazán 
a jó angyalt, — ki megjelenésével az életre szebb

dünv nyögött, fogai vaczogtak, egy szóval azonnal 
száz esztendős lett. Ekkora tündérnő elővett egy sze- 
lenczét, amelyből gazdagon öltözött lovagok és udvarlók 
jöttek elé, hódoló kegygyei veszik körül az uj királynét, 
tiszteletére nagy ünnepeket rendeznek, ő mindezt una
lommal, ásítva nézte, gyűlölte a szinleges czeremo- 
niákat, mindez terhére volt, enni nem tudott, be
szélni is csak fuldokolva, inkább hörgécselt, nyála 
lefolyt ajakán, s azt ruhája ujjúval törölte le, a 
tükörbe néz s azt hitte hogy valami vén majmot 
lát benne. Ez alatt a valódi királyné egy zúgha 
vonult, nevetett, ifjodni kezdett, haja megnőtt, fogai 
szép fehérek és erősek lettek, a redők helyébe tej
szinti arcza Ion, deli alakja, karcsú termete, de 
ruhája kopott és foszlékony. s szennyes mintha 
csak hamúpipőke lett volna, nem volt e viselethez 
szokva és a testőrök azt hitték, hogy valami kony- 
haeseléd, a palotából el akarták űzni.

Ekkor Mari igy szól .most csak zavarban van 
egy kicsit úgy-e, hanem én is rosszul vagyok, itt 
van vissza adom a koronát, én is vissza veszem 
foszlott kopott ruhámat. “ A csere azonnal megtör- 
történt, és a királyné ismét a régi lett. Mari pedig 
újra a kis falusi leány. Alighogy megtörtént a csere, 
mindketten megbánták, de késő volt, a tündérnő 
mindkettőt a maga rendes állapotában való meg
maradásra ítélte. A királyné naponként sírt, s ha 
valami baja volt, igy szólt:

„Oh ha most Mari volnék, gun.v hóban laknám 
ágyán. talán gesztenyével s fekete kenyérrel élnék, 
de nem volna semmi bajom, tánezolnék, vígan vol
nék, s hallgatnám a pásztorok furulyáját. Mit ér ez 

a szép úgy? Ha mindig csak szenvedek, mit ér a 
sok omber körülöttem egy sem tud segíteni rajtam.k

Siránkozása csak növeli'*  hajait, az orvosok is, 
kik mindig 12-en voltak körüli*,  nem tudtak álla
potán enyhíteni.

Végre is két hó alatt meghalt, s midőn Mari 
a királyné halálának Iliiét meghallotta, nem tudott 
hova lenni örömében.

Tánczolt, dalolt napokon át. mert most meg 
volt győződve, hogy nagyobb volt a szerencséje 
mint okossága, midőn a koronát, megbánva bár, de 
visszaadta. Es ekkor újra eljött a tündérnő hozzá 
s három vőlegényt állított elébe választás végett, az 
első öreg, mormogó, rút, irigy és kegyetlen termé
szetű, hanem felette gazdag, hatalmas és nagyúr, a 
második kedves, deli, szeretetre-méltó, s nagy csa
ládból való, de minden dolgában szerencsétlen volt 
s teljesen elszegényedett, az utolsó végre egy falusi 
parasztlegény, ki nem volt ugyan szép, de rút sem, 
nem gazdag, de nem is volt szegény, de Marit 
rendkívül szerette. A leányka alig tudott válasz
tani, Mari nagyon kedvelte a szép ruhát, az úri 
fogatot vendégséget és a bókokat, habozásából azon
ban a tündérnő kiábrándította, mondván neki: 
.(’gyan balga kis leány vagy te, látod ezt a paraszt
legényt, nézd meg jól. ilyen férj kell neked, az 
elsőt te nem szeretnéd soha, a másodikat nagyon 
is szeretnéd, de nem hozzád való, és mindkettővel 
szerencsétlen lennél. A harmadik hozzád való s szeret 
is, ez lesz a te urad. Jobb ám a pázsit szőnyegen 
tánczolni, jobb Marinak lenni a faluban, mint sze
rencsétlen dámának a nagyúri világban, s hu soha 

nem sopánkodni gazdagság, lény s bókok után, úgy 
a te földművelő uraddal igen boldog leszesz.

A két róka.
Két róka egy éjjelen bejutott véletlen a 

tyúkólba, s ott összefojtogatták a kakast, a tyúkokat 
és a csirkéket, ezen öldöklés után mindegyik hozzá 
látott éhsége csillapításúhoz. Az egyik, a fiatal, 
nagyon falánk volt, mindent el akart pusztítani, a 
második vén róka, nagyon fösvény volt, más alka
lomra is akart eltenni a prédából. A vén róka ig.v 
beszélt: .Piám én tapasztalatból szólok, engem már 
megtanított a gyakorlat, mert bizony én már sokat 
láttam a világon. Ne faljunk tol mindent egyszerre, 
most van alkalmunk, kincset találtunk, tegyünk el 
belőle máskorra is.lt A fiatal róka igy szól: „Hasz
náljuk az alkalmat én most 8 napra jóllakom, mert 
visszajönni ide nem lesz tanácsos, a gazda megles 
és bosszút áll tyúkjaiért, agyonver minket.“

Így folyván a beszéd, mindkettő ki veszi a 
maga részét, a fiatal róka annyit falt, hogy alig 
tudott tovább vánszorogni, felpulladt, megdöglött. A 
vén róka, minthogy ő volt az okosabb, mérsékelte 
étvágyát, és gazdálkodott, másnapra kelve, vissza 
megy a prédára, hol a gazda egy nagy sulyokkal 
lesve várta s agyonverte.

Minden kornak meg vannak a maga hibái: a 
fiatalok mértékletlenek és ki nem elégíthetők az 
élvezetekben, az öregek pedig jav ithatatlanok a fös
vénységben. k.



.. . levarázsolja uz édes öröm és bol.log- 
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■.... íik""s' „ gazdaságra családra, és házra be-
ll^ t4lf'.-zerencsét és áldást hoznak? A ház lo- 
(UiHet. :,Z| .^kedvesebb tartózkodási helye, ezzel

” "nizdasága, férje és gyermekei irányában.
4 nincs szebb képe mint n nő háziassága.

....................< teiéknység, 
szeretet és béke lakozik, ha egyetértés,

t, nviltszivüség és bizalom nriil-
«lád tagjai között.

t, lkMéltán adja azért a jó nevelés a leendő nő- 
Iiaáesot : .szeresd a háziasságot, mert ez 

'7*  .. megelégedett és boldog családi életnek, s 

''ii.'.iimk mely az életet nemesíti és gyönyö- 
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jó házi-nő jellemvonásai. A házias-! 
i„ i.í» értékét a rend s tisztaság, szeretet, titka-[ 
.Lsi„ és gondos munkásság adja meg, azért 

” i liiellíízlietleu lelki tulajdonok egy jó házi nőben.
al a reiid-zeretet. Egy Író szerint*):  ,a remi 

diai a polgári és társadalmi intézmények gépe-1 
Héhen ' — l>z hiányzik, ott a kerekek elakad- 
ni. a rugók nmgrozsdásodnak és a gépezet teljes 
síitadiisa lesz ezen sajnos hiánynak elmaradliatlan

A rend minden dolgoknak, a rend 
a tóinak is lelke."

És a rend l'entartásárn a házban a nő nem. 
f.ak liivutva van, de kicsiségekre is kiterjedő ligyel- 
mével kiválókig képesítve is. ,A barátságos rend a' 
liáilmi níi nélkül nem gond..Iható — mondja Stein 
1. - A mit a nő e téren övéinek ad, azt a gaz
daság, illés, nem pótolhatja.

A rend tatalma oly nagy. hogy lm a szives- 
cs ;i <111*7.  a rendel lcnscg egy félórára el is 

latvolom, még a tapasztalai lan szem is csakhamar 
észreveszi az iiliirrz.it a szívesség és a disz lilával 
pedig kiálliiitallainiak fogja találni. „A rend a húz
nak: igaz, ékessége s az első bélyeg, mely Ível a nő 
mini a hely és az idő úrnője a házában levő tár
gyakat megjelöli." A rend ugyan birtokot nem ad
hat; de az egésznek értékét megkettőzteti. a 
niemiyiheii: minden egyes tárgynak becsét emeli, 
semmit sem .szül, de mindent fenlart. A rend meg
várja a nőtől, hogy a házban minden tárgy, minden 
Isitor illéssel osztályozva, pontosan kijelölt helyivel 
bírjon, hogy a mire szüksége van, az hosszas ke-! 
resrs és forgatás nélkül is azonnal meglelhető le-! 
gyen. A remi uralnia kiterjedjen nocsak a tárgyakra, 
hanem a munkára, az étkezésre, pihenésre, szóval, 
at idő beosztásra is.“

A rendnek nélkülözlietlen szövetségese a ház
tartásban a tisztaság, s a házi nő ezt is. mint szeme 
tényét úgy őrzi és védi csaladjában.

A tisztaság szükséges a házvezetésében, mert 
« >lja meg a jólétnek a kellőmet, csak ez teheti 
’ dgjoiiosságot élvezetessé. , Barátságosabban vi- 
“«it a nnp. nagyol,li a tér, biztatóbb az asztal, a

11 ii" láradhat lan kezei fentartjak a tisztaság 
llr'diii;it. Kétszeres az öröm, mit ily helyen az em- 

r élvez, mert minden tárgyból a nő kedves szeme 
wosolvg feléje.- (Stein Lj

l)e másrészről még messze kiható' gyakorlati
* >s van a tisztaságnak.

... ilz enyészet romboló ereje külömböző
aj t SZi|kadntlanul működik mindenütt. Az

e mezején. mint dúló vihar, más természeti csa
lj' l,,D'»|u stb. Benn a házban kevesebb zajjal. 

' « w-rev ehető lég kezdi s folytatja munkáját, ott a
* P’rtan a szuny, penész rozsdában, s az .dko-

il'v-'1' *,'lt elhanyagolt szögletben,
iki.<■, ''eP"klsl)cn s úgy vásit, őről, rombol to-

’A 1
1'W, a ,7. “ ,SZalakal' “ "iSl ht,,'ek''tili aZ 
ni..|.,, tá„i.. "ZBllS. k"Ul' dölBoli “ szövetet... a 
Iípiki;; ir 10 esz’ a búst, és vajat; ott a tiszta 
szakit a ml l"'tot k“1’’ ilt ug-' 9Z"B l'"kat 
liba stli 'IVI'SZ a goni1'’ lneK'q>ed az asztal 
aapról-nu "''m "la’ ko'llal1' holnapután, hímem 
nap „ l" "aka.latlun.il uz egész életen át. llol- 
------(“"au nagyold,, holnap után már látható

■) Stein L.

egy nnp móg, s u hasznos tárgy ol vun rontva, I 
Cl lan veszve." (stein L.) |,

Az enyészet r.nnboló hatás., ellen az éber női I 
!• sz"re,J'‘ “bet csak igazén siker- .

"'■A no az, n ki tti és ollóval kezében a szenvedő I 
“'vetnek segítségére jön. Csak íí viseltetik rész- 
'v tol a házi eszközök panaszai iránt, csak íí tánw- 
gatja, orositi a szolgálatára álló dolgokat, a menv- 
nyiben a veszélyt ideje korán felismeri. A iiő 
"eniiMk úrnő, hanem az enyészettel szemben a ház
védnöke is. Joggal állíthatjuk, kogy hfí „í.i g0„d 
jibitl a rend és tisztaság folytán minden tárgy 
k.le.iez nnp helyett Hz napig, kilencz év helyett tiz 
C\ig tart, hogy a tisztaság, mig egyrészről ékesség,' 
másrészről a vagyonosodásnak is előmozdítója.

Munka és takarékosság. A 'rend és 
tisztaság feutartásn n házban folytonos gondot és 
munkát igényel, s a ió háziasszony mindezt nem 
bízza feltétlenül a cselédre. Maga jelen van min- 
dentltt, a konyhában, szobában, rendezve miinkál- 
kodvn, szigorú őrködése, biztosítása a rendes ninn- 
kássógnak a házban.

A jó lnizi nő szigorúan rugaszkodik a taka
rékosság szabályaihoz is, mind a konyha vezetésé
bon, mind az öltözködésbon, figyelme kiterjed a 
szükségletre, s ha csak pár krajezárt takaríthat is 
meg. azt sem tekinti csekélységnek. Lankadatlan 
figyelemmel őrködik a felett, hogy semmi veszen- 
díibo nemelljen, se u szobában, se'a konyhában, se 
a kannában. Gyűjt és számit jövő eshetőségre. 
Hogy azonban erre képes lehessen értenie is keli aj 
koiiylnivozetést. Nő, ki a tűzhely mellett járatlan, 

| ügyetlen; nő, ki szégyenl megjelenni a konyhában, 

akarva, neiu akarva a cselédség jó vagy rosszaka- 
I rátától függ, s nála szó sem lehet a takarékos
ságról.

Rendes házvezotósnól a nőnek szem előtt kell 
tartania, hogy mennyi jövedelemre számíthat a csa
lád, s takarékos gazdálkodással következetesen oda 
kell törekednie, hogy az arány, a bevétel ós kiadá
sok között a család jövőjére nézve minden évben 
kedvező maradjon.

Ezen elvek szem előtt tartásával kell nevelni 
n leányokat, hogy egykor bennük az élet jó házi 
nőkot tisztelhessen. Gy.

tüdo igen apró hólyagcsákból és csövecs- 
az az edényekből áll. melyek közül uénie- 
vór, másikban lég folydogál. A vér és lég- 
niucsenek egymással összeköttetésben, azon-

sza- 
oxy-

kö-

A 
kékből, 
lyukban 
edények 
bán csak igen vékony hártya választja el őket egy
mástól, melyen keresztül a lég oxygonje a vérbe s 
a vér szénsava a légbe szüronkedik át. A léghólyag- 
csákba jutott szénsav a hörgőkben és légcsőben 
levő levegővel lassanként összekeveredik, viszont a 
légcsőből folytonosan fris lég s ezzel együtt oxy- 
gen áramlik a tüdőhöz, mert a légzés által a lég
csőben levő levegőt folytonosan megújítjuk.

Hogy a levegő mint juthat keresztül a tüdő 
vér- és légedényeit elválasztó hártyán, és hogy a 
légliólyagokbn jutott szénsav mint keveredik a hör
gőkben és légcsőben levő levegővel, valamint a fris 
lég is hogyan mehet a tüdő léghólyagcsáiba, erre 
nézve azt válaszoljuk, hogy a cseppfolyós és 
légnemű testeknek legkisebb részecskéi folytonos 
áramlásban, ide-oda mozgásban vannak, s mivel e 
részecskék igen kicsinyek, a vékony hártyák, szöve
tek, fa, bőr, sőt még'a házak falai sem'akadályoz

zák őket mozgásaikban, hanem azokon, illetőleg li
kacsaikon a legnagyobb könnyűséggel keresztül 
hatolnak.

Ha közlekedő edényekbe különböző folyadé
kokat töltünk, pl. a kávés kannába tejet, csövébe 
kávét, azok ott rövid ölő alatt, magoktól összeke
verednek, vagy ha különféle sóoldatokat vékony hár
tya által választunk el tiszta víztől, a hártya nem 
akadályozza a viz és sóoldat teljes összekeveredését. 
Vagy fejlesszünk egy üvegbe szénsavat, másikba 
oxygent, azt fogjuk tapasztalni, hogy az oxygenben 
az izzó faszálka lángra lobban, a szénsavban az 

;égs la rögtön elalszik; ha már most mindkét üve
get bizonyos ideig bedugatlan hagyjuk vágj’ nem 
elég erősen dugaszoljuk be vagy vékony hártyával 
kötjük le: az égő fa mindkettőben úgy fogja foly
tatni égését, mint a levegőn égett. Ha levegőn csak 
izzott, mindkét üvegben csak izzani fog, ha a leve
gőn lángolt, mindkét üvegben lángolva ég tovább. 
Ez azt mutatja, hogy az üvegekben sem tiszta 
szénsav sem tiszta oxygen nincs többé, hanem 
had levegő, vagy is minb a szénsav, mind az 
gén a túlnyomó nagy mennyiségben jelen levő 
zönséges levegővel teljesen összekeveredett.

A vérbe átment oxygen a vérrel együtt a test 
legkülönbözőbb részeibe eljut és vagy a vérnek 
vagy a test egyébb részeinek égését táplálja.

Valamint a folytonos zsurlódas a legerősebb 
' aczél-szerszámokat is elkoptatja, ép úgy kopnak az 
emberi és állati szervek minden mozdulatuknál, 
minden erőfeszítésnél, mert egymáshoz és saját 
részeik közt is folytonosan zsurlódnak. A testnek 
igy lekopott, haszuálhatlaiiiiá vált részecskéit, melyek 
különben romlásnak indulnának és igy számtalan 
betegség okozóivá lennének, a vér mindenütt mint
egy elmossa, magával viszi, s ezek azután benne 
elégnek, de égnek egyszersmind a test többi alkat
részei is, és pedig annál inkább, minél kisebbek, 
minél jobban elválasztván a főtömegtől, mert a 

j tapasztalásból is tudjuk, hogy a jobban elaprózott 
| testek gyorsabban égnek, alantabb van a gyulás 
főfokuk. Azon anyagok pedig, melyek az oxygennel 
vegyültek, a testet a tüdőn, bőrön, veséken át, 

Jmint szénsav, pára, izzadság stb. hagyják el.
A vér azonban nemcsak kimossa a használha

tatlanná vált anyagot, nemcsak oxygent visz az 
égés táplálására a test legtávolabbi részeihez, ha
nem egyszersmind a testet táplálja is, a mennyiben 
a szervek a kopás és oxydátió általi fogyásukat 
a vérből pótolják helyre, a vérből egészítik ki 
minden részüket, eszközük saját növekedésüket, és 
igy a vér az egész testet időről időre egészen 
újjá teszi.

Azt a folyamatot, melynél fogva az állat a 
bevett táplálékot saját testévé, saját állagává, úgy 
szólván önmagává teszi, — áthasonitásnak nevezzük, 
inig a már elhasznált anyagok eltávolítását kivá- 
lamitásnak mondjuk.

Az állati test tehát valósággal minden 
natban kicseréli szerveinek egyes alkatrészeit, 
minden pillanatban valamit ki és hasonit át 
gokat, úgy hogy bizonyos idő múlva minden 
ben egészen uj alkatrészekből fog állani, de ez al
katrészek ismét másoknak adnak helyet, s ez igy 
tart szakadatlan sorban az állat I llláláig.

A állati test ezen folytonos átlinsonitását ós 
kiválasztását anyagcserének mondjuk.

Mókos Károly.

Az élet.
(Folytatás.)

Az állat a tápszert a száján veszi be, és a 
mennyit egyszerre bevesz vagy befal, azt a mennyi
séget falatnak nevezzük. A falat jó vagy rósz sza
gáról a száj fölött örködé' szagló műszer, az orr 
ad fölvilágositást. A szájban a tápszert a fogak 
megrágják, mialatt a nyelv és inyizére nézve vizs
gálják meg. A rágás alatt a táplálék nyállal kevere
dik s nyeletlé alakni át, mely a bárzsingon (nyelesé,- 
nyeldeklő) át a gymorba jut.

A nyúl nemcsak sikamlóssá és ez által könnyen 
lenyelbetövé teszi n nyeletet, hanem egyszersmind 
igen nagy oldó erejénél fogva a táplálék fölbontását 
is eszközli, s azért joggal mondhatjuk, hogy az 
emésztés a szájban veszi kezdetét.

A lenyelt táplálék a gyomor folytonos össze
húzódásai és kiteijdései —, nem különben az igen 
erős gyomornedv (gyómornyál, gyomorsav) ráhatása 
áltál nagyrészt fölolvad, tej forma anyaggá, az u. u. 
tápnedvvó lesz, melyet a gyomorba szájadozó liajszál- 
edények, mint a szivacs a vizet —, fölszivnak, a 
föl nem szívott, tömörebb rész pedig lassanként át
megy a belekbe.

A belekben a táplálék teljes megemésztése 
történik, és a megemésztett lúg anyagot a belek haj- 
száledényoi szívják föl.

A felszívott tápnedv lassanként egy nagyobb 
edényben egyesül s még némi változáson menvén 
át, a vérbe ömlik. A vérrel együtt a tüdőbe jut. 
Imi a belégzett óxygentől piros szint kap s ezzel 
vérré változik,

A bordák fölemelkednek agy, hogy ez által a 
mellüreg nagyobb lesz, mire a lég a szájon és orron 
a bárzsmgg.ií párhuzamosan futó légcsőbe (gége, 
sikoltó,) a légcsőima volt lég pedig a hörgőkön (u 
légcső ágai) át a tüdőbe rolnin s azt földuzzasztja. 
Ez a helégzés A következő pillanatban a bordák 
.döbbeni helyzetükbe lesülyednek, a mellüreg összébb 
szorul s igy uz előbb benyomult lég a tüdőből a 
légcsőbe a*  légcsőből a szabadlégrc visszaflzetik, 
„út kilégzésnek nevezünk. A be- és kilégzés sza
kadatlanul követi egymást.

pilla- 
mert 

anya- 
részé-

iiliirrz.it
aka.latlun.il


tek vissza a múltba, hány álmatlan éjét töltöt
tetek el értőm, hányszor hullatatok könnyeket 
miattam, hány keserű órát okoztam nektek és ezt 
mind cserében kiadásaitokért, angyali tttrelmetek-

lan vagyon szereieieKie; én nem hiszem, hogy 
valaha megjavultam volna. Mindig mélyebben sillyed- 
tem volna az örvénybe és csakis napjaitok további 
keseritője lett volna belőlem. Higyjétek el sokkal 
jobb, hogy ez igy történt. Fogadjatok magatokhoz 
egy kis fiút, nevezzétek Arnoldnak, neveljétek fel s 
az legyen agg napjaitok támasza. Hisz mi lett volna 
belőlem, ha tovább élek? Testileg lelkileg saját 
hibám, véghetetleu könyelmüségem által megron
gálva, végro is csak egy kiaszott, vézna ember, ki 
__ í érdemes arra, hogy a föld hátán hordozza, 
mig igy tán mégis lesznek olyanok, kik sajnálni 
fognak s úgy értelmezik lépésemet, hogy becsületből, 
haltam meg, amint igaz is. Kérlek esedezem: ne 
búslakodjatok értem, hisz én földi szenvedéseim 
meg fognak szűnni, tinektek pedig lesz egy másik 
Arnoldtok, ki elfeledteti az elsőt, ki csakis bút oko
zott nektek ,s végre e tettével koronázta meg az 
előbbieket. Óh, hogy én nem lehettem az! De nem 
akarok panaszkodni, én megérdemlettem sorsomat. 

'Mert ha visszatekintek életemre, ott csakis szeny- 
* foltokat látok és nem emlékszem semmi olyasra, 
mivel tinektek, édes drága szüleim, örömet okoz- 

. 1.— ...’..... Tinektek legkevésbbé van okotok halá-
szeptember 16-án Hegyeshalmon, Mosonyme-1 lómat fájlalni, és ha még valamivel örömet akartok 

úgy azt legin- 
a szeretetve ér- 
mindnyajatokat 
utolsó kérését 

el szerencsétlen, 
szerető Ar- 
hajfürtnt és 
és ha ti is

Vidéki ős helyi liirek.
A városi iskolaszék junius 12-én tartott ......      . .

ülésében a polgári iskolában tartandó zárvizsgálatok ért. - Most a sir szájánál megvallom: én méltnt- 
sorrendjét jóváhagyta, e szerint, mint már közöltükjlan vagyok szeretetekre; ( 
is, a vizsgák ezen sorrendben fognak megtartatni: ' ’ '

Jun. 21. d. u. 3 órakor franczia nyelvből: 
„ 22. d. e. 8 és d. u. 3 órakor 1. osztály
.23.................................... „ , II. „
„ 24. . . „ ... . 111. .
.25....................................  , IV. .
. 27. d. u. 3 órakor. Ének-zene- és torna

zárünnep.
A mit az eső nem volt képes elmosni. A ' 

vasárnap tartott lövöldéi ünnepély valóságos nép- nem 
ünnepé vált, s a délután sűrű suhogással megeredt 
eső nem volt képes a nagy napot, a kedélyes mu
latságot elriasztani. Még késő este is javában 
folyt, a mulatozás, és már nagyon is későn volt, 
mikor az utolsó párok is távoztak.

Lúgosról írják: Az utóbbi napokban számos 
fecske esett áldozatul a rendkívül hideg időjárásnak, 
így hat megbízhatatlan hírnökei voltak a tavasznak.

Halálozás. Nagy veszteség érte a pozsonyi 
evang. hitközségét és bátran mondhatjuk, az egész 
magyar egyházat. Glatz Henrik pozsonyi lelkész 
35 éves korában hunyt el jun. 8-án. tüatz Henrik Lam v0]na- 
184.r 
gyében született, hol atyja és egykor nagyatyja is j nekem szerezni, ott ahol leszek, 
lelkészek voltak. Szive sugallatát követve, gymnasiumi\ ^ább avva^ tehetitek, ha elfeleditek 
tanulmányainak bevégezte után Pozsonyba a theolo-[ 01el,ek, és
giára iratkozott be. taueu a jénai és heidelbeigi 6 . J b teljesíteni akarjátok, úgy feledjetek
egyetemekre ment, hol Hitekért, kuno fischer voltak |de titl,ket örtkklSi móg ., siroll tul is 
tanárai. Két év múlva visszatért hazájába, visszajött, Hokitokat. Itt küldök egy nrczképet, 
Pozsonyba, hol a lycenm rendkívüli, később pedig' egy virágot, melyet összecsókoltam, 
Boleman tanár helyére a theologia rendes tanárává megcsókoljátok, nem váltam el bncsncsók nélkül.‘ 
neveztetett ki, s mint a lycenm hittanára 1876. ju- "tatén leletek I
,. ... , Rózsavölgyi es tarsa kiadásában, Budapesten
hús 15-én Geduly Lajos szuperintendens áltál löl-j raegjt.lcllt. kecskepásztor Márkiné, zongorára 
szenteltetett. Pályáján kedves, megnyerő modora és ; szerzé Sternád W. P. és Mensch iirgere dich nicht! 
feddhetlen jelleme által annyira megnyerte nemcsak, Polka francaise von Louis Katzan.
hallgatói szeretetét, kik rajongtak érte, hanem a | 
hitközség becsülését is, hogy Raabe Ágost halála! Árpád sírját Thaly Kálmán vezetése alatt nagy 
után 1878. november 3-án annak helyébe pappá vá- ! buzgalommal keresik Ó-Buda határában s eddig 
lasztották s hivatalát ugyanez év deczember 22-én' elég biztató eredményre jutottak, melyek reményt 
el is foglalta. Alig egy év múlva meghűlés követ-, nyújtanak, hogy fáradozásuk nem lesz egészen siker- 
keztébeu megbetegedett s a kórágyat nem is hagyta i teleli. A téren, hol a Fejéregyház romjait sejtették, 
el többé, míg a halál szenvedéseitől meg nem sza-1 megkezdek az ásatásokat. Ásásközben a délnyugati 
baditá. Megdöbbentőleg hatott reánk, kik a boldo-! sarkon ráakadtak egy nagy háromszögben faragott 
gultat közelebbről ismertük, e szomorú hír. - ; k5rei melyct Thaly vél „ azt hiszii ,
Áld s és béke lengjen pormd felett, - szellemed és az itt talált rógi római ópitmiSliyek valamclyikéből, 
emléked e m fog közöttünk, kik teged tisztelve sze-. telén épen a nagyszerű vízvezetékből vétetett s a 
rétiünk addig, míg számunkra is megnyílik a sir. s a Pejéregybáznak tilz falát koronázta, s midőn a

Halólozas. Nagy Zsigmond, a győri evang. templom összeomlott, ide dűlt. Kiemeléséhez nyolez 
hitfelekezet szép képzettségű fiatal segedlelkésze múlt ■ cníbcl. volt szflkséges. Találtak azonfelül számos em- 
vasárnap hosszú betegség után 24 éves korában b,,ri lócsontokat, emberi koponyát, vasgyttrüt, ko- 
moffhalf A 7 írmb.i Imi icílmín L-1V<Í1Z J ’

Egy szép leány titka. Marton Janka szét.., 
hérvári születésű fiatal nő múlt hó 30-án a Diin/í’ 
ugrott, do két napszámos által a vízből kihuzat 4 
a budapesti sz. János kórházba eszméletlen álíanft» 
bán szállíttatott, hol gondos gyógykezelésbe részesnh 
Szombaton e hó 5- én már annyira felépült 1U ' 
a kórházat elhagyhatta. Midőn távozni készült nuF 
szavakban megköszönte az orvosok fáradozását m1 
ezek viszont szerencsét és boldogságot kívántak ml■*  
WA mig csak élek boldog sohasem lehetek*  felelt 
a szerencsétlen nő és ez az én titkom, ezzel tá - ** 
zott. A szegény anya, ki e szavakat hallotta sir?*  
borult gyermekének keblére az ősz atya nedia 
natosau lépdelt utánok. b

Kidobták. Fildelfiában egy néger hölgy jegyet 
vett c"y előadásra az ottani Arch-Street-Teater-ben 
A néger nőt azonban, daczára minden ellenállásnak*  
kilökték a színházból. A botrány a törvényszék elé 
került, mely a sértett hölgynek 900 dollár kárpót
lási összeget szavazott meg. A színház tulajdonosai 
fellebbeztek ugyan a törvényszék e határozata ellen 
de a felsőbb törvényszék megerősítette az első iz. 
ben kirótt pénzbírságot.

A győri kivégzés epilogja. Az igazságügymi. 
niszter fölhívta az országos közegészségügyi taná
csot az iránt, vájjon mikor van oly helyzetben a 
törvényszéki orvos, hogy kötél által történt halál.
büntetés végrehajtása után a 
bizonyossággal contsatálhassa.

Vizár Kassán. Májushó 26-án 2-3 óra kö
zött roppant égiháború vonult cl Kassa fölött,mely 
a Bozália és Kálvária hegy fölött valóságos felhő
szakadás alakjában ömlött le. A víz oly hatalommal 
rohant le, hogy két lovat a kálvária utczai hid alá 
sodort, melyeket csak nagy nehezen lehetett megmen
teni, egy ökröt pedig végig vitt az utczán és a sze
gény állat testéről mind lohorzsoltatott a bőr. Több 
ház egészen három lábnyi magasságig állott vízben 
igy Plutkó korcsma helyisége, a glális pedig, hol 
egy fába be is csapott a villám, egész tengerré ala
kult át. Kékeden és Zsadányba szinte nagy pusztítást 
okozott a viz

halál beálltát egész

meghalt. Az irodalmi pályán kiváló hivatottságot 
tanúsított, s lapunknak is munkatársa volt. Teme
tése múlt kedden nagy részvét között ment végbe 
Béke hamvaira! — Dr. Löwy 'Tóbiás, budapesti kir. 
főügyészi helyettes, egyike legkitűnőbb jogászainknak, 
hétfőn elhalálozott Budapesten.

Zlchy-Ferrarls Viktor gróf gyüszos elhunyta vivatott egy magyar és egy török lovas csapat ‘kö- 
fölött Mosouymegye közgyűlésé jegyzőkönyvileg rész-1 zOtt. Akadtak ffiég több nlcgílze„üslidett goreuda ds 
rétét fejezte ki, határozati ag kimondta, hogy Zi- fndarabra, valaraillt a kövck rtobÍ8 ■ tt 
chyt Félix gróffal es nejével, V.ktor gróf szüleivel a; kormog 6s ol(adt taraokmtaal átozlk bcvon/ai „ 
megye tudatai fogja részvétayilatkozat. mi aiTa euged k9vetkcatetoi> hogy a Fejéregybáz
nevű tauu8l°nöugyüko “ágot köretrtt',/'koncai >1’’" nT i'b ''“j™4,’ ''°gí

a tanárokat okolják, mert igen szigorúan bántak a ásatások melyebbre is iolytattassauak, hogy a 
szerencsétlennel. Hegyi Pál a „ Pozsony vidéki la-1 talllP'01n eredeti talaja s a netal.ílii kiijita napfényre 
pok'1 belső munkatársa e lapok utóbbi számában [jöjjenek, a mi azonban a fölfakadó talajvíz miatt[ 
nem a tanárokat, hanem a rendszert hibáztatja, mi ezúttal lehetetlennek bizonyult, s igy a további 
ZlfcmM £°ndjiUv’ re“ds“1*<V  » kutatást ez alkalommal félbe kellett hagyni s be-1
neveles mai liánjában fekszik a hiba azon irányban, - • • ...... “• I
mely szerint már maholnap nem lesznek gyermekek 
és ifjak, hanem .... no de ne folytassuk, szól he
lyettünk annak a bajai tanulónak a levele, a ki 
magát múlt hó 28-án végezte ki. A levél közelálló 
egyénektől ajánltatott közlésre, s mivel úgy a 
szülők valamint a gyermekekre nézve is fölötte ta
nulságos, egész terjedelmében közöljük, de kijelent
jük egyszersmind, hogy ezzel korántsem akarunk 
dicséneket zengeni az öngyilkos fölött. A levél igy 
szól: .Kedves drága egyetlen szüleim! Midőn so
raimat megkaptátok, én már nem vagyok az élők 
sorában. Tantalus kínjai semmik, azokhoz képest, 
mit én most érezek. Látlak titeket kétségbeesve, 
látom ősz öregatyjámat, mint ver le mindnyájatokat 
e csapás, és nem vagyok képes mást tenni, mint 
amit elhatároztam ! Az iskolából kizárva,

Lapunk 39. számában közlött rejtvény meg
fejtése: Deák Ferencz emlékszobra.

Helyes megfejtéseket beküldtek: Lövy Emil, 
VVeisz Lipót, Gold Pepi, Maskovits Ármin, Appel- 
leld Géza, Bernolák Jenny és Palkovics Benő, k 
megfejtők közül Palkovics Benő neve kisorsoltatván, 
neki a „Malvin csárdás*  ez. zenemű megküldetett.

8 a k k -1 n I á n y.
Megfejtendő lóugrás szerint. — A kiindulási pout 

*-gal van jelölve.

por sószögekhez hasonló vasdarabokat, a miből azt kö
vetkeztetik, hogy a templom környéke s tán maga 
a templom is akkori szokás szerint temetkező hely 
volt. A ló- és embercsontok újabb részéről Thaly 
azt hiszi, hogy ezek abból a csatából valók, melyet 
Thurzó említ a XVI. század végéről, s mely e helyen

az ve! köny baj tíird nyók gás I.

test tűs é ár a közt dl nól

I mól led, ♦bú kór ne se szóp soly

I n vC vet dest vei. mo kül. vedd,

; vé re ké re; ke várj ríi az

meg g*t a ól kül, bo mint ne

i
nem li vi ég, bú sód reng I

1 ’’a majd köz let! az is sor 1

várni azt az időt, mikor a talajvíz leszáll.
Jó emlékező tehetség. Schramm tanár a 

brűnni tanító-egyletben érdekes előadást tartott a 
mnemonikáról, vagyis azon művészetről, mely sze
rint az emlékező tehetséget annyira kilehet művelni, 
hogy összefüggésben nem levő dolgokat is az eszme
társulás folytán meg tudunk tartani. — Előadását 
érdekessé tették kísérletei, mely szerint 60 számjegy
ből álló számot előre és visszafelé elmondott. Azu
tán száz meg száz város és ország lakóit, csaknem 
minden nemzet és kor híres embereinek születési 
évét, évszámokat a világ- és irodalom-történetből, 

t ! egyes helyeket könyvekből, klasszikusokból, egész 
_ , • x 1 , ; ............ ....... ’ nem strófákat, mondatokat, ha csak egy sort olvastak
merném szemeimet reátok emelni, nem mernék egy uoki mnndnH .ö l.íh,. Livm v/w 1 
becsületes ember arczába tekinteni, nehogy megvet-! ’ x X11 k ’ Wg Ü Cgy egÓ8Z 8ori
tetésemet lássam azon kifejezve; nem mernék az|Gg‘'niAs nie e ^rthetlenül helyezett szótagot Íratott' 
utczára menni, nehogy gúny tárgyául szolgáljak | fö1 tá,,Mra, mely a közönség között köröztetett; 
mindenkinek; inkább százszor meghalok ! De, ti. «s ezeket is előro-hátra elrecitálta egyszeri elolva- ! 
drága egyetlen szüleim, vigasztalódjatok! Nézze-)sás után.

Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin.

Megfejtési határidő: junius 26-ika. A kinek 
neve kisorsoltatok, jutalmul a „ Vilma “-csárdás zene- 

I müvet kapja meg.

Szerkesztői levelezés.
Hóbortos báró. Át fogjuk olvasni. A kézirattal néni 

tudtunk boldogulni, majd talán a helybeli loinkolabnn uka<> 
szakember, oda fordulunk.

Mezólak. K öszönöm.
S. Ö. Bpest. Él-e még?
Esztergom és vidéke. Köszönjük a szívességet.
Gy. Kö szünet s üdvözlet.
Z. Soh'so tusoljon! Legközelebb be fogjuk önnek bi

zonyítani. hogy . . . csüggedésre nincsen ok. Az ördög nein 
olyan fekete, mint a minőnek festik, s mi sem ijedünk m‘,K 
a magunk árnyékától!

Végszó hozzá stb...................C'ensura alá jönnek, s úgy
hisszük méltóknak fognak találtatni. _ .

W. J. Béc8. Mai számunkra későn jött, a jövőben hoz*  
zuk. Köszönet.

V. S. Bpest. Úgy legyen. Levél megy. Üdvözlet.
Ifj. B. G. Bpest. Tévedésből történt.

Felelős szerkesztő: lián fi János,

Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.


