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Hataloin-o a sajtó?
Nem rég elő áll ogv franczia. a ki kereken ki

mondja, hogy egy nevezetes lap szerkesztőjének 
lenni többet ér, mint herczegi korona s császári 
trónus és az. egy .-zóval legfőbb földi jónak tekinthető.

Azonban ismeretes-e, mit jelentsen: egy ki
terjedt lap szerkesztőjének lenni. Egy hatalom sem 
hasonlít ehhez a földön, mivel egy sem valódiabb s 
hatásosabb, egy sem okoz nagyobb hatalmi érzetet. 
Hogyha valaki a magasban akar lebegni s polgár
társainak számlálhatatlan mennyiségét akarja köz
vetlen alattvalójának tudni, s ha lelajánlanának neki 
egy herczegséget, vagy semmiféle államintézmények 
állal nem korlátolt császárság feletti hatalmat: az 
a nélkül, hogy gondolkodnék, válaszsza az újságot. 
Hatalma akkor mérhetlen. Nemcsak a nyilvános köz
ügyek fonalai azok, melyek kezében összefutnak, ha
nem uralja a magányéletben előforduló minden ese
ményt. — Minden személyiségnek s ugyanabban, a 
mi a legérzékenyebb s legsebezhetőbb: jó hírnevé
nek s hiúságának mindig van vele számolni valója, 
(■sak gondoljuk meg. mily fontos s mily nagyjelen- ' 
tőségü korunk hiúságának összeségét birálgathatni 
s bonezolgathatni a politikai, közügyi, tudományos, 
akadémiai, ipari, művészi s még sok más többféle 
irányú hiúságot, saját józan eszünk s belátásunk 
szerint ingerelni vagy csiklandozni, gyögyörködtetni 
vagy kétségbeejteni.

így szintén airi franczia*)  akin meglátszik.

T* 1 á r c z eu-
A gentleman.

(Kép az ir népéletből).

Hajónk pompás (Icl-kricli szélnek örvendve, 
njilgyoisasággal röpült el Mán sziget melleti, s 
csakhamar éreztük az éjszaki csatorna hullámainak 
hatását, azt a sajátságos reszkető mozgást, melyet 
csakis szélben-viharban megizmosult tengerészek ide
gei állhatnak ki hosszabb ideig. Annál vidámabban 
üdvözölték az utazók Belfast város tornyait, melyek 
a mélyen benyomuló öböl egyik szögletében barát
ságosan hivogatólag tűntek elő. A csónukot a hajó 
oldaláról lebocsátották a viz tükrére, s én néhány 
perez múlva szárazföldöli voltam.

Lábaim első Ízben léptek a /zöld sziget- klasz- 
szikus földjére. Különösen meglepett tehát az, midőn 
első tekintetre holmi rongyos, félig éhenholt embe
rek egész tömegét láttam magam előtt, kik részint 
édes .semmitevésben lézengtek a kövezett parton, ré
szint pedig koldulva a kiszállók jószívűségét és em- 
herszeretetét vették igénybe. Vakmerő tolakodásával 
kiválóan kitüntette magát egy a szó szoros értel
mében csupa fityegő rongyokba öltözött, fedetlen 
fejű, körülbelül 18 éves liczkó, ki egyáltalában nem 
akar mellőlem elmaradni, s szolgálatát váltig kinál- 
gatta, magát tehervivőnek, inasnak, kísérőnek ma
gyarázónak. követnek, meg istentudja mi mindenfé
lének rekomendálván. Mikor már annyira ment szem
telensége, hogy megragadta karomat, s utazótáská
mat erőszakkal ki akarta venni kezemből, nem ma
radt más hátra, mint az erőszakot erőszakkal eltá

hogy egész életén át nem volt lapszerkesztő — mert 
különben nem felejtette volna el a nagyszerűség mellett 
árnyoldalt is megemlíteni a nagy felelősség terhét, a 
naponként megnyúló szerkesztési gondokat s nem ke
vésbé a csiiszó-mászó lármavágy skielégithetlen hiúság 

j feletti utálatot, a mely szerzőnek oly irigylendőnek 
i tetszik. Persze sokkal könnyebb királynak lenni mint 
felelős szerkesztőnek. Amannak mindenkinek csak 
parancsolni, emennek mindenkinek igényeit, ki keli 
elégitni. ^elszakítva tátong a nyilvános tudvágynnk 
feneketlen mély, sötétlő örvénye s kénytelen az em
ber mindig konezot lielehajitani, nehogy maga is 
elnyelessék általa. Minden élet egy harcz — de 
épen ezen harcz symptomája az életnek s szintigy 
hasonlít az újság s a publikum közötti viszony két 
óriás viaskodásához: minél többet ad az egyik, an- 
nál többet követel a másik. Midőn 1788-ban január j 
első napján az ,l'niversal-Uegister" ,Times" név 

, alatt jelent meg először, ekkép hangzott a vezér- 
A'zikk ,A Times, mily borzaloingerjesztő név! Meg- 
i engedjük. A Times azonban egyszersmind egy sok- 
fejil szörnyeteg, mely száz nyelvvel beszél, mely
ezer szerepet játszik s élete folyásának tartalma‘ 
alatt számtalanszor változtat alakot s hangulatot." 
Mai napsáig minden nevezetes újság egy ily szörnyeteg 
s még azonkívül mindegyiknek egy még sokkal na
gyobb s látszólag sokkal veszedelmesebb s vésztho-, 
zóbb szörnyeteggel ,a közönség "-gél van dolga. 
Ezen ezer fejű szörnyeteget kielégíteni s hatalma 1 
alá hajtani, csodákra,' a legkülönbözőbb erők s ele
mek egy csomópontban való összpontosítására van 
szükség- Hatalom-e a sajtó? Nevetséges kérdés. A

volítani, s erős ütést mérve reá, odébb löktem út, 
minek következtében hátrább maradt ugyan egy kissé, 
de egyúttal hasonszőrű társait segétségül hívta, s már 
kövek után nyúltak elleneim, s dühtől szikrázó sze
meikkel majd hogy keresztül nem fúrtak, midőn né
hány részeg matróz jelent meg a kőparton, kiknek 
úgylátszik nem volt egyéb dolguk, mint nemrég ki
kapott Zsoltijukat lehetőleg gyorsan elpocsékolni. A 
léha íiczkóknak mos legsürgősebb dolguk volt a m it- 
rózokhoz. csatlakozni, s tömegesen kisértek őket egyik 

' partszéli csapszékbe abban a reményben, hogy a tisz
tességesen bekáfolt matrózok jókedvéből egy pohár 
pince vagy egy pennyre tehetnek szert. Az én kelle
metlen kísérőim is tova mentek, s csakis az a liczkó, 
kit megütöttem, maradt hátra, s kezeit ölbe rakva 
dühös pillantásokat vetett utánam. Midőn r.iégegy- 
szer visszatekintettem, láttam, hogy egy piszkos ken
dőbe hurkolt asszonyi személyijei beszélt, a ki sze
meit álmosan meresztgetve, az imént leirt egész je
lenetnek tiiiiuja volt.

A vendéglőbe érkezvén, alig váltottam más ni-! 
hát, midőn ajtómon halkan kopogtak. Felnyitom az 
ajtót, s ime belép egy teljesen ismeretlen s fölötte 
furcsa alaké személyiség. Az idegennek vastag Iá
talpakkal ellátott ezipője, a sok mosástól jócskán 
Összeszaladt nankingnadrágja, s jobb időkben kék ■ 
szinnol dicsekedett, de ina már nagyon fakó frakkja 1 
volt, mely utóbbinak szűk szárnyai egészen n sar
káig értek Irtózatosan kemény .Vaterniörder." s az 
által egészen elborító nyakkendő egészítek ki öliö- 
zetét. Kezeiben, melyeket szennyes feliérkesztyíí dí
szített, egy ócska, kopott kalapot s egy fejsze alakú

ki korunkban a sajtóról, mint hatalomról beszélj 
oly triviális igazságot mond, mint tegyük fel, 
ezt állítaná, hogy a viz nedvesít és n tűz égőt, 
bevalljuk, hogy elöltünk, midőn ezen, a sajtó mi 
denliatóságáról szóló, franczia iángolatot olvasti 
az első pillanatban semmi sem tűnt fel oly őstől 
mik, mint- ezen az egész viliig által elismert téli 
nek dicsőítése.

Az első pillanatban! Mindjárt másnap ml 
tapasztaltunk, ugyanis tudomásunkra jutott-, lio 
vaunak a földön oly emberek, a kik kételkednek 
sajtó hatalma felett: van fiilük s nem hallana 
vau szemük s neiu látnak; van — hátok s w 
éreznek semmit. Egy híres európai államférfin ny 
váuosan kijelentette, hogy mindeddig kevesebbre 1 
csfllte a sajtó hatalmát: az újságok befolyása s< 

, kai nagyobb, mint a hogy ő képzelte, Ritkán tar 
sitott egy államférfin nagyobb bátorságot, mint 
itt és a ki nem vonakodott a világ előtt eev 
magára nézve oly szégyenitő vall.jii.st térni. i..'-i 
gosau hirdetni: hogy ő elérte élete estéjét s a j 
század végét a nélkül, hogy észrevette, hogy mer 
nyi nagyot - azonban szintúgy mondhatjuk ros: 
idézett elő a sajtó, a nélkül, hogy tudná, hogy 
nyilvánosság már önmagában s önmaga által szí 
ngy egy elemi hatalom, mint akár a gőz s vil

I uvosság, és az, ki ezt kétségbe vonja, körűibe 
olyuemíí álláspontot foglal el, mint egy diploma 
ki a csigapostával utazik a berlini congressusra, 
a vilauyszikrát lassúbbnak tartja, mint egy lev 
hordót.

,Mva eulj.a, mea niaxiina culpa" gróf Andiéi 

lógóval ellátott botot tartott; füleit jókora uagysé 
két sárga gyűrű ékesítette, l'nnopiesen, kurta föh 
tássiil lépett bo szobámba.

.Mit akar uram?!" kérdeni, boszankodva az 
hogy már megint zavarnak.

„Bocsánatot kérek Sir, hogy azonnal 
leiitem önnél; 
halasztást. Hu 
s barátomnak 
jövök."

,Én sem Önt, sem O’Conegal Patrik urat ti 
ismerem. Mit kíván tőlem?"

, Hogyan, uram, Ön tényleg megfoledko! 
volna azon szomorú eseményről, mely O’Conegal- 
rátomat arra késztette, hogy engem ide küldjön 
ügy tisztázására ? 1"

.Valóban, Mr O'Knóugh, itt tévedés fo 
fenn!" kiáltám nevetve. .Nyilván eltévesztette' 
ajtót, s így a személyt is. Én Meyer lipcsei kei 
kedő vagyok."

.Nagyon helyesen, Sir, azt már tudom 
u mellett meg vagyok győződve, hogy Öli mint ge 
Ionian bizonnyal kész e .sajnálatra méltó ügyet 
ként ...........................
már

ám a becsület törvényei nem tűri 
O'Knóugh kiszolgált kapitány vagy 

O'Conegal Putriknak megbízását

rendbehozni, a mint ez a gentlemanok k 
szokás. ‘

.A manóba, O'Knóugh kapitány uram, 
ön tulajdonképen?-
O’Knoug arezulatának azon részét, melye 

,Vaterniörder- és a nyakkendő nem rejtett el e 
szén, fájdalmas ránezokba húzta, megfordítá ni 
vével a szájában eddig eldugva tartott bagót, s i 
gyen szónokolt tovább:

akar



— mert ő az, ki ezen elidegenítő gyónást tette a 
pesti delegatióban, belátta tévedését, s sohasem 
jutott nekünk eszünkbe, őt e miatt kérdőre vonni, 
azonban csak feljegyezni akartuk ezen, a süketség, 
rövidlátás s anastheria csodálatos, ritka esetét. Mi
alatt azonban gr. Andrássy a sajtónak nagy befolyá
sát jóváhagyta, ő természetesen annak nagy — rósz 
befolyását engedte meg. Azonban már így akarja az 
államférfim traditio. Azonban befolyás csak befolyás ; 
erő csak erő, akár rósz, akár jó származik belőle s 
mindazáltal csudálatos, hogy egy intelligens ember 
életpályájának legmagasabb fokát érte el, s a mi 
nagyon valószínű, hason meggyőződésű elvbarátai 
társaságában, a nélkül, hogy ezen befolyást, ezen 
erőt, a mely naponkint ezer meg ezer ember által 
igénybe véve, tehát elég drastikusan be lesz bizo
nyítva, megismerte volna. Nekünk úgy tetszik, hogy 
itt a fogalmaknak psychologiailag nem egészen ér
dektelen, helytelen felfogásáról vau szó. Hogy ha az 
életben valami kellemetlen ütött ki, úgy gyalázzuk 
azt, és a gvalázás által gondoljuk, a hogy kiderítet
tük, a kellemetlenség ránk gyakorolt hatásának alélt- 
ságát. Gyalázzák a sajtót., és ez által vélik annak 
aléltságát kiderítettnek. Épen az ellenkezőről vagyunk 
meggyőződve, mert csak tekintsünk egy kissé szély- 
lyel Európában, mindjárt látni fogjuk, hogy épen a 
legbefolyásosabb lapoknak kell a legnagyobb táma
dásokat kiáltani! Egy régi német példabeszéd így 
hangzik: „Ha valahol egy szamár pillantja meg a 
napvilágot, azonnal nő mellette egy fa, melylyel azt 
verni fogják." Azonban ezt meg is lehet fordítani: 
„Ha valahol egy fa nő, azonnal világra jő egy ahhoz 
tartozó szamár." Ha valahol egy újság előáll — az 
újságolvasó mellett — az ujsággyalázó. Es legújab
ban az újságolvasó mellett még egy — egészen más
— faj is jelenik meg: a ki egyáltalában semmit sem 
akar tudni a felől, hogy látszik-e egy újság vagy 
sem és a ki elvből nem olvas újságot: az ujságig- 
norans. Mintha csak emlékezetünkbe akarná felidézni 
a régebbi alacsony fejlési fokozatokat, a mint hogy 
néha ember által nemzve egy majom vagy valami 
más csudaszülött jön napvilágra. A természetrajz ezt 
visszképzésnek nevezi. Egy ember, a ki elvből, vagy 
jobban mondva henczegésből nem olvas újságot, a 
ki a Hatalmas haladást nem képes megbecsülni, a ki 
a világot s annak haladását kifütyüli és minden élet
körülmény között buta s fenhéjázó En-jével megelég
szik, az ujságignorans, mint mi neveztük: egy ily 
visszképzet. Hogyha valakibe buta gondolataival be
lecsimpaszkodik, azonnal el kellene őt űzni s mon
dani: „Ön majom, Ön nem is tartozik az emberi 
társadalomba." Azonban ez is csak azért jött a vi
lágra, hogy a sajtónak hatalmát a maga módja sze
rint illusztrálja.

„Hogy igazat mondjunk" — folytatja a mi 
francziánk — „hogy most oly világban élünk, me
lyet az újságok kormányoznak . . . Kormányoznak, 
de nem uralnak, mert ők azok, kik minden a népek

jólétére nézve fontos kérdésben indítványt hoznak, 
tanácskoznak, bírálnak, Ítélnek, határozatot hoznak; 
országos intézményekről szóló ívek gyakran nem 
egyebek, mint praxisba áthelyezett vezérczikkek. A 
sajtó kormányozza a világot s legjobban bizonyítják 
ezt elnyomói, mindenek előtt pedig a nagy Napóleon 
Európa legnagyobb államfériiainak egyike, a ki ezen 
hatalmat egész nagyságában felismerte s azért — 
mert különben is szokása volt - ezt. megtörni tö
rekedett. Maga akarta az egész világra vaskarját 
kiterjeszteni, hogy annak államai meggörnyedjenek 
vaskezének súlya alatt, és hogy az egész világ térdre 
hullva csússzék előtte a porban s ép ezért nem tűr
hetett meg a magáé mellett egy másik trónust. Pél
dául olvassuk el Laulreynek „História de Napóleon 
1.*  czimíí müvét s tapasztalandjuk, hogy .a nagy 
despota semmiféle eszközöktől nem riadt vissza, 
hogy ezen félelmetes vetélytársát elhallgattassa. Már 

' eonsulkorában redneálta a párisi újságok számát.
1804-ben, midőn a „Journal des Debáts*  elkezdte 
az újszülött császárságnak nagyszerűségét —
gyalázni (?); nem, égbe emelni s dicsőíteni, azt 
irta Fouehehez a hatalmas, hogy parancsolja meg 
a lap szerkesztőjének, hogy többé ne érintse sem
miféle czikkben a király személyét és ha az ő aka
rata ellen megtörténnék az, legközelebb minden új
ságot be fog tiltani és csak a hivatalos lapot fogja 
meghagyni. Ez volta napóleoni eszménykép! semmi 
újság többé! mély, siri hallgatás! Később a „Les 
Debats*  kénytelen volt eltűrni, hogy egy censor he
lyeztessék a szerkesztői irodának legeslegközepébe, 
a ki a törlést mindjárt azon a helyen egyszerre tel

jesítette és ezen fáradságáért kapott évenként 12000 
frankot, természetesen a „Debats“-tól. Ennek azon
ban csak pillanatnyi hatása volt. Hogyha a gőzt 
rendes mértéken felől megszorítják s korlátozzák, a 
kazánt szaggatja darabokra,*

„A sajtó legéletrevalóbb s legerősebb, ha azt 
üldözik s elnyomják*  mondja a mi francziánk. Ben
jámin Constantnak egy nagyszerű mondata jut most 
eszünkbe. Midőn a tribunatnak parlamentaris sza
badságát akarták korlátozni, igy szólt ő: „A tribú
nál függetlensége nélkül sem béke, sem alkotmány 
nem létezik, hanem szolgaság s hallgatás; oly hall
gatás, melyet egész Európa hallana.*  igen! a des
pota eszményképét megvalósította, mély csend állt 
be, mely azonban oly hangosan kiáltott, hogy az 
egész czivilizált világ visszhangzott bele. Hasonlóan 
ehhez a sajtó hallgatása, — hogy ha ugyan azt va
laha ki lehetne vinni — nagyobb lármát okozna, 
mint a kinyilatkoztatás hét menydörgése, mert: a 
sajtó hatalom!

Csakugyan sohasem gondoltuk, hogy ezen mon
dat felett könyveket is szükséges Írni s első gondo
latunk az volt, hogy a francziát annak rendje — 
módja szerint megdorgáljuk, hogy oly sok haszon
talan fáradságot okozott magának bebizonyítani a 
napnak világosságát. Gyakran azt gondoljuk, hogy

I egy igazság megdönthetetlenül áll, természetesen 
'mindenkitől elismertetik és — egyszerre csak azt 
veszi észre az ember, hogy sokan kétségbe vonják 

' azt. Ajánljuk az elővigyázatot, még ott is, a hol 
mint a napfény, oly világos. Volt egyszer egy okos 
ember, a kit midőn megkérdeztek, hogy mely hitet 
vall, igy felelt: Hiszem, hogy kétszer kettő négy 
de bizonyosan nem tudom.

Nemet s j'ranczia kútfők nyomán

fSziklay Géza.

Vidéki levelezés.
Budapest, l'elir. 24.

Antiseniita mozgalom a budapesti egyetemen.
K! .tto: Százan Valiinak ők

Még a múlt év végén Kezdődött egyetemünkön 
| egy csúf és aljas mozgalom, melyet a sémiták el
leni mozgalomnak neveznek. Még a limit évben ke- 

| ringott, a hir országszerte, hogy a budapesti egye- 
| tóm néhány polgára szakított ezéljával, elhagyta a 
tudományos képeztetés magasztos eszméjét és a te
kintélyéhez legkevésbé méltó foglalkozásra adta ma
gát, t. i. a hirnévhajhászásra. Még a múlt év vé
gén határozd el néhány egyetemi hallgató, hogy 
aláírásokat gyütjve elismerést szavaz a magyar zsi
dófalónak, buzgó törekvéséért.

E határozat a múlt évben nem ment foga
natba, mert a csábítás aljas mesterségében az a né
hány phantastikus tanuló kellően képezve nem volt 
és a kívánt 100 aláírást 1881. jan. 1-ig összeszedni 

i nem tudta. Meghiúsult tehát a remény a múlt esz
tendőre; az uj évben megkettőzött pimaszsággal fog
tak hozzá az aláírások szaporításához, s roszaka- 
ratu csábításuk száznál több névaláírást csikart ki, 
csak azért, hogy elmenjenek az antisemiták császár
jához s őt gyalázatos hízelgéssel meggyőzzék, misze
rint ők is a butaság kegyelméből császárrá emelt 
nagy őrjöngőnek. buzgó mandarinjai lesznek.

Ezek a csuszó-mászó Bukovai Absentiusok hir- 
névhajhászásból borultak le Istóezy Győző trónja 
előtt, mert hisz, hogy is tudnának máskép hírnévre 
szert tenni azok, kik a dákókezelésnek, szerintük ne
mes mesterségében képezve magokat, igen gyakran 
megfeledkeznek a múzsáknak szentelt falak látoga 
fásáról. Kilkán látják azok az urak az egyetem ka
kasát, s valóban sok munkájába került volna az 
eszme megpenditőjének száznál több aláírás meg
szerzése, ha a kávéháziiak bűvölő ereje őket napon
ként össze nem varázsolná. „Furcsa*  mondja az alá- 
irásijiv hordozója, „minek nekünk az előadásokat hall
gatni, vau ott elég lezig, majd végig hallgatják ők 
a professorok unalmas károgásait! Meg aztán nem 
nemesebb foglalkozás-e a harmiuezkettős biblia a 
könyvek forgatásainál?"

Igy gondolkodnak az ifjú Hesostratusok, kik 
elismerést hízelegtek a hírhedt Istóczyuak.

S mit szól ehhez a hazai sajtó?
Es mint méltányolja ezt a nemzeti szellem 

képviselője?
Megveti, kigunyolja ez ostoba törekvést; kinyil

vánította őket a német gyerkőezök majmolóinak.
Mi is csak kaczagnánk ez élhetetlen kitűnni 

vágyás felett, ha előttünk nem volna egyetemi pol
gártársaiknak jelleme, nem csak azoké, kikről a Bu- 
kovaiak azt mondják, hogy Ábrahám i\adékai, haliéin

„Nem méltóztalik arra emlékezni, hogy alig 
egy órával ezelőtt a kőparton egy gentlemant min
den ok nélkül, meggondolatlan módon megsértett? 
Szörnyű, uram, igazán borzasztó, s ez ismét csak 
azt mutatja, hogy az ember néha nem tud heves 
vérmérsékletén uralkodni; hanem hát hiába, sajnos 
tény, hogy Ön barátomat, O’Conegal urat megütötte 
és odább lökte.*

„Talán arról a haszontalan iiczkóról beszél Ön, 
kinek tolakodásától csakugyan ily módon sikerült 
megszabadulnom?*  kérdém nevetve.

„Uram, kérnem kell Önt, hogy az elég nagy 
sértést ne toldja meg egy másodikkal is. Barátom, 
O’Conegal Patrik, ebédje után naponként a kőpar
ton szokott sétálni, hogy az üde levegőben egy csé
sze kávéhoz appetitust nyerjen; egészségének elő
mozdítása czéljából gyakrabban szeret kisebb test
gyakorlati mozgásokat véghezvinni, s más gentle
manoknak apróbb szívességet tenni, ön barátomnak 
udvarias előzékenységét botütéssel jutalmazta, s én 
azért vagyok itt, hogy az ő nevében e dologért elég
tételt követeljek.*

„S mi módon adjak érdemes barátjának elég
tételt,?*  kérdém, nagy nehezen elnyomván kitörni 
akaró kaczagásomat, s komolyságot erőltetvén ma
gamra.

„Mr. O’Conegal egy régi ir királyi ház sarja
déka, s elődeinek minden lovagias erényeivel ren
delkezik!*  feleié a kapitány. „Ö egyenlően jártas a 
pisztolylövésben, mint a kardvágásban s egyéb fegy
verekkel való bánásban, sőt s z ö r n y e n jártas, mon
dom önnek uram, rém ítŐen jártas, mert a fecs

két röpültében lelövi, s a legyet a falon távolról 
keresztül dőli.*

— „S lia nem volna kedvem Mr. O’Conegal- 
nak elégtételt nyújtani?*

„Akkor Önt kihívják sorban az O’Kilnaghok, 
0‘Mornamok, O’Tarnavanok, O’Piperek s az O’Co
negal családnak egyéb rokonai. De mindenesetre 
kénytelen lesz Ön mint gentleman állásunk lovagias 
szokásaihoz alkalmazkodni. Egyébként a sértést még 
az növeli és teszi kiválóan terhessé, hogy az Mr. 
O’Conegal Patrik jegyesének, Miss O’Kourk Moyná- 
nak szemei előtt történt, ki orvosainak rendeletéből 
gyengéd egészségének erősítése czéljából éppen a 
tengeri levegő élvezése végett sétálgatott a parton.*

Valóban nagy önuralomra volt szükségem, hogy 
komoly maradhassak; ám föltettem magamban, hogy 
a tréfát nem rontom el, s azért fontoló arezot vágva, 
kérdeztem;

„E becsületbeli ügy csakugyan kellemetlen reám 
nézve, minthogy üzleti dolgaim alig engednek egy 
órai szabad időt.*

O’Knough kezét, melyben kalapját tartotta, a 
váltamra tette, s fájdalmas tekintettel nézett reám. 
„Kemény dolog*  úgymond, nagyon kemény ; borzasztó 
szerencsétlenség, melyet csakis az ön átkozott he
vessége idézett elő. On talán családatya; barátom 
O’Conegal biztosan megöli Önt, a híí feleség s a 
nyájas arczú, kedves gyermekek körülállják a meg
gyilkolt édes atya néma tetemét, s jajgatva sirán
koznak, - a koporsó födelét leszegezik, a család 
tagjai elájulnak, a gyászas menet szomorúan vo
nul a temetőbe --, a sir rögei 'kvpogva hullanak a 

lebocsájtott koporsón .... ah! szivszaggató gon
dolat ! . . . .

O’Knough kapitány kivette zsebéből koczkfis 
kendőjét, s megdörzsölte azzal szemeit.

„Köszönöm, Mr. Knough, szives részvétét!*  
kiáltám. „De mondja csak, lehetséges volna, ily 
előzmények után a dolgot minden baj nélkül rend
behozni ?"

Mr. Knough nem felelt. Botjának fejszealakú 
fogóját orrához illesztve s gondolatokba merülve né
zett a földre. Néhány pillanat múlva múlva megra
gadta karjaimat, s reszkető hangon szóla:

„Ah! tán találunk módot arra, hogy az ön 
kedves nejének a férjét, szeretett gyermekeinek a 
gondoskodó atyát megtartsuk. Mit szólna On ahhoz, 
ha én megpróbálnám, vájjon nem lehetne-e Mr. C°- 
negalt egy Iont sterlinggel megnyugtatni s boszuját 
csillapítani?!"

„Arra bajosan áll reá egy régi ir királyi ház 
sarjadéka !" viszonzám ón.

„En mégis azt hiszem, hogy lehetséges leszel), 
mondá a tiszteletreméltó párbaj-segéd. „Mr. O(" 
negálnák igen jó szive van; iparkodni fogok őt meg
indítani, s az én szavamra elfogja hinni, hogy aZ 
ütés egészen véletlenül érte az ő hátát."

„Tegye azt, érdemes Sir!" mondám kéroleg, • 
„ám egy font sterling rám nézve nagyon is sok péuz. 
Mit gondol ön, nem lehetne két schillinggd a *' 1' 
engesztelést megpróbálni ?"

O'Kuougli arcza fanyar kedvetlenséget miitaM*  
„Két schilling?" kiáltá megbotránkozva. „Hiszen ily 



minden hallgatóé, kik érzik és tudják, hogy bennök 
helyezvék a nemzet reményei.

Nem hallottuk eddig, hogy a tanuló ifjúság 
felkarolt volna oly eszmét, melyben a szép a ne
messel, a jó a hasznossal párosulva ne lelt volna, 
nem ismertünk oly egyetemi polgárt, ki az ifjúi tűz 
egész hevével más eszmét pártolt volna, mint a 
mely édes hazánk felvirágoztatását tűzte ki ezélul!

S most száz és néhány ember piszkos törek
vése, ezernél több ifjú mocsoktalan jellemét szen
nyezte he. Ilyen a Bukovai Absentiusok szittya termé
szete, amely fővárosi egyetemünk fennállásának 101. 
évében akarja kicsalni a hallgatóságot a becstelenség i 
zászlójának fennenbbogtatására.

De ez nem fog sikerülni, az antisemiták rosz- 
akarata ez alkalommal is hajótörést fog szenvedni 
az igazság tengerében. Mert van még a budapesti 
egyetemnek igen sok nem sémita polgára is, kik el 
tudják, s el is fogják Ítélni az antisemiták titkos' 
áskálódásait. Szeretem hinni, hogy az aláírni sze
rető loO-nál több egyetemi hallgató, megbélyegezte! 
bár piszkos tette által hallgatótársait és vele fővá
rosi egyetemünket is, szeretem hinni mondom, hogy 
e bélyeget nem fogják hordani sokáig és kilökve az 
izgatni szeretőket körükből, megfogják tisztítani ma
gokat azok piszkától! K e n d e Á d á m.

VYILilKOZVr.
A „Fápai Lapok" szerkesztőségéhez f. é. 8-dik 

számunkban „Pro memória" ezimmel intézett, czik- 
künkben foglaltakat, a mennyiben azok ama szer
kesztőséget, \agy annak egyes tagjait sérthetnék, 
mint tévedésen alapúitokat és igy valótlanokat ezen
nel visszavonjuk. Pápa, 1881. febr. 21.

A „Magyar Vidék.**  
szerkesztősége.

(Adjuk e nyilatkozatot, mert magunk is azt az 
elvet valljuk, hogy mindenek fölött megőrizendő a 
„becsület.**  Nekünk ugyan nem volt szándékunk 
a „P. L." szerkesztője b e c s ü 1 e t é t megtámadni, 
de mivel ő a „Pro memória feliratú közlemény
ben sértést vagy legalább is oly kétértelműsé
ge e t avagy h a tá r oz a 11 a n sá go t talál,’mely gy a- 
n u r a adhatna okot, nem vonakodtunk kijelenteni, hogy 
nevezett czikkünk idevágó passzusa nem akarta sen
kinek a becsületességét (már a mit e kifejezés 
alatt rendesen érteni szoktunk) kétségbe vonni, mert 
hisz erre semmi okunk sincsen. — Midőn azonban e 
kötelességünknek elegot tennénk, egyszersmind el
várjuk a „P. L.“ szerkesztőjétől, hogy velünk szem
ben lojálisabb magaviseletét tanúsítson, s benőnket 
ne provokáljon. Mi a két beküldött közlemény
nek helyt adtunk lapunkban, mert oly egyénektől 
vettük azokat a kiknek városunk érdeke szivükön 
fekszik. - mi magunk pedig csak szerény megjegy
zést tettünk, mely egy betűje által sem igazolja a 
„P. L." szerkesztői nyilatkozatának azon hangját, 
melyen hozzánk szólt. A „P. L." szerkesztőjének 
tudnia kellene, hogy a „M. V."-nél is vannak embe
rek, kik elvért tudnak küzdeni, s a kik, a mi az 
irói qualifikátiót illeti, éppen nem állnak oly alanti 
fokon, hogy a ,,1‘. L.“ szerkesztőjével meg nem mér
kőzhetnének. — Hogy pedig a „P. L.“ szerkesztőjé
nek abbeli vádja, miszerint a „M. V.“ szerkesztője 
a kiadó köpenye alá búvik, mennyire alapos, arról 
evezett nszerkesztő ?ur t. küldöttjei tehetnek tanúságot ; 
ők megmondhatják, hogy az a 1 a 11 o moss á g vágj 
gyávaság vádja minket nem illethet, mert szer
kesztőségünk azon egy tagja is, kinél a t. küldöttek 

formán az a veszély fenyeget, hogy barátom O’Co- 
negal engem is párbajra hí ki.

„Sajnálom, Mr. O’Knough, hogy két schilling- 
leláldozásával nem vehetem meg életemet; így hál 
kénytelen leszek az elkerülhetetlen elégtételt lova- 
gias utón megadni."

O’Knough közelebb lépett, fölemelt botját or
rához szoríta, és mondái:

„Adjon legalább három schillinget, Sir!"
„Egy pennyvel sem többet!"
„Nos j’ól van, én magamra vállalom azon ve

szedelmes fáradtságot, hogy Mr. O’Conegalt jegye
sével es rokonaival együtt megnyugtassam, kibé
kítsem.fc A két schillinget zsebredugva, ajálta magát 
O’Knough kapitány úr, mondván:

„Köszönje uram ezt a szerencsét a jó isten
nek, mert Ön irtózatos vészéitől menekült meg.

Németből:
Alszeghy N. J.

A gyilkos belük.*)
Ti kis hetük! csodás kavicsdarabkák! Minő 

varázs lakik vájj’ bennetek ? . . .
Méltán kérdezheti a költő; mert u szellemi s 

erkölcsi emelkedés vagy hanyatlás tényezőit hordják 
magukban a kis hetük. Minő boldogság vagy átok, 
a mi bennük rejlik !

Különösen napjainkban, midőn a belük áradat
ként elborítják a világot; midőn polyp karjaikkal 
mindenütt találkozunk: midőn iszonyú tüztenger lán-

*) A „F. H.“ után közöljük Hzerk.

történetesen megjelentek, elvállalta a etilekért való 
felelősséget és késznek nyilatkozott bármely eléytétel meg
adására \ legjobb tehát: „Te túl, én innen")

Felhívás
a bécsi általános nyugdíj-intézet részvény- és 

járadék-levél tulajdonosaihoz!
Az általános nyugdíj-intézetnek társulati va

gyonát már 56 év óta az 1-ső osztrák takarékpénz
tár kezeli Becsben, s ezen kezelés már 56 év óta 
ünkényszerü, jogtalan és a szegény érdekelt feleket 
a legnagyobb mértékben megkárosító.

A hiszékeny érdekeltek az 1-ső osztrák taka
rékpénztár ügynökeinek ravasz előadásaiban bízva 
(a gráczvárosi egylet kimutatása szerint) 23 és egy 
fél millió frtnyi vagyont fizettek be, melynek keze
lését az első osztrák takarékpénztárra bízták, Ma
gyarország maga 1 .,-ával járult ezen összeghez, és 
mégis özvegyeink és árváink, úgy az elgyengült ag
gok, csak alig hogy néhány kinyi osztalékot kap
nak ; mert tények bizonyítják, hogy a már kez
detben nyilvánosságra jutott híítlon kezelés által a 
szegénységnek és tehetetlen öregeknek pénzeiket el
tulajdonították és elpazaroltak anélkül, hogy azért 
valaha csak felelősségre vonattak volna; minthogy 
pedig pénzünknek ama hűtlen kezelése a mai na
pig is fennáll, és azt a jelen felvilágosodott korban 
tűrni tovább nem lehet, — ugyan azért igazság
szeretet liliknél fogva kötelességünknek ismerjük, az 
ily hűtlen és pazar pénzkezelések egyszersminden- 
korra megakadályózni.

A nyugdíj-intézet részvényeseinek, hogy a va
gyonuk kezelése körül az őket jogszerüleg megillető 
befolyás biztositassék és hogy a további kizsákmá- 
nyoltatás meggátoltassák, Győrött a magyarországi 
érdekeltek közt egy a gráczi egylethez hasonló egy- 
alakult, melynek szintén czélja a társulati vagyont 
további károsodástól védeni, és az őket jogosan 
megillető közös vagyonrészt biztosítani.

De mivel ily mii áldásthozó czélját csak egye
sült erővel érhetni el, — ugyan azért felkérjük ezen
nel a nyugdíj-intézet magyarországi részvényeseit, 
alakult egyletünkbe leendő belépésre.

Tagsági dij nincs, — költségek, a melyek az 
egyletre, posta-dij stb. fotytán hárulnak, önkénytes 
adományok utján fognak fedeztetni.

A belépési nyilatkozatok a belépőnek nevével, 
a járadék-levelek számával úgy az évi társaság és 
osztály megjelölésével az alulirt bizottmányi tagok 
bármelyikéhez intézhetők.

Győrött, 1881. évi január hó 10-én. Az egy
let-alapítók : Nits István. Lerndorfer Ede. Toch 
Adolf. Dr. Szombathv Ignácz. Günther Gyula. Zitt- 
ritsch Mátyás.

1 golna föl, ha mind ama könyvek máglyára tétetné
nek, melyek annyi romlást okoznak : 'százszorta fon
tos éber szemmel vizsgálni, vájjon „minő varázs" 
lakik bennük? vájjon nem rejlik-e a varázs alatt 
„gyilkos?*  mely a legártatlanabb életet is kioltja, 
és már is annyit halálra Ítélt . . .

„Az élet egy szörnyű nagy bolondság, melyet 
nem érdemes végig játszani ezt hozta fel tettének 
indokául a regényekből szítt wertherismus folytán 
gyászos véget ért — öngyilkossá lett gyermek leány.

Szomorú eset, de tanulságos különösen azon 
szülőkre nézve, kik vajmi keveset gondolnak azzal, 
hogy mily könyveket olvasnak gyermekeik, sőt gyak
ran elég oktalanul még alkalmat is nyújtanak nekik 
a lelketölő méreg beszivására.

Ily esetekben igazat kell adnunk „Emilé" Író
jának, midőn azt állítja, hogy „az olvasás valóságos 
csapása a fiatalságnak" ; igazat adunk neki, miliőn 
az ifjúság kezében oly könyveket láthatunk, melyek 
súlypontját az érzéki kicsapongások képezik ; melyek 
a tilos kéjt csak félig leleplezve tartják szemei elé, 
hogy a felizgatott érzékiséget, a testi és lelki erők 
ellenségeit, a szemtelen rágalmat annál hízelgőbb 
alakban előtérbe léptessék; melyek szellemét elho
mályosítják, erkölcsét megmételyezik és szivéből ki
űzik a szent érzelmet a hitet; melyeknek elol
vasása után az élet valóságában föl nem lelhető, 
hanem csak a felhevült lelkűidének megfelelő esz
ményekről ábrándozik és miután vérmes vágyaiban 
esalakozik, miután az életet másnak tapasztalta, 
mint képzelte önmaga tör életére.

Nem vált-e az ily szerencsétlenekre valóságos)

Vidéki és helyi hírek.
A „veres kereszt egylet**  gyermek jelmez 

bálja ma este fog megtartatni; a jelmezeket nem 
áruljuk el, hanem tekintve a jótékony czélt, kérjük 
olvasóinkat menjenek fel maguk, és győződjenek 
meg a valóról.

Mezö-Csóthról értesítik lapunkat, hogy az ot
tani kerületben városunk szülöttét, Weltner Mór 
••módi földbirtokos urat lépteti fel mint a „Függet
lenségi párt" jelöltjét.

Devecseri levelezőnket, Popper urat, Szagmei- 
szter R. az ottani járásbíróságnál beperelte egy a de
vecseri tűzoltó bál alkalmával előfordult „jó maga
viseletről" szóló levelezés „czinkostársak" kifejezé
séért. Miután sajtó utján elkövetett vétség tárgya
lása sajtóbiróság elé tartozik, kiváncsiak vagyunk a 
f. hó 27-iki tárgyalás eredményére.

Második bécsi ló-sorsjáték. A cs. kir. gazda
sági társulat VI osztálya (lótenyésztés) az idén is 
lovakban, kocsikban s egyéb lovaglási és vadászati 
szerekben gazdag sorsjátékot rendez. A húzás april 
24-én lesz a rotundában, egy sorsjegy ára 1 frt. A 
nyeremények száma 500, tehát 200-zal több, mint ta
valy, de maguk a sorsjegyek is oly csinosan vannak 
kiállítva, hogy kedves emléktárgyat képezhetnek.

A következő gyászjelentést vettük: Tóth La
jos, — maga, és leánya Vilma, ennek fia Elemér, 
— további unokája Harczy Leona, ennek férje 
Saáry Lajos, s kis leányuk Margit nevében is, fáj
dalmas szívvel jelenti: — felejthetlen nejének s il
letőleg anyja, nagy anyjuk, és dód anyjának Tóth 
Lajosné született Nagy Szabó Máriának, agyszélhü- 
dés következtében, élete 71-ik, boldog házasságának 
46-dik évében folyó évi február hó 23-kán délután 
1 órakor történt gyászos kimultát. A boldogult 
földi maradványai l’olvó hó 26-ikán détután, 3 óra
kor, fognak a reformált egyház szertartása szerint 
az alsó-városi temetőben levő családi sírboltba örök 
nyugalomra tétetni. Pápa, 1881. februáriig 23. Béke 
hamvaira!

N-Gyimóthon Matics Györgynek 16 éves sze
líd jó leánya 23-án hajnalban megőrült. — A sze
relem sötét verem!

„A papok életbiztosítása**  czim alatt Gróf 
Lónyay Béla egy kis füzetet bocsátott közzé, amely
ben, híven ecsetelvén az árvaságra és özvegységre 
jutott papi családok sanyarú helyzetét, tömeges élet
biztosításra hívja fel a házas papokat. Szerző véle 
menye szerint a társadalom e legtevékenyebb osz
tálya annál is inkább rá van utalva arra, hogy csa
ládja jövőjét biztosítsa, mert fizetése csak nagyrit
kán áll arányban működésével és tevékenységével, s 
igy soha sincs azon helyzetben, hogy családját ösz- 
szetakaritott filléreivel mentse meg a nyomortól. S 
ép azért, mert a papok fizetése oljr csekély, hogy 
abból még életbiztosítási dijat sem tehetnek félre, 
Lónyay gróf erre szolgáló jövedelmi forrást is jelöl 
ki számukra, amely legkevésbé sem jő összeütkö
zésbe társadalmi állásukkal. Azt ajánlja ugyanis, 
hogy a papok vállalják el a biztosítási ügynöksé
get, — amire különben már nagyon sok példa van;

ha csak 150 forint biztosítási dijjat juttatnának 
is évenkint egy önként vállalkozó bistositási t .su
liit pénztárába, már a saját életüket biztosíthatnák 
looo forint erejéig. — Minthogy azonban bármely 
társulat csakis tömeges biztosítás esetén nyújthatna 
kedvezményeket a feleknek, Lónyay gróf egyesü
lésre hívja fel a házás papokat, amely egyesülés 

csapássá az olvasás: nem vált-e boldogtalanságuk 
mintegy eszközévé ?

Miután az olvasni tudás oly eszköze a műve
lődésnek, mely hasonló a kétélű fegyverhez: már a 
családi nevelésben is — melj’ alapját képezi a to
vábbinak, — különös gondot fordítsunk reá.

A mennyire csak lehetséges, legyünk rajta, 
hogy gyermekeink előtt ismeretlenek maradjanak 
azon könyvek, a melyek a közerkölcsösség törvé
nyeivel ellenkező tanokat hirdetnek, a képzeletet 
csalfa képekkel tévútra vezetik, az értelmet mintegy 
álomba szenderitik s közönyösséget ébresztenek az 
élet valósága iránt.

De miután „a rossz könyvek eltávolítása, ha 
okkal nem tudnak elŐállani, annyi mint elvágni a 
csörgő kígyónak csörgőjét és meghagyni fullánk
ját" ;*)  ennélfogva szerezzünk gyermekeink számára 
oly könyveket, melyek a szellemnek s a kedélynek 
egyaránt egészséges tápelemeket szolgáltatnak.

Ezen czélnak megfelelőleg, mint az ifjuság 
számúra igeu alkalmas olvasmányokat Bánfi János, 
a pápai polgáriskolai igazgató elbeszéléseit**),  
ajánlom.

**) Macaulay.



módozatait később igéri kifejteni. Mindenesetre 
életrevaló humánus eszme, amely méltán megér
demli a házas papok ügyeimét.

A „Hymen*  ’.imü szépirodalmi és házasság 
hirdető hetilap G-ik száma következő változatos tar
talommal jelent meg: A szépirodalmi részben: Hege 
a márvány-istennőről. Költemény Csáktornyái La
jostól. Egy szép példa II. vagyis a magyar Szent 
Czeezilia életéből. Elbeszélés Balázs Sándortól. 
(Vége.) -• A ki nem ér rá megházasodni, (Furcsa 
történet egy tudós életéből.) Vegyes közlemények. 
A „Ilimen" hírei. (Eljegyzések, esküvők.) Far
sangi krónika. Levelezés mindenről mindenkinek. 
(Kérdések és feleletek ) - Mindenféle. — Adomák.

- A házasság előcsarnoka. (A Hymen házassági 
kis hirdetései.) — Talányok. - Talányraegfejtések. 
— Szerkesztői galambposta. Regény melléklet: A 
kastély titka. Angol regény. A „llymen,*  mely elő
fizetőitől ingyen közöl házassági hirdetéseket, már 
7-ik számában megnyitja a ,kiváló szépségek arcz- 
képcsarnokát,*  kezdve az idei bálkirálynők bemuta
tásával. Fotográfiák, valamint előfizetési pénzek 
(negyedévre 1 írt, vagy a 7-ik számtól a 13-ikig 
50 kr.) a „IJymen szerkesztőségébe (Budapest, VI. 
Gyánitcza 15. sz.) küldendők. -- A 7-ik szám pe
dig megkezdte a „híres szépségek arczképcsarnoká- 
nak“ közlését, bemutatva Andrássy Ilona grófkisasz- 
szonyt, kit a párisi jury a „négy legszebb“ közé 
sorolt, s Ígérve jövő számában Hegyi Aranka, a 
népszínház kedves művésznőjének arezképét. A „Hy- 
men“ előfizetési ára január-márcziusi évnegyedre 1 
Irt, az uj regénynyel kezdődő 7-ik számtól a 13-ikig 
50 kr; s minden előfizető ingyen közölhet házassági 
ajánlatokat. Levelek, pénzek és arezképek a „Hy- 
men“ szerkesztőségébe küldendők. A 7-ik szám igen 
dús tartalma a következő : A czimlapon : Andrássy 
Ilona grófkisasszony arczképe. A szépirodalmi rész
ben: ***-nak.  Költemény Vay Sándortól. Rózsa
háló, aranyhal. Vig beszély Lanka Gusztávtól. — 
Esküvő előtt. Rajz - ?-tóí. Vegyes közlemények : 
A „Hymen hitei. (Eljegyzések, esküvök.) Far
sangi krónika. - - Levelezés mindenről mindenkinek. 
(Kérdések és feleletek.) — Mindenféle. -- Adomák.
- A házasság előcsarnokában: A „Hymen“-hez. 

Oda egy tanítónőtől. (Mint kuriózumot mi is kö
zöljük. Szerk.) — Levél a szerkesztőhöz. — Házas
sági hirdetések. A mellékleten: Irénke és Friczike. 
Rajz Ries Hermintől. - Könyuyelmü asszony. Ber
ber Ida regénye. 1 8 lap. — Arczképcsarnokunk.
— Irodalmi újdonságok. — Divat-tudósitás. - Be
érkezett levelek és ajánlatok. — Talányok. - Ta
lánymegfejtések. — Szerkesztői galambposta.

Az „Ország Világ" XI füzetének tartalma: 
Pont tizenkét órakor. (Rajz.) Szépfaluditól. Mire ké
pes a nő? (Beszély.) Biart LuczientŐl. Régi dolgok. 
A boldogok. (Két képpel.) Az én képmásom. (El
beszélés.) Prém Józseftől. (1.) A halász-kunyhó. 
(Költemény.) A sellő-hajós arái. (Költemény.) Ok- 
sanentől. Ford. Szinnyei J. A halottak elégetésé
ről. Dr. Szathmáry Imrétől. (Harmadik közlemény.) 
Az 1848—49-diki nemzeti dráma zárjelenetei. Lei- 
t-ich Antaltól. (Harmadik közlemény.) A szombat
helyi uj zsinagóga és Löw Immánuel. A tánczkór- 
ság. Dr. Sz. 1. A villanyos fény hatása a növé
nyekre. (Siemens előadás nyomán.) Bál után. (Hat 
képpel.) Tóth Kálmán. Dr. P. J. Menyasszony, t Re
gény.) Beöthy Lászlótól. (11. közlemény.) S'arokba 
szorítva. A talált „kincs.“ A betyár. Irodalom. Zene 
(h. j.) Színház. Gyászrovat Divat. Apróságok, rejt
vények Hirdetések. A X. füzet rejtvényeinek meg
fejtése. A X. füzet rejtvényeinek megfejtői. A bol
dogok. (1. és II.) Sarokba szorítva. Á halászkunyhó. 
A szombathelyi uj zsinagóga. Dr. Löw Immánuel. 
Bál után (G képpel). Tóth Kálmán. Betyár. Mellék
letül „A ad virág*  ez. gyönyörű íénynyomatu kép van 
csatolva.

Városunkban meghaltak f. hó 17 -23-ig: Tö- 
mördi l'erenezné leánya Rozi, r. k. G éves, \izkor- 
Jákli Józsetné, r. k. G(> éves, tüdővész. Antal János 
r. k. 75 éves, aggkor. Horvát Fen néz leánya Má
ria, r. k. 2 éves, tüdövész. Maizer Mihályné, r. k. 
82 eves, aggkor. Bőr."ez Mihály, r. k. 27 éves, agv- 
lob. Rigó István leánya, r. k. halva, nehéz szülés. 
Lukácsi Lászlóné, r. k. G7 évs, végelgyengülés. Né
met, Mihály gyermeke Sándor, h. h. 3 hetes, gyen-1 
geség. Regoly Györgyim, r. k. 72 éves, aggkor. I 
llorvát József leánya Mária, r. k. 11 éves, tildőgö- 
mőkor. Tóth Lajosné, h. h. 71 éves, agyszélhüdés.

______ QUODLIBET.

Áldott perez nemzett fönn szálló szellem agyában 
Kornomtő. a bűnös, lanyha idők folvamán !

Fönséges fáklyád ragyogó földjére lepattan. ' 
A szellem szemein kérgesedett sűrűség.

Borzasztó leplével elillan a barna sötétség,
Szent fényed sugara kergeti szét a homályt. 

Váriam rég epedó' keblemnek tiszta hevével.
S im testté lett már, mit szivem annyira várt.

*) A „Hymeii'- kuriózum gyanánt közli ezen fnrnsiteot
mi pedig fö|iiiszko<lunk a jó Zmighoz. Img\ óvjon meg Gm
minden halandó fi.ít az oly lumentől, a mely liyiimn himz- 
Hzemeit az ily szerencsétlen diwty lmokba biijtaloft e-odabo- 
garak ds hallatlan ö,zintes<:gt>k képezik!

Büszkén leng zászlónk, sorakozni alá siet az mind, 
Akit ezig netalán bal hite félre hozott.

Fonnyadtak sokan ők a szerénység álköpenyeben
S lm malmára vetők gyöngyeivel szivüket. 

Mert érzelmeiket nyűgöző zsarnok divat elve,
Eszköz volt csak a nő, s lapda a végzet előtt.

Majd ide, majd meg odább csapkodta szeszélye düheben 
Jégszivhez se kévést csapdosa máraz, irigy.

'főbbé .nemcsak a férti jelöl kebelére virágot, 
Természetjoggal nőt is ez illeti meg.

Nagy század robogó kerekén iramodva időnknek, 
Légy üdvöz! te hozzál erre, is égi hitet!

Ifjú apostollal zászlóit tüzetél ki Hymennek, 
Kit sybarit vázak csontzörögése husit.

Es te kegyes szivíí védje nemünknek Cinxia Juno, 
Kit Hymen tüzesült ajka mosolygva kisér, 

Ints már’ énnekem is galagony’-fáklyád sugarával 
•S oldd Jel e karctui derék unva viselt kötelet ’*)  

Félre magány, sivatag Saharája, homokja a szívnek, 
Nem lel rajtad öröm tiszta virága helyet, 

i Szűz ibolyácska szivem s ha talajra akad, bizonyára 
Hálás illat híín tölti be drága körét.

Ámde rokon köblén lelném csak e szív tavaszát meg, 
így hát mirtusi galy várja a győztes erényt.

Heg y m ö g i J n 1 i a. tanítónő.
*

l’gyan ez a kisasszony a következő pályázatot, 
teszi közzé: „Ezennel pályázatot nyitok szegény 
árva, de moesoktalan szivemre. - 18 tavasz virá
gainak lehullása után ezennel kész vagyok Juno is
tennőnk oltárára a hasas malaczot megszavazni s 
(.'eres leányával a granát-almát megizlelni, de csakis 
költői kedélyű fiatal, lenvirágszemü 2-1 25 éves,

' Apollo termetű kedélyes férfiúval.* 1')

*) Ha Estiin vagy Sanyi, dúsan áldozván Ihiccliu-- és 
társainak, nadrágja szijjal ereszti meg. erről bizonyosan res
tid szólni valakinek, mert ..nem illő dolog" volna. s itt egy 
fiatal leány arról beszed, hogy a szüzesség i>vét megunta 

no már ez több a hamisságnál. Szerk.
**) Valóban a kisasszonynak nincs rósz guszlii a. csakhogy 

mi azt jósoljuk neki, hogy inig egyéb előnyökkel nem tud 
argumentálni, mint Sapplió szeromsétlen utánzásával, addig 
nemcsak hogy Apollo, de még jóira való Eaunus termetű fér
fin se fogja vele a „granát-almát- megizleltctni. s az a ha
sas malac/., melyet Janónak meg akar szavazni erymanthosi 
vadkanná fejlődik. <'>ak arra vagyunk kiváncsiak, vájjon 

! melyik tanítóképző intézetben nyerte a t. kisasszony azt a 
valóban „eredeti-1 klasszikái műveltséget? Szerk.

p.

p. 
b

Egy rettentő betegség, melytől sok nép
osztály zaklattatik.

E betegség a gyomornak kisebb rendetlenségeivel kezdődik, de ha elhanyagol- 
tatik, megtámadja az egész testet. így a vesét, a májt, különösen az egész emésztési 
rendszert, nyomorulttá tesz, s csak a halál szabadít meg ezen bajtól. A betegséget a 
beteg maga gyakran nem érti, de ha magát kérdezi, képes lesz meghatározni, hol és 
minő baja van. Kérdés: Van-e fájdalmam, étkezés után érzek-e nyomást és a lehetős
nél szorongatást ? Sötét kedélyű vagyok-e, kisérve szédüléssel ? Sárgás szinezetüek-e a 
szemek? Nincs-e födve a fölkelésnél a nyelv, torok s a fogak vastag nyákkal, kisérve 
a száj rósz izével? Erzek-e fájdalmat az oldalban, vagy a hátgerinrzben? Nincs-e a jobb 
oldalban oly érzés, mintha a máj nagyobbodnék? Ha egyenesen állok, nem lep-e meg 
bágyadtság vagy szédülés? A vizelet gyengén vagy erősen van-e színezve, (Ülepedéssel 
összekötve, mely az edényben rövid idő múlva meglátszik? Étkezés után nines-e ösz- 
szekötve az emésztés a has lelfuvásánal, nem okoz-e szeleket és pnll'ogást ? Nem jelent
kezik-e gyakran erős szívdobogás? Ezen különböző jelek nem mutatkoznak egyszerre, 
de egyesek egyideig kínozzák a beteget és igen súlyos betegség hírnökei Ha e betegség 
hosszabb időn at tekintetbe nem vétetnék, száraz köhögést okoz, kísérve hánytatási 
kényszertől. Későbben piszkos, barna színezetű bőrt okoz, a lábak és kezek hideg verí
tékkel borítvák. A mint a máj és a vesék lassanként mindinkább megbetegednek, rheiimai 
fájdalmak jelentkeznek es a rendes gyógyítási mód hasztalannak mutatkozik ezen kínos 
betegség ellen. Igen fontos, hogy e betegség gyorsan és pontosan gyógyíttassek, mind
járt keletkezésekor, mi egy kévés gyógyszer által elérhető, mely a valódi szernek te
kintendő az egesz betegség elhárítására, az étvágy visszaszerzésére és az emésztő-szervek 
ege.'Z>eges helyzetin*  való \ issza térít esőre. A betegség „májbotegség“-nek neveztetik és 
a valódi es legbiztosabb szer ellene a .Shiiker-kivomit.* növény-készület, mely Ameri
kában készül az I j-Jork, London és Majnai-Franfuitban telepedett tulajdonos White 
A. .1. szamára. Ezen szer a betegséget tövében támadja meg és az egész szervezetből 
kirekeszti.

Fiókraktárak Magyar-, Erdély- és Horvátországban :

Aiadon. I-inkh L. M. Budapest: Török József gyógyszerész, Királyutcza 12. Duna-Föld- 
vái : Pap József. Eszék: Gobeeki József. N.-Becskerek: Menczer R. Gyöngyös: Mer- 
sehits Férd. Nagy-Szeben: Telítsek A. H. Mező-Vásárhely : Kiss .1. Nagy-Károly: 
Findeisz G. Kolozsvár: Biró .1. Széky R. Léva: Bollmann E. Miskolcz: Dr. Herez M. 
Újvidék: Grossinger K. Nyitra: Tombor K. Nyíregyháza: Korányi E. Sopron: Rockért 
A. Pancsova: Gratl \\. Pozsony: lleinrieze F., Pisztory F., Soltz R. Selmecz: Stankay 
heronez. Szeged: Barczay K.. Kovács A. Temesvár: Jahner E. M., Hunyadi-utcza, 
larczy István. Vinkov: Alemann L. Vara d: HochÜnger Arii. Werschetz: Bienert <L 

Droguist. Zupanje: Malter A.

Í'díij'l'....... White J. A. Főraktár nagyban Magyar-, Erdély- és llorválhország részére
Török J. gyógyszerésznél Budapesten, Királyutcza 12.
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Szerkesztői üzenetek.
Gr. I. Bdpst. Vettük de közlésre későn. Mai szánTiTr 

ból látja mennyire fejlődött az igazság szellőztetése UWt* 
G. E d. Köszönjük.
A. N. J. Ngyszmbt. Küldeményünket megkapta-e?
„Hymen" t. szerk. Utólagosan engedőimet kérii'ni-

..kuriózum-- reprodukálására. Nagyon mulattató ! u
V. S. S Ó. Arra nemérünk rá, hogy minden > 

beküldött dolgozatról beható véleményt mondjunk, s e/tr 
des munkatársainkkal szemben nem is szoktuk tenni. Az í<m?1* 
tét várjuk. __________________ ___ ' ' Ktíl'

Nyílt-tér.*)
A f. évi Márt. 19. rendezendő bál-bizottság 

több tagja által azon kósza hir terjesztetik, 
'alólirottak által báljuk meghiúsítása czéljábol

- saját kifejezésükkel élve contra avagy revaiielu*..  
| bál reudeztetnék.

Bár volna szavunk a t. bizottság tényei mi
att, miután azonban velők semmiféle öaszeütkö- 

jközősbe jönni nem akarunk, sem báljuk sikeréi meg
gátolni nem kívánjuk: magunk igazolására kinvilat- 
koztatjuk, hogy mi bált rendezni egyáltalán nem fo
gunk. Föltett szándékunk azonban báljokat sem 
látogatni.

Hogy azonban parimkor mi is kivehessük ré
szünket, szándékunk az. esetre, ha egyes oly csa
ládokat. - kik a 19-ki bálban részt venni nem színi- 
dékoznak egy zártkörű házias koszorucska léte
sítéséhez megnyerni képesek lennénk: annak kivite
lét magunkra vállalni.

E czélból egy bizottság alakult is, mely a 
szükséges költségeket sajátjából fedezné, és mintái) 
mi csak is tisztelőink és barátaink körében kivon
nunk egy élvezet dús estélyt tölteni: el határoztuk, 
hogy vendégeinktől fárodazásaink vizonzásáiil csakis 
egyszerű megjelenéseket fogjuk kikérni.

Vegyék tehát az illetők tudomásul, hogy mi 
őket megrövidíteni vagy károsítani nem akartuk és 
nem akarjuk, az általunk rendezni kívánt estély 
kivitele pedig a biztos pártolás esetén fog va
lósitatni. Pápán, 1881. évi lebr. 21.

Jiaaer Jűzséfy átérti Dávid,
Nettjeid Henrik,

Lehner Dávid, D/eiechmanii Mór.

*) K rovat ah.tt közlőt téri nem vállal felelőséget — a szert
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A szerkesztésért felelős a laptuhíjduiws: Nobel Ármin. Pápán, 1881. Nobel Annin könyvnyomdájából.
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