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zalommel fordulj hozzánk; adjátok tudtunkra ti is 
mivel szolgálhatunk, s biztosak lehettek, hogy erönk- 
hez képest mindent megteszünk értetek. Hiszen 
értetek, a hazáért vagyunk ilt.

A  t á r s a s á g  összes tagjai nevében írok, mind
nyájunk szeméből az öröm és megilletödés látszott, 
a midőn elmondám leveled tartalmát. Mindnyájunk 
forró üdvözletét és testvéri köszöntését küldöm.

Páris, 1865. évi febr. 9.
Őszinte igaz testvéred 

Grosch Pál, 
a párisi magyar egylet jegyzője.

Cüilizkttz, febr. 4. 1865.
A ,Gy. K.‘ f. évi 6-ik számábani ,napló‘-rovat 

alatt említve volt, miszerint a N.-Megyer és Cs -Rad- 
vány közti útvonalon a Csilizfolyó közepén áll egy 
ujdonat uj hid, mellette pedig a vizen keresztül egy 
gázló stb.; addig pedig a ki Csilizközböl N.-Megyer- 
re akar menni, gázolja a vizet; vigyázzon azonban, 
nehogy elhibázván a gázló irányát, akarata ellenére 
is fürdőt használjon.

Mikor ez itt emlitett igénytelen ,napló‘-czikket 
beadtam, korántsem gyanitám, hogy maganfleszek 
az, ki legközelebb saját valómat használva mérő esz
közül, megmérjem az emlitelt folyó mélységét; és pe
dig megtörtént. Tegnapi foglalkozásom ép ugy hozta 
magával, hogy a Csilizen tűi is menjek, mi — a még 
akkor erős jégen — minden veszély nélkül megtör
tént; de visszajövel ? már a jégeni átkelés a lehe
tetlenségek közé tartozott. Mit voltam teendő tehát 
mást, mint használnom azon úgynevezett lélekvesztőt, 
melyet a túlsó parton bárki is feltalálhat. De alig 
pár lépésre hagyám el a partot, a ladik félig meg
telt vizzel; s midőn a hid alatt nagy nehezen elha
ladtam (hol legnagyobb a viz), lélekvesztö ... jégda
rab ......  hidláb......  slb. elég hozzá végtére i s ......
zsupps......  a vízben találtam magamat, honnét az
úszás mesterségét használva , sikerült a jégre s on
nét összefázva haza vergődnöm. Vannak emberek, 
kik maguknak könnyen megbocsáthatják azt, ha — 
nem mondom hanyagságuk — de ez előre számítás 
nélküli czélszerütlen intézkedésük gyakran jelenté
keny áldozatot hoz maga után...

Valóban szerencsétlen gondolat egy, körülbelül 
20—25 öl széles mederre 2% öl hosszú hidat huzni; 
hiszen ha tavaszszal megárad a viz, a töltés által 
gátolva lévén, azt a legelső alkalommal semmivé te
szi. De föltevén: a töltés oly erős, hogy azt a viz 
elsodorni nem képes, akkor a partot támadja meg, s 
a szántóföldeken tör utat magánaki mi annál is köny- 
nyebben megtörténhetik, mivel azon hordott partok, 
mélyeket még a boldogult elődök nagy munka-áldo
zattal létrehoztak, most minden tartózkodás nélkül 
lehuzatván, mint szántóföldek használtatnak, s igy a 
víznek mintegy ut nyittatik. Ezen kivül a parton 
levő s az azt erősilő élő fák is nem le, hanem gyö
kerestől kivágatván, a partot tetemesen gyengítik.

Jobb lett volna bizon oda egy, az egyik part
ról a másikra átnyúló hidal huzni, mely aránylag 
aligha kevesebbe nem kerül, mint azon töltés, mely 
Isten ludja mikor lesz... Természetesen, valamint a 
töltésre sem lehet egyenesen a hasonló munkákkal 
ugyis tetemesen elhalmozott Csilizközt kcnyszeritenjf 
ugy a hid felállításával is igazságtalanság volna ökot 
terhelni; hanem oda kell működni, hogy azt Györ- 
és Komárommegye együttesen hozassa létre.

_____Tólh Bálint.

Újfalu, febr. 19. 1865.
Az ujfalusi ág. hilv. év. leánygyülekezetnek ez 

évi febr. 2-ka örömnapja volt, mert ekkor a győri 
anyagyiilekezetnek fölügyeloje T. Perlaky Dániel és 
lelkésze T. T. Horváth Sándor urak, kebelében meg
jelenvén az évi számadásokat átvizsgálták, s miután 
mind a kis gyülekezel anyagi állásáról, mind pedig 
a nevelés terén a tanulók szellemi haladásáról ör
vendetes tudomást szereztek, egyszersmind a jelen
volt gyülekezeti tagokból megválasztott gondnokol, s 
elöljárókat hivatalukba ünnepélyesen beavatták. Vég
re is, a jelenlegi alkalmatlan iskola helyeit egy 
újabbnak épitésc szükségeltetvén, Horváth Sándor 
lelkész ur a nevelésnek üdvösvoltát oly lelkesítő 
szavakkal ecseteié, hogy azok rögtön megtermék az 
óhajtott sikerl, s egy uj iskolának építésére a kis de 
buzgó gyülekezetnek tagjai azonnal 383 ftot írtak 
;alá szives adományiíl. Midőn ez Örvendettig jelen
séget készséggel fölemlítem, nem mulaszthatom el 
egyszersmind köszönetét nyilvánítani T. Perlaky Dá
niel urnák, ki midőn a népnek szivét buzdító sza
vakkal fölvillanyozta, nem maradi hátra szavainak az 
adakozás által is nyomatékol nyújtani, bebizonyítván 
az által, hogy minden szép és nemes czél benno hat
hatós pártfogóra talál. .

Antlorka Zsigmond.

tfoh&OB, február 18. 1865.
Alig közlém múlt levelemben a gőzhajók meg

indulását, bezzeg jött utána nemsokára oly zord idő, 
minőt biz már rég nem láttunk. 10-én leszállt a hó 
s 6 napon át, tán 2—3 órát sem szünetelve, folyvást 
esell, a szél a városban, valamint az országüton 
roppant halmokat hordott össze, ugy hogy a közle
kedés is minden irányban vagy 3 napig akadályozva 
volt. A Dunán jéghid képződött, bár nem oly szi
lárd, hogy a terhes kocsit hátán megbirná, gyalog 
azonban mennek át a szigetbe elegen. Ha olvadás
nak indul a hó, hihető, hogy a Duna kilép medré
ből s a szigetet el fogja önteni; benn a városban 
pedig, különösen a lapályos utczákban, hajókázha- 
tunk majd, mert a házak előtt öl magasságnyira van 
a hó fölhalmozva. A városi hatóság ugyan tett az 
iránt lépéseket , hogy a háztulajdonosok udvaraikból 
a havat ne a járda szélére, hanem a városon kivül 
rakassák le, minek azonban semmi eredménye.

A közegészségi állapot a kedvezőtlen időjárás 
miatt nagyon meg van ingatva. A hagymáz több 
házakban kiütött, s félni lehet, hogy még ellenséges 
járványnyá fog kifejlődni. A szigetben a marhavész 
tán már teljesen megszünend, mert már nem hallani 
elhullásokat.

Mind e bajoknál legjobban sújtja a köznépet az, 
hogy keresethiányában a legnagyobb nyomorban 
szenved.

Kereskedők kifoghatlanok panaszaikban, árúik 
nem fogynak se hitelben, se készpénzért; mert csak 
van napjainkban is még nehány józan gondolkozásu 
ember , bár igen kevés ki, ha fizetni nem tud , in
kább nélkülöz, mintsem magát a törvény elé idéz
tesse, s a kereskedőt üres szavakkal elégítse ki.

A földésznek pénze nincs, mert terményeit több
nyire az adó emészti fel, s ha a földész pénzhiány
ban szenved, akkor se a kereskedőnek, se pedig a 
kézművesnek nincsen mit aprítani a tejbe.

Kugyeray.

IR O D A L M I F IG Y E L Ő .
— „Kis postás41 a kis magyarokhoz küldi: Lu

kács bácsi A szövegbe nyomott számos képekkel. 
Ára egy füzetnek 20 kr.

— Bornemissza Bertalan előfizetést hirdet „Be- 
szélyeire.14 Ára egy fűzött példánynak 1 ft. Az elő
fizetési pénzek Bartalits-Imre nyomdájába Pest, Li- 
pótuteza 5. szám, vagy szerző lakására Szervitatér, 
gr. Teleky-liáz bérmentve küldendők. — Előfizetési 
batáridő márcz. 15-ke. A mü ápril elején okvetlen 
kikerül sajtó alul.

— Hennicke Rezső könyvárus elfogad megren
deléseket : Julius Caesarnak III. Napoleon császár 
által írott történetének eredeti franczia, s dr. Ritschl 
tanár állal Mügyelt, s a szerzőtől átnézett és jóvá
hagyott nőmet fordítására. A mü 3 kötélben jele- 
nend meg mintegy 50 térképpel. Az első kötet ára 
franczia nyelven 6 ft, németül 4 ft 50 kr. Az első 
kötethez való térképek 3 ft.

Czigánylaposi pletykák.
Hogy Győrnek egy újvárosi kis részét Czigány- 

laposnak hívják, az köztudomású dolog, --  ebbe lak
nak Győrnek azon muzsikusai, kik a nótát a maga 
minémüségében szokják elhegedülni.

Van pedig a czigánylaposi muzsikusnak még az 
a jó tulajdona, hogy ha valakinek egyszer elhúzta a 
darabját, azl csak akkor repetálja meg, ha azt az 
illető kivánja, de annyira mint a ,Győri Közlöny* po
lémiái, nem untat vele senkit. — A mai ingerült vi
lágban már ásitozni sem merünk, mert félnünk kell, 
hogy elelalszunk, és véletlen egy uj kasinorúl is ál
modhatnánk , — ha pedig ez igazán létesülne, —
— akkor volna még csak a betűszedőnek dolga. —
— A czigány, a háborút még a papiroson se sze
reli, — mert nincs is abban semmi mulatság, ha az 
emberek egymással újság ulján leveleznek, és vele 
rendesen az olvasót untatják.

A ,Czigánylaposi pletykák* ezége alalt, nehogy 
utóbb a Czigánylapos is valamiféle tollvitába keve
redjék, senki se gondolja, hogy Győrről, különösen 
a győri egyletekről, vagy bármi néven nevezendő 
győri akárki- vagy akármiről említés fog tétetni, -  
de azt mégis kikérjük, hogy miulán a győri urak 
leveleivel majd minden lapban találkozunk, — néha 
nekünk is kegyesen meg legyen engedve, a ezigá- 
nyokkal egy-egy szócskát válthatni.

Hogy pedig a Czigánylapos Győrnek nem utolsó 
külvárosi része, tanúsítja az, hogy olt már egy drá
ma is készült, mely folyó hó 11-én meg is lett tart
va, -- ki a szerző? nem tudjukj elég az hozzá, a 
darab neve: ,Három férj és egy nö.‘ — tartalma 
körülbelül az, hogy két feleségés gavallér a harma

diknak feleségét félti, — hosszas szerelmeskedés 
után a két gavallér és a nö megbetegszik, de ha
lál nőm történik. — Legveszedelmesebb jelenet ben
ne a ,két pisztoly*, melyből azonban az egyik töltetlen,
-  vége a darabnak barátságos egyezkedés és drága 
békesség.

Azt is beszélik, hogy a czigányok most olyan 
fecskendő kitalálásán gondolkodnak, mely télen is 
eloltja a tüzet; ha a terv valósulni fog, mondják, 
hogy a városi hatóságok is kapnak belőle.

A czigánylaposi zenede is megtartotta bálját, 
mely igen szép és számos vendégek által volt láto
gatva, — de hogy is ne , a czigány jiatio már ma
gában is nemes,, s igy nem volt kit kizárhatni.

N A P L Ó .
%* A bécs-győri vasútvonalat Parndorf és 

Zurndorf között, olt hol tömérdek költséggel a múlt 
héten kilapátoltatott, az erős szél újólag betemette, 
úgy hogy az itteni pályafőnökség részéről kiadott 
tudósítás szerint tegnaptól fogva a vonatok csak 
Bécs-Parndorf és Zurndorf-Szőny között fognak to
vábbi intézkedésig közlekedni. Parndorf és Zurn
dorf között az utasok kocsikon fognak iovaszállitat- 
halni. Ennek következtében, minthogy a vonatok 
Szőnyre nem érkezhetnek meg a rendes időben a 
Szőny és Fejérvár közötti közlekedés is beállitatott. 
Reméljük és megvárjuk, hogy a postaigazgatóság in
tézkedni fog a postacsomagoknak az illető helyeken 
akadálytalanul történendő tovább szállításáról.

*#* Szombaton február 25-kén egy zártkörű 
tánczvigalom rendeztetik a kereskedelmi gyülde te
remében. A mint a jelek mulatkoznak, ott talán föl
található lesz azon kedélyesség, melyet az idei far
sangon még eddig híjában kerestünk. Különben nem 
kutatva a múltaknak okait, hiszszük, hogy ki is bon
takozhatunk az apró-cseprő neheztelésekből, s ha 
nincs is valami nagy okunk magyaroknak a viga- 

i sághoz , legalább zavartalan örömmel fogunk szen
telni néhány órát a barátságnak. Reméljük azt is, 
hogy ez inkább családias vigalomban, nőink nem 
annyira a külső, mint a tiszta kedély díszében fog
nak fényleni.

*#* Újvárosban a rácz-utczán egy földalatti 
^evezető csatornát készítettek. Igen helyesen, leg
alább nem folyik a házaknak minden rondaság a 
nyilt utszai csatornákon. Ügy tudjuk, hogy e csator
nának költségeit részben az utszabeli házbirtokosok 
a ház nagysága és jövedelmezőségéhez mért arány
ban fogják viselni. Igen méltányos, hogy mindenki 
azon mértékben hordozza a terhet, a melyben él
vezi annak előnyeit.

— A győri jótékony nőegylet alapszabályai 
magyar vagy német nyelven példányonkint 10 krjával 
kaphatók Lehner Ferenczné választmányi tagnál, ki 
is azoknak elárusitását az ügy nemessége tekinteté
ből elvállalni szíveskedett.

* Nagy hiány volt eddig, hogy meglehetős ki
terjedésű városunkban a kéményseprők mindnyáján 
egy helyen laktat, s kémények és kandallók meg- 
gyulása alkalmával a belvárostól távolabb eső vá
ros részekben addig kellett a füstfaragókra várni, 
mig a veszély magától megszűnt. Ezen hiányon most 
segítve lesz, miulán Toscano Nándor kéményseprő 
mester ur az újvárosba, és pedig a katholicus tem
plom átellcnében fekvő Streicher-féle házba tette ál 
lakását, honnét tűzveszély alkalmával az újvárosiak 
előbb juthatnak szakértő segélyhez.

% Tegnapelőtt a báslya bontásnál a föld be
szakadt s fagyos göröngyei két gyermeket teteme- l 
sün s öt munkást csekélyebb mérlékben megsértet
tek. Nem ártana, ha ilyes munkák szakavatott fel
ügyelőt mellett teljesítetnének s ily módon a gon
datlanságból eredő szerencsétlenségeknek eleje vé
tetnék.

%* Szívesen fölkérjük különösen vidéki előfi
zetőinket, kiknél még lapunk múlt évi ü l—100-dik 
számaiból egyes példányok tán még megvolnának, 
azokat hozzánk beküldeni, mert teljesen kifogyván 
utólagos hivatalos kimutatásainkhoz szükségeltetnek. 
Számonként 10 krjval készséggel visszaváltjuk azokat.

KERESKEDELEM.
ADLKR L. NzIcttiiddsitásntHil.

Pest, febr. 15. 1865.

Kedvettt hangulnt melleit e bó lefolyt felében o forgatóin 

épen nőm voU jolenléktelcn.

Első helyen illlnnk jelenleg u pcBt-losonci-bes»lerciel>á- 

nyat vasutrésivények, melyek több rendbeli ingndoerisok költ  

majdnem, 100 ft Ariidéiig emelkedtek, miután kevéssel cíelflU 

c«ak 78 fton keltek.

A pesti kereskedelmi bankréiuvények emelkedő árketet- 

lel vásároltattak. —  A bnnk a hilelbirlókosokhali üssíckölt^* 

megkeidhetésérü a régóta kérvényeiéit engedélyt elvégre meg


