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Megjelenik minden szerdán és szombaton.

Az irgalmas-rend Pápán.
keresztény egyház cnlturtorjesztő hivatását, 
a képzőművészet. a zene, a festészet és 
építészet ápolása mellett az einberszere- 

tet gyakorlása által, teljesítette és teljesíti.
E ezél leié ható törekvései által fékezte 

meg a népvándorlás korszakában aj hazát szer
zett barbár népeket; ezáltal keltette a nyers 
emberiség szivében az idealistikns gondolkozást, 
s ezáltal lón a költészet és linnianiznius niag- 
liintőjo s az igy elvetett mag gyökeret vert 
szálai, korunk műveltsége legszebb részeit ké
pezik.

lis ameddig bámulást gerjesztő donijai 
állal az építészet remekeivel Európa legnagyobb 
részét (lisztté, ameddig magasztos szelleméből 
liafael mesteri művei termettek és a művésze
tek mellett nagyszáma nrűiparágak keletkeztek, 
addig az emberszeretet apostolai gyanánt mű
ködő irgalmas-rondű szerzetesek a szenvedő em
beriség gyógyítását, a betegek és elhagyatottak 
ápolását, szivet emelő leiáldozással és sikerrel 
teljesítették és megtanították az embereket az ir
galmasság és könyitrűletesség gyakorlására.

Magasztos hivatásának lankadatlan erély- 
lyel felel meg nevezett szerzet korunkban is, 
ezért dnsan megérdemli polgártársaik háláját 
és elismerését annál is inkább, mivel az irgal
masfend emberszerető karjai közé fogad min
den szenvedő beteget, légyen ez katliolikns. 
protestáns, izraelita, avagy mahomedán. mert 
ezen rend működése nem ösmer som nemzeti
ségi. sem pedig felekezeti különbséget, hiszen 
egyedüli hivatása: ápolni a beteg embert!

Hogy városunk területén létező irgalmas- 
rendil kórház előbb jelzett szép hivatását tel
jesítő. hogy irgalmas-remlű szerzeteseink váro
sunkban minő módon felelnek meg a rend ma
gasztos elveinek, azt azon kimutatás, melyet

dr. Matliia János irg. kórházi főorvos szives
volt szerkesztőségünknek beküldeni •— s mit 
más helyen egész terjedelemben közlünk — 
kellőleg igazolja, valamint azt is, hogy váro
sunkra megbeesülhetlon jótétemény gyanánt te
kinthető ezen szerzet létezése, hiszen egyedül 
ő tart fel városunkban oly kórházat, mely a 
gyakorlat terén felekezetet nem ismer. Ne fe-( 
ledjűk, lmgy irgalmasrendűnk nélkül Pápán köz-’ 
kórház még ma som léteznék: ne feledjük azt 

I sem, hogy ezen rend által nagy áldozatok árán 
feltartott gyógyszertár valóságos áldást gyako- 

i col szegényeinkre, amennyiben gyógyszereit' igen 
olcsó, majdnem előállítási áron nyújtja s igy 

i az ainngy is snjtott embertársakon kétszeresen 
segit. Ne csodálkozzunk tehát, ha nemes ér
zelmű emberek a legrégibb idők óta az irgal- 
masrendllek számára alapítványokat tettek, mert 
ezen alapítványok a humanizmus egyik legszebb 
oltárára lőtték téve s ezen oltárra tett áldoza
tokból ápolják napjainkban a betegeket s kötö
zik sok szerencsétlen egyénnek sebeit; de vi- 

I szont épen korunk humánus gondolkozása és 
j iránya teszi kötelességünkké, hogy filléreinkkel 

ezen rend működését támogassuk, mert minden 
fillér, mit nékiok átadunk, a hinnanizmiis oltá
rára tett áldozat gyanánt örökké termő fává 
növi ki magát.

Mi a közügy nevében vélünk cselekedni 
most, midőn a nagy közönség figyelmét ezen 
szerzet limit évi működésére felírna, a nemes 
gondolkozók, valamint az ápolásban részesített 
szenvedők nevében is. hálánkat kifejezzük az 
omborszoretet müvében fáradozó derék irgalnias- 
rondll szerzeteseinknek.

-A-
(Vidéki szemle.) A fővárosban a sajtó-szabadság 

ellen elkövetett merénylet és az annak következtében 
előfordult zavargások és tüntetések képezik nemcsak

a fővárosban, liánom a vidéken is közbeszéd tár
gyát. A vidéki sajtó legnagyobb része a Verhovay- 
Majtényi-ügygyel foglalkozik és egyhangúlag elitéli 
a nemzeti kaszinó közvéleménye nevében, a sajtó
szabadság és közerkölcsiség ellen intézett gyilkos 
támadást. A sajtó harezosai pártkülönbség nélkül 
összhaugzatosan tiltakoztak a lovagiasság ily mó
dom gyakorlása ellen. Megszoktuk mi pápaiak is. 
hogy nálunk a sajtó azon képviselői, kik hivatásukat 
nem száraz mechánikai munkának tartják, kik az al
jast és rutát érdeme szerint ostorozzák, kik a cor- 
ruptió, örvényében még mindig felületen le
begő, Paprika .Jancsiként tolakodó és ugrándozó 
emberekre ujjal mutatnak s kik határozottan és nyíl
tan fellépnek, kik n y i 1 v á n o s sz e r e plé s r e, a k ö z- 
v éle meny tolmácsolására csak oly embereket 
tartanak hivatottaknak, kiknek jelleméhez és becsü
letéhez a gyanú árnyéka sem fér, mondjuk meg
szokták már a legkeserübb megtámadásokat és 
ha nem lőpor és golyóval való támadásnak, mert 
erre sem mindenki képes, mégis terrorizálásnak 
vannak kitéve. Valóban szomorú jelenség társadalmi 
életünkben. Példákat sorolhatnánk fel arra nézve, 
hogy a vidéki sajtót számtalanszor terrorizálással 
elnémítani akarták. Bizony szomorú állapotok ezek. 
Valami atyafi erkölcsellenes, minden érzékeny em
bert felháborító tettet követ cl, a sajtónak ha 
hivatását betölteni akarja kötelessége erélyes 
hangon felszólalni; nálunk fájdalom már szokássá 
lett, hogy az ily erélyes és igazságos fellépésért a 
sajtó rendesen bántalmaknak van kitéve; az ipse 
szükségesnek sem tartja a mondottak czáfolgatásába 
bocsátkozni, hanem egyszerűen .lovagias elégtételt" 
követel. Alkotmányos országban élünk, melyben a 
polgárok cselekedeteinek nem ,galamblövészek", ha
nem törvények szolgálhatnak irányadóul, törvények, 
melyek a mániává fajult párbajt tiltják és ha már 
van idő, melyben a lovagias elégtétel elkerülhetet
lenné válik, a sajtó szent nevében tiltakozunk az 
ellen, hogy a társadalom phvlloxerái a közerkölesi- 
ség bajnokait az igazság najnilágrahozataláért ,go
lyóval" fizessék. Helyesen mondja a „Debreczen- 
Nagyváradi Értesítő".

Követeljük meg. hogy a sajtó-szabadságnak és 
1 igy a társadalomnak is brutális megtámadóit érde
mük szerint büntessék meg és Ítéljék el."

.Hiszen hova fajulnánk különben, ha ez to
vább is igy haladna, akkor az ellenvéleményt

AZ ÉVRŐL.
Az év hosszára, kezdetére és beosztására nézve 

a régi korban Különféleképen határoztatott meg, és 
még most is a különféle népeknél eltérőleg jelölte
tik. A rómaiaknál 753-ban Kr. sz. előtt Komu- 
lus állapította meg az u. n. Kom ulus -féle esz
tendőt, mely következő 10 hónapból állott, u. m. 
martius, április, május, június, quintilis, sextilis, 
september, october. november és decemberből. Ezek 
közt martius. május, quintilis és october 31, a 
a többi hónap 30 napot, számlált. Kezdete a ta
vaszra esett. így ezen év 304 napból állott; de mi
vel az évszakokra nézve nagyon változatos volt. 
Koniiilus az év végéhez még 50 napot csatolt s 
ezeket 2 hónapra osztotta fel, melyeknek Numa 
Pompilius januarius és februarius nevet adott: amaz
zal, melyre 33 nap esett, kezdődött az év, — emez 
csak 23 napból álló, — januarius és martius közt 
foglalt helyet. Későbben februarius meg 5 nappal 
pótoltatott. Ez a Numa-féle év. melyben a fe- 
bruarius 28, a többi hónapok 29, 30 és 31 napból 
állottak, úgy hogy ezen év átalában egy 355 na
pos hőidéinek felelt meg. Hogy azonban ezen holdév 
|i napévvel kellő összhangzásba hozassák, minden

második esztendőben februarius 23-ika után egy 
felváltva 22 és 23 napból álló póthónapot, az u. n. 
mensis mercedonis-t függesztették, úgy hogy 8 ilyen, 
felváltva 12 hónapos közönséges, s 13 hónapos szö
kőévnek 2930 napja volt, tehát 8 nappal több, mint 
ugyanannyi, 305 és egy negyed nappal számított 
napévnek. Ezen hiányon akként akartak segíteni, 
hogy minden 8-ik évben a mercedonius napjait 23 
helyett 15-re szállították le. A római papság azon
ban ezen hiány kiegyenlítésénél igen önkényesen 
járván el, az évszámítás tökéletes rendetlenségbe 
jutott, úgy hogy .Július Caesar idejében a naptári 
adatok a nap állásától 79 nappal tértek el. .Július 
Caesar ezért Kómába hivatta Sosigenes, egyptomi 
csillagászt, ki az elmaradt napokat a 45-ik évben: 
Kr. előtt két szakaszba osztván, az egyik 23 napból ■ 
álló szakaszt mint mensis mercedoniust február 23-ika 
után, a másik 07 napot tevő szakaszt pedig egy ! 
névnélküli kettős hónap képében november és de-1 
czember közé illesztette. Eszerint ezen esztendő 410 
napból, vagyis egy Numa-féle 355 napos évből és 
90 pótnapból állott és zavar évének (aiiniis con-| 
fusionis) neveztetett el. Az ezt követő év január 1-ső 
napjával kezdődött meg az u. n. .Túl ián-féle esz
tendő, mely 395 napol tett s melynek hónapjai a 
mai nap is fenálló napszámot nyerték, neveiket is 
megtartván azon eltéréssel, hogy a quintilist későb
ben júliusnak, a sextilist augusztusnak nevezték el. j

Megállapittatott továbbá minden negyedik évben egy 
szökőnap beillesztése február 23-ika' után, miután 

Samosi Aristarchos a csillagászati napévet 305 napra 
s 0 órára határozta meg. Ezen 305 napból álló 
közönséges s minden negyedik évben 300 napból 
álló szökőévet a keresztyének is elfogadták azon 
különbséggel, hogy ezek a pogány ünnepek helyébe 
saját ünnepeiket tették és a római évszámot 532 
körül a most is fenálló keresztyén, vagyis Krisztus 
születése évétől folyó évszámmal cserélték fel. Mi
után azonban a .Julián-féle év épen 305 ' j napnak 
számíttatott, holott az átlagos számítással csak 365 
nap, 2 óra, 48 perez és 48 másodpercéből áll,*)  
ezen különbözet az uj évszámítás szerint százéven- 
kint 18 órát s körülbelül 40 perczet tesz, amennyi
vel egy században a naptárral hátramaradtak. A 
10-ik században tehát botránkozással vette észre a 
katliolikns egyház, hogy a tavaszi napijegyen 10 
nappal előbb állott de, mint a 325-ik évben, midőn 
a nicaeai zsinat a lmsvétünnep megtartását ezen 
napéjegyent követő holdtöltére állapította meg. E

*) A csillngásznti év tartama tulajdonkénén ” változó, 
amennyiben a kíllönféle bolygók pálvafeiosztdsn s fekvése 
sokszor zavarólag hat földünk forgására s igy a fordulati év 
néha bár csak igen csekély mértékben hosszabb vagy 
rövidebb. Leghosszabb volt a csillagászati év .30|0-bcn Kr. 
e.. midőn az .3(15 napból. 5 órából. 10 perezből és 2ls;; má- 
sodperezből állott. Legrövidebb csillagászati év lesz a 7tiO(i-ik 
Kr. után, mely UH másodperczezel rövidebb l^ü az előbbinél,



KIMUTATÁS irhatatlan benyomás, melyet e gyönyörteljes éjszaka
<i:: 187!/. évben, a pápai irgalmas rená kóroáájában'e\ó\i\éuát. A változatos, válogatott, íényefi toilettek, 
nemzetiség és valláskülönbség nélkül ápolt betegekről. a tüneményszerü alakok, a díszes hölgykoszoru, azok 

1878. év végével maradt 10 beteg. 1879 ben az elragadó, szép szemek, azok az... 
felvétetett 390, igy tehát 1879 ben volt az ápol
tak összes száma 400. ezek közül meggyógyult 
352. javnltan vagy gyógyiilathuml elhocsáttatott 16.

nyilvánitain merészlő sajtó embereit egyszerűen sze-' 
mélyes bántalmazással kell provocálni és ezéllövészek 
által örökre elnémítani, hogy ne küzdhessen senki 
tollal a corruptio ellen.u

Hasonló szemben nyilatkoznak a többi vidéki 
lapok, melyek közül a „Sz. és Y.“ következőleg 
szól :

„A kik a becsületesség nemes bajnoka, a haza 
és polgárok szent érdekeinek harezosa ellen emelték 
fül orgyilkos módon a fegyvert, azokat az átok és 
megvetés fogja kisérni mindenha.

A becsületes embereket, az igazmondásért 
gyilkoló sport nyomorultjait üldözni kell, sajtónak 
és emberiségnek egyiránt. Ideje lesz figyelmeztetni ; 
őket — újólag mondjuk: tisztelet a kevés kivétel- • 
neki ’ ■'
rongy 
és az _______ „ ............  o-
bélyege. Ha érdemesek akarnak lenni az elismerésre 
és tiszteletre, akkor legyenek becsületesek, haza
fiasak és munkások; tegyenek a nemzettest érde
kében annyit — mint az utolsó közpolgár. Különben 
a megvetés és gyűlölet után a polgárok boszuja Lvgmmviuoia >vn ,... »...
fogja sújtani azokat, — kik pökhendi, naplopó,, többi iparos, uradalmi cseléd és földműves. I (
üresfejü gavallérok, kiknek egész életük nem áll Nemzetiségre nézve volt 387 magyar országi- ']
egyébből, mint a jellemtelen stiklik, léha és er- azok közt 54 pápai születésű, osztrák 2. morva 7. •
kölcstelen tettek egész halmazából — és a kenyeret cseh 2, stíriai 1. olasz 1. Ápolási napok száma 5479. | koko). Bakossy 

~ igy egy napra esett 14 beteg.
ívelt Pápán, 1880. évi január hó-16 áu.

Dr. Máithia János, 
kórházi főorvos.

valláskülönbség nélkül ápolt betegekről. a tüneményszerü alakok, a díszes hölgykoszoru, azok

hogy azok az előjogok, melyek elődeiktől 
pj alamizsnaként reájok maradtak, csak a kor 
az emberiség értelmi gondolkodásának szégyen-

kereső polgárok kigúnyolásából. Vigyázzatok. a 
bűn büntetetlen nem marad !’

„Az Ősi vagyont elpocsékolt, dőzsölő és mun
kakerülő ínihasznák, ha elükbe akad egy becsületes, 
tiszta jellemű ember, ki egész életét és tehetségét 
a léttel, az élhetőséggel is küzdve nemzetének ál
dozza, — és a korosoknak, a nyomorultaknak sze
mükbe vágja az igazat; orgyilkos módjára lelövik 
— kinek pedig egy nap életéből áldásosabb az 
emberiségre — mint a léha csoport egész élete. Ha 
becsületesek vagytok, tisztázzátok magatokat — s 
ne tegyétek magatokat a polgárok gyilkolása által 
gazemberekké. Itt az ideje, mert ha a polgárok 
tartanak Ítéletet, ez az Ítélet borzasztó leeud.

A közfölháborodás országszerte oly nagy fokú, 
mely végzetessé válhatik. Isten óvja meg nemze
tünket önvérének ontásától.“

Fellengőssé telt engem ezen éj. Kényszerítve 
vagyok a „napirendre’ áttérni, mert ellenesetben 

—. •’;7 7.. i i‘7, ir’í "‘i i i 4 i; • i- megtörténhetik rajtam, hogv elkezdek a méla hokimeghalt 19. haldokolva hozatott 1, további ápolás •• • / , ,‘”><i-
alatt pedig maradt 12. ró1’ a csillagos égről, a kéjes rozsalugosról, a bü-

Míítétel K> végeztetett javulásai. A míítételek ' vös kertről és az abban lakozó tündérekről ábrán- 
közt volt ujjpercz-csonkitás 2, ujjpercz-kiizesités 1. dozni.
vizservinetszes 1. csonttörés 4. ' A jelmezben megjelentek következők voltak-

Kórházban eldördült halálesetek kővetkezők: ... . / „,ls , , ... ,.gutantfe 1. faw 1. lármáz 2, szivtúltcngés 1.1 V? Koloss arj .yu une (szólót.),
szívbillentyűk elégtelensége 2, tüdőgümökór 4, tüdő- Kolossváry Elvira (joka-y), Manyoky Állma (Zelh- 
vizenyő I. tüdőszélhüdés 1. briglit vesekor 2. lőtt- rina), Mányoky Róza (X\l. századbeli német ne- 
seb I sziírtseb 1. aggkór 2. haldokolva hozatott 1. mes-nő), Rechnitz Edéné (sorentoi kagylóárus-nőI.

Weigang Ida (pick-dáma), Spitzer Ignáczné (eon- 
ducteur), Szép Irén (Maritána), Szép Ilona (XVI. 
Lajos korabeli marquisnő), Szabadi Frank Gizella 
(jockey), I’encz Józsefné (gyöngytyuk), Pencz Eliz 
(pásztorleány), Makara Gizella (olasznő). Ihász La- 

Ijosné (franezia markotányosné). Barcza Mari (lepke). 
' Békássy Ilona (fonóleány) Doktorics Samum*  (ro- 

’ S Erzsi (czigánynő), Bőim Gyuláné 
| (induson), Duclion Ivánné (nymplia, hableány), Háczkv 

Laura (fonóleány). Heinczné-Szoglethy Emma (rába- 
l közi pórmenyecske), Szélessy Mariska (tejárusnő).

Báli tói lettben voltak: Molnár Kálmánná, 
Noszlopy Yiktorné, Perezel Ilona, Szalatkay Ist
vánná, Szokoly Ignáczné, Yaduay Rózsa. Biró nő- 

, ' vérek. Boinitzer nővérek, Roller Jánosné, Horváth 
Gyuláné, Krausz Adolfné, Vikár Kálmánná, Szili 
Kornélia. Steiner Paula, Soós Ignáczné, Kun Alá

Törvényszéki bonczolás megyei főorvos űr állal meg
ejtve 1.

N ullásra nézve volt római katholikns 316, hel
vét hitvallása Ili, ágostai hitvallása 28, mézes val
lása 10.

Foglalkozásra nézve volt m. kir. honvéd 121.

nom
egyszerűen a száraz tényálladékot felvéve, elmondani, 
hogy: .Pápán ekkor és ekkor jelmezbál \olt. ezek 
és ezek voltak jelen, ennyi a bevétel, a kiadásokat 
levonva, marad ennyi és ennyi.’

De a báli referensnek nemcsak nehéz a szerepe, 
ide háladatlan is. kivált ha mint én a 17-én meg- 

Bármennyire helyeseljük a hazai sajtó nyílt es tartott jelmezbálról akar referálni. Nem tudja, miről 
bátor fellépését és örvendünk a közvélemény itéle- I. . ’ b a?on ésllctgs((gn(,K. van kitéve,
tőnek, nem hagyhatjuk szó nélkül azon sajnos ese- ... . ; . . .
ménveket, melyeknek hazánk fővárosa színhelye volt, szélsőségekbe keveredik, mint az a dolog termesze- 
A napilapokban részletesen leirt zendüléseket nem téliéi fogva rajta könnyen megtörténhetik, miután e 
tekinthetjük a romlatlan erkölcsű magyar né]) véle- bálban minden a legszebb, legfényesebb és legelő- 
méuynyilvánitósáuak. hanem igenis idegen elemek I „..■lns.ll,|, voIt Mintha a város és' vidékének szine- 
Sírave<lél™ kifolyásinak, értjük azon elemeket, me- : , , |k G|.i|r.f ,,|l|ó
Iveket tetteikben nem a sajtószabadsag szent ugyeu , ", ,
vezérel, hanem igenis külföldről importált a társa- nagytermében: mintha \árosunk es vidékének szép-, 
dalmi rend megváltoztatását ezélzó eszméiknek a ségoi összebeszéltek volna, hogy egy helyen össz- 
zavarosban való halászás által akarnak érvényt szó-' pontosaivá, mint a villanyos lámpás, fényt, kápráz-I 

i szegény, sötétségben élős- I 
I ködő emberekre, hogy ennél a fénynél lássák a 
kincseket, melyekkel a mindenható az emberiséget 
megáldotta.

A rendezés kifogástalan volt, n világítás ki
tűnő, a díszletek szépek. Igaz, hogy 300 frt szép 
pénz és azt hisszük, miszerint kisebb költségek mel
lett is ugyanazon eredményt érte volna el a rende- 

, zőség azon különbséggel, hogy a korcsolya-egylet 
I pénztárába annál több jutott volna.

No de nem akarunk számitgatni! Elég szép
1 az eredmény igy is.

Még most is fogva tart bennünket azon le-

A jelmezben megjelentek következők voltak:

A báli referensnek nincs könnyű szerepe, ha 
akar szárazán, unalmasan referálni és egészen

J’ dóriié, Lövy Lászlóné, Győríy Gézáné, Horváth La- 
' josné, Bogyai Ida.

A férfiak közül-jelmezben megjeleni.k: 
I Kolossváry Gyula (spanyol grandi, Békássy Iván, 

‘ * | (estndiante figaró) Szélessy Dániel (franezia testőr), 
Magvassy l’ál (chinéser mandarin). Bermüller Gyula 

- (chinésernő, az előbbinek hűséges hitvestársa), Tóth 
,10"' I yiis]ia (csikós). Schnobel Tivadar (alpeslakó), Ke- 

,, nessey Zoltán (csikós), Lepossa Dániel (franezia ne- 
1,,,‘ 1 mes), Szeglethy György (scót harezos).

C“ I á i./.i r. .1 .A bál pénzügyi eredménye: kiadás 300 
frt. bevétel 334 frt s igy tiszta maradványösszeg a 
korcsolya-egyleti pénztár részére: 34 írt.

V. S.

rezni. Ily értelemben nyilatkozik laptársunk a „Győri áraszszanak a
Közlöny is.

A .vidék’ eseményeiről szólva, felemlítjük a 
Nagyszombaton Zelliger József képezdei tanár szer
kesztése alatt megjelent „Népiskolai tanügyi Figyelő’ 
első számát. Nevezett szaklapnak főleg .Magyaror
szág felső vidékének érdekei lebegnek szemei előtt. 
Reméljük, hogy, mint az első szám mutatja, ezen 
lapnak sikerülnie fog, hazai nyelvünket felső vidékül 
idegen ajkú honfiainkkal megkedveltetni. mi csak 
azáltal érhető el. ha a felső vidék népiskolái meg- 
magyarosodnak. ha a tanítók nemcsak magyar pol
gárokat, hanem hazafias, nemzeti szellemű magyar 
embereket is nevelnek. Cs.

Selyemtenyésztés meghonosítása Pápán. Gyu- 
rácz Ferencz evang. lelkész iir, a helybeli evang. 
hitközség valódi atyja, amennyiben hitközségének nem 
csak vallásos nevelője, hanem a szó szoros értelmében 
szellemi haladásának vezére, miről fényes tanúságot 
vesz az általa alapított, gazdagon felszerelt, iskola és 
népkönyvtár, nemkülönben azon bámulást érdemlő 
siker, melyet az ismétlő iskolában példátlan buz
galma által, az iparos tanonczok oktatása körül ki
vívott. Hanem fenkölt szellemű lelkészünk törek
vése kiterjed hívei anyagi állapotának emelésére is. 
mi végből a selyemtenyésztést szándékszik meghonosí
tani. E czélból már a jövő tavaszszal nagyszáma

bajon segítendő, XIII. Gergely pápa valamennyi ka- 
tliolikus fejedelem beleegyezésével, az 1482-ik évben 
október havából 10 napot elhagyott, ugy hogy ok
tóber 4-ikc Után azonnal október 15-ike következett, 
egyszersmind elhatároztatott, hogy mindig 3 századév 
közönséges és csak minden 4-ik századév szökőév 
legyen. Eszerint 1600 szökő-, de 1700 és 1800 
csak közönséges évnek tekintetett, valamint 1900 is 
ilyennek tekintendő, ellenben 2000 ismét szökőév 
leend. Ezen javított Julián-féle év, mely most már 
Gergely-féle évnek neveztetett, annyira össz
hangzik a csillagászati évvel, hogy azon különbség, 
amennyivel az ennél hosszabb, 400 év alatt csak 3 
órára s igy 3200 év alatt csak egy napra rúg fel.

Ezen Gergely-féle éveket a későbben javított 
protestáns naptár is elfogadta; a protestáns 
Németország, Sveicz, Hollandia és Dánia ugyanis 
1700-ban február havának 11 utolsó napját elhagy
ván, február 18-ika után azonnal mártiiis elsejére 
ment át. Angolországban a Gergely-féle naptár el
fogadása még csak 1752-ben, Svédországban 1753- 
ban történt.

Csak Oroszországban s átalában a görög egy
házban, ragaszkodnak mai nap is a régi Julián-féle 
évekhez: a különbözet náluk 1800 óv óta 12 napot 
tesz; s ennyivel későbben kezdődik náluk az év s 
későbben esnek államló ünnepeik.

péknek é\beosztását, néhány ma is élő népnek, mint 
a zsidóknak s törököknek évszámításáról akarok még 
megemlékezni.

A zsidók eredetileg boldóvek szerint, számí
tottak. melyek 12 hónapból állottak. A fogság utáni 
korban ezen hómi]>ok következő nevekkel bírtak: 
Nizan, Ijár, Siván. Thamus, Ahh, Elül, Tizri, Mar- 
chesvan. Kizlev, Thehet, Sevat és Adár; és az uj- 
liold feltűnése szerint mérettek. iNIiulán egyik újítóid
tól a másikig körülbelül 29'nap telik el. azért 
részint 29 napos, u. n. üres, részint 30 napból 
álló u. n. teljes hónapjaik voltak. Ezen hohlévet 
azonban szükséges volt a napévvel kellő összhang
zásba hozniok. mivel több ünnepük a mi|iójegyentől. 
valamint bizonyos gyümölcsfájok s termények teljes | 
érésétől és bizonyos állatok kifejlődésétől volt füg
gővé téve. Ezen okból körülbelül minden harmadik 
évben az utolsó hónaphoz egy szökőhónapot, az u. 
ti. Ádár-Beádárt (kettős Ádár) függesztették, ugy 
hogy 19 évre mintegy 7 szökőév esett. A fogság 
utáni korban, valamint mai na]) is a zsidók kétféle 
évet különböztetnek meg, a szent vagy egyházi 
évet, mely a Nizan hóval (az idén márczius 13-ika) I 
kezdődik és mely szerint rendeztetnek az Ünnepek és 
szertartások: és a polgári évet, mely Tisri hó-, 
nappal (az idén szeptember 6-ikií) veszi kezdetét s 
szerződvények tartamára, az öröm- és ugorévek meg-

Mellőzve az ó-kori, ma már nem létező né-, állapítására nézve szolgál alapul. Hogy valamely

esztendő közönségesnek, vagy szökőévnek tekintendő-e. 
s mely napokon ünnoplendők az ujholdak, azt évről 
évre a jenizsálemi főpapi tanácsnak egy bizottsága 
határozta meg s tette közhírré. Az év napjainak 
száma tehát változó volt, de sohasem haladta meg 
a- közönséges évben a 351 napot és a szökőévben a 
385 napot. Évszámításukat a világ teremtetése óta 
keltezik és ezt a tudós llillel rabbi számítása sze
rin, Kr. előtt a 3761-ik esztendőre vezetik vissza. 
E szerint a mi jelenlegi 1880-iki évünknek az 
561(1 41 -ik zsidó év felel meg.

A török s arabs népek 354 napból áll" 
holdévek szerint számítanak. A hónapoknak válta
kozva 29 és 30 napjok van s következő elnevezé- 
sűek: Mohárrom, Zálár, Robi el avvel, Rebi el acclier, 
Dsemadi el avvel, Dsemadi el acclier, Redzheb, Sá
bán, Rámádán. Sevvnl. Dzulkade. Dzulhedse. A csil
lagászati holdévvel, mely354 napot, 8 órát. 48 per- 
czet és 38 mperczet tesz, a török számitásbeli csak 
324 napból álló holdév szökő napok beillesztése ál
tal hozatott összhangzásba. A régi arabok három
évenként Nessa nevű szökőhónappal egyenlítették ki 
holdévük és a napév közti kttlönbözetet, de ezen 
eljárást Mubammed megtiltotta. A török-a»iibs év
számítás a ]>róleta futása napjától, (622. július D- 
Kr. u.) az úgynevezett Hedsirától veszi kezdetet: 
1880-ik évünknek megfelel a török naptár szerint 
az 1297-ik év.



eperfa csemetét hozat és ültetés végott kiosztani. I 
nemkülönben a selymei’ tenyésztési műveletére a 
gyermekeket ép úgy mint a felnőtteket oktatni fogja. I 
Nincsenek szavak az ily nemes inteniiónak kellő 
el ösm erősére, hiszen aranybányát nyit Gyurácz ur 
polgártársai számára s a boldogság, melynek alapját 
megveti, nevét feledtetni nem fogja solui. Mint ér
tesülünk a méhészet ralionális terjesztésére Gv. ur 
figyelmét hasonlókig kiterjeszteni szándékozik miáltal 
két igen jövedelmező kereset-forrást fog felnyitni. 
Bárcsak buzgó követőkre akadna, hogy ezáltal'sze
gény népünk anyagi javulása megteremtetnék. Ezen 
szó s e 1 y e m t e n y é s z t é s és in é h é s z e t, 
milliókat jelent.; csak az aranybánya első tárnáját 
munka alá kell venni a siker nem marad el. Pol
gártársak! Kövessük ezen nemes gondolkozást! férfiúit! I

Megyei bizottmányi választás. A tegnap, f., 
hó 20-án megejtett megyei bizottmányi válasz
tásnál dr. Fenyves sy Ferencz ur választa
tott meg. Üdvözöljük dr. F e n y v e s s y Ferencz 
urat a közügyek terén. Szívből örvendünk, ha oly 
tértink, kik állásuk és képességüknél fogva a köz
ügyek terén való működésre hivatva vannak, hiva
tásuknak megfelelnek és a bennük helyezett bizal
mat igazolják is. Reméljük, hogy dr. F. ur nem 
fogja azon megyei bizottmányi tagok példáját kö
vetni. kik magukat megválasztatták, de a megyei 
gyűlésekre nem mennek és városunk érdekeit a me
gye gyűlésein nem képviselik.

A ,.hivatalos lap“ megbízhatóságáról sze
rezhet a 1. közönség meggyőződést, ha a ./Pá
pai Lapok*  utolsó számában közzétett „mint 
halljuk“-ját olvassa. Ez esetben az igazság 
érdekében kénytelenek vagyunk az officiósiis lap 
szándékos kacsahirét helyre igazítani, kijelent- 
\ 'ii. hogy a városi tanács a nyomtatvány szük
ségletének fedezése felett, tárgyalást nem tar
tott s igy a collegiiim nyomdája a város 
nyomtatvány - szükségleteit 30" n leengedéssel 
nem vállalhatta el. Mi ismételve — adózó 
polgártársaink érdekében — az árlejtés meg
tartását sürgetjük, mely alkalommal szabad a 
verseny!

Halálozás. E hó 14-én temették el Pápának 
egyik öreg, köztiszteletben álló lakóját, özv. llirsch- 
ler Sa mimét, 85 éves korában. A boldogult körül
belül 35— 40 év előtt Pápán jótékonyságáról és 
műveltségéről ismert nő volt, ki férjével a mostani 
Zichy-féle (uradalmi) ház emeletének nagyobbik ré
szét (8 szobát) lakta. A kik ismerték, azt mondják, 
hogy aki azon házba és azon családhoz éhesen, sze
gényen és rongyos ruhában ment he. az jóllakva, 
felruházva és pénzzel ellátva távozott. Ha akkoriban 
valamely művész fordult meg városunkban, az nem 
mulasztotta el. e vendégszerető házat meglátogatni, 
hol mindenki: szegény és gazdag egyaránt, nyitott 
ajtót, terített asztalt és szívélyes fogadtatást lelt.

De minden múlandó és az egykor szép, gazdag 
és müveit hölgyet most mint szegény, öreg, ron
csolt testű özvegyet tették sírba! Nyugodjék 
békében!

Köszönetnyilvánítás. Sehoszberger Márk ur. 
helybeli lisztkereskedő, kedves leánya menyekzője 
alkalmával az evangélikus gyülekezet szegényei szá-

Végül említésre méltó a fr a nézi a köztár
sasági év, mely 1792-ben september 22-én vette 
kezdetét. mely napon délelőtti 9 órakor, 13 perez 
és 30 másodpert zkor a párisi délkör szerint beállt 
az őszi napéjegyen. Fel volt osztva 12 egyenlő liosz- 
sznságn, vagyis 30 napos hónapra: és minden hó
minden hónap hetek helyett 3 decade-ra: kiegészítő 
napokul minden közönséges élhez 5 s minden, 4 4
évenkint visszatérő szökőévhez 6 nap csatoltatott.

A hónapok nevei, melyek részint csillagászati, 
részint évszaki tüneményekre mutatnak, ezek voltak: 
\ endémiiiire (szürothó, szept. 22-től okt. 21-ig); 
Brumaire (ködhó. okt. 22-től nov. 20-ig): Frimaire 
(dérhó, nov. 21-től deez. 20-ig); Nívósé (hó-hónap, 
decz. 21-től jan. 19-ig); Ventőse (szélhó, jan. 20-tól 
felír. 18-ig), Plnviöse (esőhó, felír. 19-től márez. 
20-ig); G orminál (csíra- vagy rügyhó, márez. 21-től 
npril 19-ig); Flóréul (virágzás luiva, april 20-tól 
máj. 19-ig); Prairial (réthó, máj. 20-tól jun. 18-ig); 
Messidor (aratás hava. jun. 19-től jul. 18-ig); Ther- 
midor Illőség hava, jul. 19-től alig. 17-ig): Fructidor 
(gyümölcs hava. alig. 18-tól szept. 10-ig); ezután 
következett az 5, illetve a szökőévben 6 kiegészítő 
nap (jours complémentiiirs). Ezen évbeosztás azon
ban az 1805-ik évi szept. 9-én kelt állami rende
lettel beszüntettetett s ettől fogva Francziaországban 
is helyreállt a régi rend. Komorjai.

mura 25 kenyeret adományozott, Fogadja a no- 
meslelkü embertanit a gyülekezet és segélyzett sze
gényéi nereben a legííszintéiib, hálta köszönetét.

Pápa, 1880. jun. 15.
GYÜRÁTZ FERENCZ, 

ev. lelkész.
Köszönetnyilvánítás. ÁWtw kötelességemnek 

tartom, hogg családom. nevében jó ismnröscimnek és 
rokonaimnak, de különösen az izr. hitk. t. elöljáró
ságának, teán gomnak f. hó 15-én történt esketése al
kalmával való szives megjelenésükért, ez utón legme- 
legel>b kiiszön et cm et nyilván itsarn.

SCH ŐSZ BEIIG EH MÁHK.
A pápai általános ipartársulat 1880. évi ja

nuár 2.>-én délután 2 órakor rendes évi közgyűlést 
tart, melynek tárgyai lesznek: I. Múlt évi szám
adás bemutatása. 2. Költségvetés megállapítása. 3 
Temetkezési egyleti ügy. 4. Több választmányi tag 

I megválasztása. 5. Időközben beérkezendő tárgyak.
A pápai polgári kör könyvtárnoka Grósz Ist

ván ur tudatja a kör tagjaival, hogy a könyvkiadá
sok minden hétfőn, szerdán és szombaton d.' u. 5-tol 
6 óráig fognak történni.

Az erdőtörvény életbeléptetése végett szük
séges előmunkálatok a földmivelési minisztériumban, 
mint értesülünk, már nagyobbá™ befejeztettek, úgy
szintén a pénzügyminisztérium és a vallás s közok
tatásügyi minisztériumban is. mint a melyek keze
lésé alatt az állami és alapítványi erdők vannak, már 
jeleztek az álláspontot és befolyást, mit maguknak 
az uj törvénynyel szemben és annak alapján bizto
sítani szükségesnek tartanak. Jelenleg az országnak 
erdészeti kerületekre való felosztása van folyamatban; 

' az előkészítési munkálatok a f. évi költségvetés tár
gyalásáig befejeztetnek, úgy hogy remélhető, hogy 
a költségvetési törvény kihirdetésével a földmivelési 
minisztériumban felállítandó „erdészeti osztály, meg- 
kezdendi működését.

A „pápai izr. iparosokat gyámolitó egylet*  
alapszabályai, a m. kir. belügyminisztérium által 

| 1879. é\i 51; 907. szám alatt, a bemutatási zára- 
I dékkal elláttattak.

Kaposvári levelezőnk kővetkezőket írja
Fehér holló!? Mai nap, midőn majd minden hír
lap hasábjain az általános ínség, nyomor, éh-halál 
kétségbeesett öngyilkosok rémképei tűnnek elénk, 
hiszem hogy e lapok becses olvasói szívesen veen- 
dik ha mindezek között egy vidámabb képet is mu
tatunk. Nem népkonyha nyílt nálunk, nem is ala
kult .semmiféle segélyegylet ; de egy egyszerű pol- 
gár nemeslelkűsége nyújt segélyt az éhezőknek: 
Inselt Samu úr, kaposvári lakós 4000 irtot 
téteményezett le az itteni Földliitel-és kereskedelmi 
bankba (a letétnek felsőbb jóváhagyás kinyerése 
után Rudolf-koronaherczeg-alapitviíny lesz a czime) 
oly czélból hogy annak kamatjai minden év dee. és 
jan. havában a város szegényei között valláskülönb
ség nélkül osztassanak ki. Ugyancsak említett jótevő 
az uj év első napján 100 Irtot küldött a helybeli 
polgármesteri hivatalba oly meghagyással, hogy az 
a város érdemes szegényei között kiosztassék. Nem 
kevésbé említésre méltó, miszerint a kaposvári izr. 
hitk. által saját felekezetű szegényeink téli nyomora 
enyhítésére kibocsátott gyűjtő ivén is a nagylelkű 
adakozók sorában legelői tündököl Inselt Samu úr 
100 frt adományával. — Mindezeket nem azért ir
tani ide mintha a derék ember hírnevét akarnám 
emelni — erre nem szükséges az én toliam — ha
nem mert tudom, hogy jólesik - mint mondám — 
„a ködös időben napsugarakról olvasni ." Hiszem, 
hogy egyetért velem minden olvasóm, ha azt óhaj
tóm, hogy áldaná meg a jó ég e nemeslelkü jóte
vőt mindezen tetteiért és — vajha azok számos 
utánzásra találnának bárhol is. — d — s

Kézre került tolvaj. Kodaj István miavai 
Nyitni megyei lakos tárczájából m. é. május 3-án 
140 frt készpénz ellopatott, Szita Józsefet ezen ügyben 
gvanu terheli, a helybeli rendőri hivatal által le- 

| tartóztatott és a kir. járásbíróságnak átadatott.
„Bihari gazda*  czim alatt Nagy-Váradon szép 

és változatos tartalmú gazdasági ismereteket ter
jesztő lap jelenik meg. Ajánljuk szakkörök figyel
mébe.

Minta község. A gr. Batthyányi Lajos által 
alapított Lajos-Kmnárom község érdemelte ki e ne
vet, mert derék magyar lakosai minden Üdvös intéz
ményt létesítenek. Van ott kisdedovó, vannak isko
lák (s igen szépek) faiskolák, kaszinó, a hova min
den lap jár s most újabban magtárt állítottak fel. 
Népe igen vagyonos s nagy ritkaság, ha egy-egy 
ingatlan eladásra kerül.

Több vidéki lapban igen helyes és praktikus 
felszólalást olvasunk, hogy a végrehajtási árverések 
az illető megyei lapokban hirdettessenek azon elfo
gadhatatlan előnynél fogva, mivel a hivatalos „Budapesti 
Közlönyt* alig' olvassa 30 ember; mig a megyei 
lapokat' a vidék minden olvasni szerető lakosa igyek
szik legalább áttekinteni, ha mindjárt azokra egy 
vagy más okból nem is praenumerál. E tekintetben 
felhívjuk a törvényhozás figyelmét, hogy hasson oda, 
miszerint a perrendtartás SS-ainak e tárgyra vonat
kozó módosításaival utasittassék a kormány egy oly 
értelmű törvényjavaslat mielőbbi benyújtására, mely
nél fogva a végrehajtási árverések, csődök, örökösö
dési hirdetmények legelső sorban a megyei lapokban 
és csak az örökösödést illető hirdetések, vagy a felek

kivanatara az árverések és csődök is a hivatalos 
lapban szintén közöltessenek. A nagy közönség ér
dekében igen üdvös lenne ezen méltányos intézkedés, 
mert most a legközelebbi szomszéd is, nőni olvasván 
a „Budapesti Közlönyt*  máskép nem, mint véletle
nül értesül az ilyen dolgokról, s annak következté
ben nagy értékű ingatlanok potom áron kótyavetyél
telek el és készen van a — koldusbot.

A jégzajlás közt. A Komárom és Üj-Szony 
közti Dunán félelmes jelenet folyt le. Múlt szomba
ton este Uj-Szőnyből fél 8 órakor egy dereglye 
indult el (> utász katonával, egy uj-szőnyi postaszol
gával s a szőnyi vasúti vendéglő egyik pinczérével, 
hogy az este oda érkezett postát Komáromba vi
gyék. Midőn a folyam közepére értek, az Uj-Szőny 
lelett állott jegtorlasz egy része mozgásnak eredt, s 
a dereglye jégtől körülzárva úszott lefelé a zajlás 
közt. — Az utászok minden erőfeszítése eredmény
telen volt, a jégből nem bírtak szabadulni, segély
kiáltásaikat nem hallotta senki. Csak este 11 óra 
felé vették észre őket s Komáromból egy kapi
tány vezetese alatt egy század utász indult ki men
tésükre. Az utászok hátukra deszkát kötve, egyik 
kezükben fáklyával, másikban vasúiddal indultak meg 
az ingó jégen, s csak hosszú keresés után találták 
meg a dereglyét épen a Vág torkolata előtt. A de
reglyeben levőket, kik már teljesen ki voltak merülve 
a hidegtől és fáradságtól, egyenkint kellett a partra 
szállítani. A dereglye oda veszett.

KÜLÖNFÉLÉK.
A kinek jó dolga van. Juchanczoff urat, a hí

res moszkvai bankárt, ki az orosz földhitelintézetet 
harmadfél millió rubelig lopta meg, nemrég vitték 
Szibériába. A derék ember ez utazása ép nem volt 
szomorú, sót emlékeztetett a római imperatorok 
tiiumlusaira. A zsivanvok királya hallatlan pompával 
utazott Jeniseiskbe. Egy csinos franczia fehér-cselé
det vitt magával s útközben csak úgy szórta az 
aranyat. Csak azt sajnálta a derék férfiú, hogy a 
szakácsát elfeledte magával vinni. A kisérő zsandá- 
rok olyan szerepet játszottak vele szemben, mint 
valami társalkodók. Minő a különbség e gaz diadal- 
uta és a Szibériába lmrczolt közönséges gonosztevők 
lóhozköttetéso közt.

Mégis csak jó a dohány. Algírban nem rég 
egy fiatal leány széngőz által megfulladt. Mindenki 
halottnak hitte s teljesen lehetetlen volt a lélegzést 
ismét előidézni nála. Az orvos végre azon gondolatra 
jutott, hogy pipafüstöt bocsát a leány torkába s ime: 
a leány feléledt tőle. A füst nemcsak a torkon ment 
át, hanem az orrlyukakra is ingerlő hatást gyakorolt, 
s ez által előidézte a lélegzést. A sokat rágalmazott 
dohányfüst tehát már emberéletet is mentett meg, 
s nem lehetetlen, hogy jövőben kitűnő gyógyszernek 
fogják tartani.

Méregkeverö férj. A belegi (Somogymegye 
vasúti állomás felvigyázója szemét vetette az egyik 
pályaőr leányára. Útjában állt azonban neje, kivel 
amúgy is évek óta egyenetlenségben élt, A szegény 
asszonyt feláldozta a férj szenvedélye, amennyiben e 
hó 4-én a beteg feleségnek orvos által irt gyógv- 
szerébe mérget kevert s a szegény nő meghalt.Mi
dőn az orvos értesült a nő haláláról, rögtön Belegra 
sietett s a holttestet megvizsgálván, kinyilatkoztatta, 
hogy a nő halála gyanús. T. pályafelvigyázót azon
nal elfogták s a bonczolásból azonnal kitűnt a mér
gezés. A gonosz férj most várja büntetését.

Vadász-kosarak. A mai világ a találmányoké. 
Hectograf, kromograf, fonográf, és tudja isten még 
miféle „gráf,*  telefon stb. mind hirdetik a tudomány 
kimeríthetetlen voltát, s az emberek ügyességét. Ez 
alkalommal egy egészen uj debreczeni találmányról 
kell megemlékeznünk, mely — lehetővé teszi, hogy 
a vadász közönség a legnagyobb hóban is képes 
könynyedén vadászni. A találmány egy egyszerű 
fonott kosárból áll. melyet a vadász csizmája tal
pára erősít, s ezáltal a hó felületén képes járkálni. 
A feltaláló egy tanár, s mint halljuk ily 'kosarak 
már nagyban gyártatnak.

Takarékos hölgyek. A brassói nők föltették 
magukban, hogy a takarékosság elvét úgy családi 
körükben, mint a nyilvánosság terén érvényesíteni 
fogják. Egyletet alakítottak, melynek határozatai 
főbb vonásaiban igy hangzanak : 1. Kötelezik ma
gukat az egylet tagjai, hogy a toilette nagy költ
ségeit oly arányra szállítják le, a mely a mellett, 
hogy a női bájakból semmit sem von le,—a háztar
tásban lényeges és érezhető, megtakarítást eszközöl.
2. A fiatalabb nők és kisasszonyok az előbbi pont
ban foglalt elvet akképen valósítják meg, hogy az 
idei farsangon olcsó s mindamellett Ízletes toiíette- 
ben jelennek meg, s magukat, mint elvtársak, ismer
tető jegygyei különböztetik meg. Ideje volna a taka
rékosság elvét szem előtt tartaniok a magyar höl
gyeknek, mert ma-holnap nem mer egy komoly 
gondolkozásu férfi nősülni, látván a hölgyek köny- 
nyelmü költekezési hajlamát s hiúság utáni kap
kodását.

Fütött korcsolyák. Párisban, a mint egy kül
földi lapban olvassuk, nagy divatba jöttek a fűtött 
korcsolyák. A korcsolya és sarok között egy érczle- 
mezben égő lámpa vagy melegítő kő van. Ez az el
járás különösen a tanulóknál meggátolja a meghűlést,



,Phyloxera‘ czim alatt egy kitűnő termeszet- 
tudománvi értekezés jelent meg, melyben n phylosera 
szőlőpusztitó rovarról igen érdekesen és tanulságo
san értekezik, annak pusztitási módját is leírja. 1-. 
könyvet ajánljuk a gazdaközönség figyelmébe, irta 
Hermán Ottó.

Kenyérért kincs. Mánnnros megyéből Írják, 
hogy ott a nők hajaikat árulják. Egy szép lmjára egy 
zsák liszt, de kapni egv kenyérért is. kannak olyan 
nők, kik szép fogaikat 'is eladják lelketlen kufárok- 
nak, kik ezt Orosz-és Oláliországba szállítják.

Elnyelt melltű. A bécsi ..Mrd. Wocheusehrift“- 
ben olvassuk a következő elég érdekes orvosi esetet, 

y 187". hamvazó szerdáján, febr. I I-én 
aczél nielltíít nyelt el. Persze 

rettentően, de egyéb baja nem esett, 
fájdalmat, alkalmatlanságot, úgy 

ifit a veszedelmes i
Nem érzett

Boszu. Mármaros megyében eg.v gazdag 
birtokosra jogtalanul 4000 frt. adótöbbletet róttak. 
Hiába élt panaszszal, meg kellett fizetnie a 4000 ezer 
forintot. >8 vájjon, hogy fizette meg? Hozatott Bu
dapestről 800,000 félkrajezárost s most az adóhi
vatalnak végig kell számlálnia ezt a tömérdek apró
pénzt. Jó mulatságot kívánunk mellé.

Ébenfa-utánzat. Vékony tölgyfa deszka fél 
óráig kénsavban tartandó ; félóra múlva a fa sárga 
mocsokkal lesz borítva, ezt le kell tisztázni s alatta 
előtűnik a feketévé vált fa. Ezt többször be kell 
dörzsölni terpetinszeszszel. mi által a fa igen sötétté 
és fényessé lesz.

Tüzmentes festék zsindelyes födelek számára. 
1 pint finom homokot, 2 pint finomra szitált faha
mut és 3 pint oltott meszet lenmagolajjal péppé 
kell keverni és ezzel a födelet háromszor bekenni, 
első ízben vékonyan, azután vastagabban; ez a fát 
megóvja a tűzveszélytől.

GAZ D ÁSZ AT.

N y i 11 -1 é r.*)
MEGHÍVÁS.

A .pápai Cliewra-Kadischa" folyó év és hó 
28-án délután 2 órakor az egylet termében RENDES 
KÖZ<; Y ELÉSÉT tartja, melyre a szavazat képes egyleti 
tagok tiszteletteljesen meghivatnak

Kelt Pápán, 1880. január 18-án.
A ('heicra-Kad isclia elnöke..

Tá r g y sorozat:
1. A számvizsgáló bizottság megválasztása;
2. A mull közgyűlés által ezen közgyűlésre 

odázott, a Chewra-Kadischa anyagi viszonyainak 
rendezése •

3. Dr. Lövy Lázár kórházi főorvos urnák, a kór
házi személyzetre vonatkozó. Írásbeli ajánlata ;

I. Dr. Lövv Lázár urnák, a temetőre vonat
kozó. Írásbeli ajánlata;

5. Schwartz Dávid folyamodványa,’és egyéb a 
közgy űIősig béérk< zendő tá rgyak.

T. ez.
Van szerencsém a t. ez. közönséget értesí

teni, hogy szombaton, 1880. január 24-én, a 
Kelez-féle házban (fa-piaezon) CSERESNYÉS 
KÁROLY zenekara közreműködésével

ZÁ 11TKÖ11C 

tánezkoszorút 
rendezek,

melyre a t. ez. közönséget tiszteletteljesen meg
hívom.

Tisztelettel

fíeiner Illés,
Mnra-iiiílvta.

(akár helybeli vagy a vidékről) 

felvétetik

Bermüller Gyula 
divat kereskedésében Pápán.

NOBEL ÁRMIN könyvkötészet.

ajánlja

hol

nyomdai munkák a legnagyobb gond-

g^azd.ag'on. felszerelt

Könvviiynitla.

minden néven nevezendő
dal, csínnal és Inba nélkül leggyorsabban és legmérsékeltebb árakon 

állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet.

Kőnyvkoreskodé

Brochurák. röpiratok. lapok, gyászlapok, el- lázatok hivatalok és 
közjegyzői és ügyvédi jegyzési kártyák, fal- egyletek részére, bár
nyomtatványok. szám- ragaszok, árjegyzékek, czák. bármiféle nyom
iák. levellejok. bori- báli meghívók, kör- látvány takarékpénz- 
tékok, névjegyek, et- levelek, rovatéit láb- tár és más intézetnek. 
Bármiféle itt me(| nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik.

Pápa, Nobel Ármin könyvnyomdájából. (Széluteza.)


