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MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.
' utáni tizenkilenczedik századba, hanem az őrült és ránczigálják, — hát ezért nem lehet elmondani
I Caligulák és Nérók idejébe való.
a mesét,
*
stb.
Azt mondja Draper: „Volt epicureiisi korszak,
Nos, „szép olvasónő
!
*
azt kérdi tőled „túli
Van egy méreg, melyet nem zárnak el i mielőtt Epicur született volna; és lesznek emberek piros
*
jó kedvéhen ez az uj erkölcsi elvekkel satu
nem őriznek gondosan, hanem úton ntlelen árul-, a jövőben is, kiket ugyanazon vonások jellemeznek. iéit ........
kritikus:
ják sokszor potom áron, sokszor pedig drága ’ Vastag önzés társadalmi viszonylataikban, felületesség
— Tudod-e, mi az a ius primae noctis?
bölcsészeti nézeteikben, — ha ugyan e szót, ezen
Valószínűleg és szerencsédre nem tudod. De
pénzért, s ennek nőve: regény.
korlátolt szellemekre alkalmazni lehet. — Ezek azok, ha esetleg a elassicus nyelvvel való ismeretséged
Es van egy másik méreg is. moly álnév
kik a jelen társadalom nagyobb részéi, képezik. Ott1 a kritikus űréig szárnyalna, nem kergetné-e „szép
alatt kerül forgalomba, s ennek neve: l'ran- találni őket minden életpályán: a senatusban, a
*
olvasónő
arezodba a vért az arczátlan merészség,
czia színmű.
hadseregnél, az oltárnál, a lapoknál és iparűzletek- midőn a naiv morál leple alatt azt látod kérdeni
Hogy télre ne értessünk, kijelentjük, hogy nél stb. Ezek azok, kik példájok által azt tanítják, a „szép olvasón# “-tői: „Tudod-e, mi az ius primae
elismerjük a regény és a színmű fontos társadalmi hogy az emberek nem mint emberek, hanem mint noctis? — és midőn egy tekintélyes napilap kriti
dolgok tekintendők, hogy őket az ügyes ember kusa igy ismerteti előtted a pipacs- mákvirág szö
hivatását, de a. kettőnek jelenlegi kinövései
czéljaira felhasználja. Műveltség és becsületesség,
folytán majdnem azt szerotnők mondani, vajha hazafiság, erény és művészet ezek szerint együgyű vegét: „Minthogy pedig nemcsak ezen fordul meg •'
az egész mese (értsd bájos olvasónő a ius primae
soha se lett volna fogalmunk regényről és szín bolondok ábrándja csupán . . .*
noctist), de minden szóban, dalban, zenében ezt em
Nos. azt hiszem, Draper szavaihoz nagyon legetik, vitatják, ránczigálják, hát azért a mesét
műről !
Sokat írtak, sokat beszéltek már e tár kevés hoszáadni valónk lehet, s ime egy párját (még sem) lehet elmondani. Olyan ez (drága olva
ritkító eset reá.
sónő), melyre boszankodik az ember, de azért megsadalmi métely ellen, de lígylátszik hiába, mert
A magyar főváros népszínházában f. évi ápril i hallgatja; elitéli, de jól mulat rajta ! ! !*
a frivolnál frivolabb tartalmú regények mázsa 2-án egy „Pipacs
*
cziniü operettet hoztak szilire,
Ebből a gyönyörűséges doctrinából aztán „szép
számra hurczoltatnak be a külföldről, s a szín melynek minden erkölcsöt felrúgó tartalmát a leg
*
olvasónő
azt is megtanulhatod, hogy a mit a '
házak konganak az üreségtől, ha ludmi „Kisasz- több lap a legnagyobb indignatioval elítélte, — de költészet, zene föltétien kellékeiről hallottál, az ó
*
kritikusa, a. lap 156-ik mind hazugság; és a szép és erkölcsi ideál kelléke *•
szony feleségem
.
*
„Kapitány kisasszony" a melyről az „Ellenőr
számában a következő bírálati ismertetést hozza:
.
' tf
többé
nem a formai tökély, és az érzelem fönsége; |
vagy - mint onapokban —„Pipacs
*
nem ke
A „Pipacs
*
— igy szól az érdemes Apellesj^,
hanem igenis a formátlan külső, alaktalanság, s az |
rülnek színre.
I— operetté 3 felvonásban; Írták: Burain és Budiéoly gondolatok és érzelmek, melyek a vérhez szól- |
Es mit mondjunk azokról a kritikákról, ron ; Ibrditottn IJvva Ujos; zenéjét szerzetté: Leou I
'„''toíg 'érzékRfcét' lddaijíik t'
nak, s a tömeg érzékiségét hizlalják!
Hanem
szén uh-i
’
melyek e haszontalanságokról világgá eresztet- \asseur. Színre került a népszínházban először ma,
Hanem hát
hát „szép
,
*
olvasónő
— mondjuk meg fi
april
2-án,
s
nevettetett,
tulipiros
színével
tagerite-1
elraek
a kontár kritikusnak.' hogy Lessing a kriti- |
nek t Bizony igazat kell adnunk Kperjessy
, dett: - s egy kedvünkre való (! !) eseményt okoezt
Kálmánnak, ki a „Rozsnyói hiradó
-ban
*
zott: megtöltötte a színházat a nélkül, hogy Bla-1
Primus sapiontiae gradus est, falsa intelligere;
„Lívduhiii efronteriii
*
czim alatt a. következőket liáné játszott volna ....
Secundus: falsa corrigere!
írja :
A „Pipacs" operetté tehát a legkézzelfoghatóbb'
s hogy oly műbiráló (vagy mi), a kinél a
Aki a főváros napilapjait figyelemmel kiséri? mulaltatás anyagát rejti magában (sic); de nem az.l sapientiából az első gradus is deficitben van. annál
bizonyára lelke mélyében íuegbotránkozotl a fölött, erősebb komikuma alakokban áll nevettető tulajdona, a bölcsesség második gradusánk hiánya a priori
7
hanem
párbeszédeinek
ké'ségbevonhatlan
faján,
mely
hogy a legtöbb lapban az irodalmi, erkölcsi és mű
föltételezhető; s ennélfogva az ilyen kritikusnak az
vészi i/.lés mennyi cynicus, frivol képviselőivel talál lehet ugyan természetes, ‘ de színpadon, még eddig ■
2
avatlan
kontár
czimnél
competensebb
más
czime
legalább, annyira szokatlan, hogy mulattató, s min
kozunk utou-utfélen.
í alig lehet
Bámulatos dolog, mennyire sülyedt némelyik denesetre lebilincselő hatását tőle elvitatni nem lehet.
vb, operettétől többet _követelni,
_______ , ............
o. !.'
Hivatkozzunk „szép olvasónő
*
a sok ezer ép
minthogy
nél a szép és erkölcsi eszme iránti érzék; még bá Végre is egy
szórakoztasson,
’
tulság
volna;
s
ha
elmesélhető
(lám,
|
érzéki' Író közül például La Bruyere, a ki azt mondja:
mulatosabb, hogy az e tekintetben kivételt képező
1 „Ha
mii fölemeli
U“ ’valamely
’"1.........................
11 lelkedet, ne keress más
lapok e jelenséget alig akarják észrevenni, s az ily lám!), azt még érdemül is belehet tudni (!)."
nélküli handabanda :igy
Ez a következtesség
‘
..... • szempontot annak megítélésére; jó az kétségtelenül
elveket kíméletlenül nem ostorozzák;
- a legbáés Írója mester.
*
mulatosabb azonban az, hogy a magyar fővárosban szűre,sőlődikk aztán
.......... tovább:
Figyelmeztessük. „*
zép
*
olvasóim,
ezt az epia múzsák egyik temploma : a népszinház, ezen elve
.Már most a szöveg. A pipacs egy jegy két I!
B'bolé
*
és
Luszinett/
szereti
I
cureus
*
„mííbirálót
egyik jelesünk következő soraira:
és Luszinett,
ket dédelgetve szellemi börzévé sülyedt már, s hegy ifjú válán. E kettő
.Az Írótól megkívánjuk, hogy erkölcsi érzéke
ennek a népszínháznak a létezése, — melyben a egymást. Igen; de a földes úr (a XVII-ik században
számítás neve alatt az „uj" doctrinák kezdenek játszik a darab) visszaállítja a jus primae noctis-t, |''legyen‘ ép, meggyőződése erős. Nem elég, hogy a
uralkodni korlátlanul, s a melynek deszkáin olyan melyet nősülésekor megszüntetett, Aztán van egy j műben elvont erkölcsi maximák legyenek elhintve;
llelene, (íalathea s egyéb Haetera-féle alakok kísér herczeg. a ki földes ura a földes urnák. Az első I nem elég, hogy a mű. mint. Phaedrus meséje, erkölo, meg az esi tanulságon végződjék: sőt azzal sem elégszünk
meg...................
a herczeg,
tenek, melyek nem illusioval, hanem mámorral; nem földes úr, a báró felesége,.........
az ius primae noctis meg. ha az utolsó szakaszban a jóság, becsületesség
i
tanulsággal, hanem alacsony szórakoztatással ked a két gyerek házassága,"meg
ius rprimae
noctis? kérded(; bármily
diadalt nyer s a gonoszság bármily
Hogy mi az la ....
.................
. fényes
.
veskednek,
mondom, ennek a népszínháznak léte [(!!).
. • • 1
• 1 ■'
i l .1 »_ :i.. • - - Z .
Nock
zése maholnap anachronizmusnak lesz tekinthető; szép olvasónőni, nem érted, ugy-e, mert latinul van? rettenetesen lakói. Az ily igazságszolgáltatás
regényeiben
is
megvan,
s mennyire nevetségesek vol
No,
hát
az
azért
van
latinul.
Minthogy
pedig
nem

mely oly „templom", melyben a legközelebbi napok
ban történt esetet nem sokkal különbek elég gyak csak ezen fordul meg az egész mese, de min nának azok, kik ebből indulva ki. ezen iró műveit
ran előztek meg, — nem a Krisztus születése den szóban, dalban, zenében ezt emlegetik, vitatják erkölcsöseknek tartanák!

Okos szó

TározóTavaszi regg...
Tavaszi regg óh mi szép !
Óh mily bájos a vidék!
Kakuk hangos kiáltása
Bús gerlicze zokogása
Kis pacsirták éneklése
Óh mi szép! Óh mi szép!
A zöldéin kis erdőben
Ezüst, patak hüs ölében
Kis halacskák játszadoznak
Nefelejtsek illatoznak
Mind örülnek a tavasznak.
Tavaszi regg óh mi szép,
Óh mi bájos a vidék.
Sz. F. Mariska.

Tavaszi dalok.
i.
Ledőlök a pástra,
Almi szellő repdes,
A lég daltól hangos
S illatártól terhes.

Hallgatom a kakuk
Jóskiáltozását,
A csacska patakot
S szellő susogását.

A kakuk számtalant
Kiáltoz, jóslatul;

tartózkodik, s igy cselekményeire s életmódjára ezen ||
eleinek sajátságai is a legeldöntőbb befolyással kell, 1
hogy bírjanak.
Közönségesen azt tartják: miszerint Őszszel all
I tápláló anyag hiánya s a bekövetkezendő hideg ]
j kergetik madarainkat melegebb tartományokba, mig
tavaszszal az ellenkező események újólag vissza-111
i csalják őket, mert hát bölcsen megírta valaki : 9
.Nyárban igen meleg van, télben igen hideg van, $

A patak igy beszél :
„Élj mindig boldogul!"

A szellő susogja:
.Bút sohase erezz . . .“
Én meg azt gondolom :
Beli arany idő e z!
2.
Mindenfelé nyíló virág ! . . .
Te is az vagy kis leányka:
Az én éltem tavaszának
Az egyetlenegy virága!

B. Z.

A mi kis tollas dalnokainkról,

mindig esik az eső, soha sincsen jó idő.“ A mada- ’fl
rak pedig e tekintetben nagyon válogatósak szoktak ||!>;■
lenni. Mindenesetre a fentebbi indokolásban igen jj' i
sok igaz van : a madarak nagyohbrésze az állatország azon osztályából táplálkozik, melynek tagjain
a bekövetkező hideg évszak alatt csaknem hozzá-M
férhetetlenül elrejtőznek, mint a rovarok, legyek, ía
hernyók stb., ha tehát az ezen állatosztályból táp-l|

A milyen egyszerű s könnyen mogmagy aráz- 1
ható tüneménynek látszik a madárvándorlás fel (Be
oly nagyszerű s magyarázhatatlan
tcsen vizsgálva,
„
. ép
..................
mind o mai napig a legtudósabb észlelő előtt is, s
bár általánosan azt hiszik, miszerint ezen állatosz , lálkozó madarak, mint főképen a zenérek, és sok
tály már tökéletesen ismerve és kiismerve van, mégis más éneklő madár, táp hiányában elveszni nem fl
*
életmódjukban cselekményeik s tehetségeikben oly akarnak, kénytelenek meleg tartományok felé vo-j
sajátságos s érdekes jelenségek fordulnak elő. me niilni : azonkívül a sokféle növénymagvak s bogyók ií
lyeket még eddig tökéletes okadatoltan megmagya is elhullnak s a hó által beborittatnak, s igy azon I
rázni nem tudtak. Sok tekintetben igaza volt tehát madarak is, melyeknek a növényzet nyújt tápiáié- 1
Bufi’onnak , midőn azt irta; miszerint egyetlen egy kot. kénytidenfttetnek virányos tájakra vonulni; ||
madár életmódjának s természetének kiisnmrésére
egy emberi élet nem elégséges, de még egy elemnek
az ismerése sem, mivel, a madár nemcsak a föl
dön, hanem uagyrészben a légben s a vizen is

végül sok madár a nagy hideg vagy meleg irányéhím nagy érzékenységgel bir, s igy kényteleníttetik I
azok behatása elől odébb vonulni; ezen érzékeny. séget tapasztalhatjuk fecskéinknél, melyek tavaszszal, •

1 • :..XÍ ....... ki.mr (Tetszés.)
Mert nőm elég, hogy megyénkben névleg
zi; llilt/l>sal létezzék egy pár tanitóegylet; uem elég, hogy
„Az írótól me^kivánjuk, hogy ugy fesse azIIközül egyetlen egy lasciv irt s . .:
v/.i'lsZtott kő- tagsági dijjainkat pontosan megfizessük, vagy azokember lelkét, a miliő :
z I De ezeket a munkákat, melwk
vannak az erkölcsökre. Rebben >ak ‘
tt K
g JrJsbttn „Adjunk; nem elég, hogy tavaszLegyen hű a jellemek és szenvedélyek rajzold- ■
ismertek, mert drágák voltak, min zen
szol.8smei összejöjjünk, tisztviselőket válaszszunk,
sóban és ‘fejtegetésében, igy az erkölcstannak soha rökben
i
sem lesz kifogása ellene, mint nincs kifogása Sha töt‘l,HnZ'iJa"ok, a1kiknolt semmi egyéb dolguk uiu- s azt határozzuk, hogy majd jövőre fogunk lm
kespeare és Moliére ellen. A tévedés ott kezdődik,
jaltai mitsem lendítünk sem a magunk, sem
i hol az iró az emberi termeszetet kivetkőteti eredeti csen, tönkre teszik a noble passiókkal
végezzék hí idézőikkel; ha önki, te z
„é ■ =;
áltllhlllk képviselt ügyön. Ez nem egyéb
alakjából és eltorzítja; a fogalomzavar és érzelem
Íllm
r
.as
élénk
meddő
idő- és pénzvesztegetésnél.
..........................
J túlhajtott festése által az érzelmeket, indulatokat
Tenni kell, mert tettre szólít bennünket
i kivetkőzteti természetességükből s a lelkiismeretet
derültség.)
De
n
mikor
már
ez
az
epiwpsia
azon
nemcsak az a körülmény, hogy Veszprómmegye
I nem veszi számba, vagy szavát meggyöngiti.
Nyújtsunk alkalmat „szép olvasónő" a kritikus
' .. \
”
",
'
ueinúrnak tudomására juttatni, hogy az erkölcsi eszmét
i ezt ü1 csak az’, hogy korunk az egyesülés az egyesült
:
Hutai
emberek,
kinek
kapitálisa
fejőkben
van,
”
i
k
■
’
■ nikodis
"■ •• ’ • kol.1......
' lényeges és nélkülözhetlen kellék gyanánt tekintettek kapitálist vesztegetik el: ezzel már az egész ország
• — hanem tettre szólít bennünket
J a művészi és költői szépségnél • még pogánykor SS
veszti vagyonát s kapitálisát, s ezt megakadályozta
megakadályozni loieg
oleg «
az a koHdminj,
v eé'h e z'VépSI
II bölcsei is. (Lásd Aristoteh’st Platót. Socratest stb.)
‘ csakugyan érdekében áll az állalmiak.
államnak. (hleiik
(Elénk helyes- I11''a ml •? j,
„lanti f o k i n áll, és első
S végül mondjuk ki „szép olvasónő," begy az
....
............
IU1
UUUlUiMlA.
I
voSZ
u
vannak hivatva, az általuk szolgált
tj ez időszerinti emberiségnek tana az, lmgy a költc; !„:^ZeX “gnz« ;Xd
Lll .7................. '
z gazda, rossz katonai. (Elénk járműi
l szeti irodalomban minden miinek a szép és erkölcsi
................... .
..„„..„i.:
Pillantsunk a Szeposség vagy az alföld tanh eszme nélkülözhetetlen alapja. (Lásd bármelyik tetszés.)
„Uraim, így folytatja — én kénytelen vagyok
1
S isk. költészettant.)
“b,ó.(>, nézzük egyes más megyék népnevelési ügyét,
kiemelni azt, hogy a magyar irodalom ennek az' ügyei-e
s azt találjuk, liogy a hol a tanítók e g y e sü
Ezzel búcsút véve a „kritikus
intól,
a
>■ „szép olvasónő‘‘-vei egyetemben azon óhajunknak erénynek legcsekélyebb mértékben \<dl eddig
lé t i 1 e g és komolyan buzgólkodnak , ott a
*’"i, hogy ezek a dolgok külföldi, különösen becsi
adunk kifejezést, vajha legalább szaklapjaink foglal válója,
mvelés-tanilás is előrehaladottabb — sőt itt-ott
hírlapok
utján,
azokban
is
csak
anoneeok
s
hirdet
x
........
j
i.i'
anoncvok
>
.i.’T/yö állapotban is van, — mint a hol indiffirons
.......
té koznának Epicur epigonjaival, s hivatásukhoz képest mények alakjában kerülnek be s így kolp<>r altat.mk vnagzó
nem félszemniel pislogatnának az ettéle elvek hirdetanítók működnek.
a
mi
kő/.üu.,vB
;iuk
közőti.
megakadajyozasa
közönségünk
között.
Ennek
t tőire, mint a középkori spanyol törvények a leiig
Ez tény, ezt eltagadni nem lehet. Kormány,
nyitott szemű királyok gazságaira.
’j ‘
Csakugyan ideje volt már e dolgot oly lieXT"1, “ "li,a
í lyeii is felemlíteni, a honnan orvoslás is vár- UCm “„‘nem találok más eszközt, mint i. melyet ‘ komolyi.n nkan.uk ■ (
ődo^e^ m;gy!d;»
vW.k(>
•! ható. A képviselőház hétfői illésében Irányi Dá- irányi t. barátom beszédevégén ajá.d.dt,. lujgy
niel okos szót mondott mikor ezeket mondá:
erkoh^sj,i : < mk ide
„.r^tszik nekünk, mintha melegen tudna
a közönség álljon első ssaját
v
more: nem kell azon könyveket megveum,
t;mí(ók
..gy..k
hu
a;< ..r_
megvenni, a hol ll)
„Vannak, szerencsére kisebb számmal, oly la-1 rnére;
pok, melyekben illemsértő és trágár dolgok fordul nuditásokkal teljes darabokat adnak elő. nem kell
deklődést
felébresztenok.
nak elő, hogy az ember undorral dobja el magától azt a színpadot meglátogatni, nem kell abba a ven
E felébresztés azonban csak úgy történhetik
és a fiókba zárja, nehogy azok gyermekei, serdülő leá déglőbe elmenni, a hol a botrányokat produkálják, meg, ha tömegesen, kivétel nélkül. egyesülünk a
nyai kezeibe kerüljenek. (Elénk helyeslés.) Ezen urak (Élénk helyeslés) s akkor tönkre fognak menni, mi ezentúl oly egyleti munkásságot fejtünk ki, mely
»•
megfeledkeznek nemcsak kötelességükről, de azon helyt nem akad közönségük.
képes legyen eddigi mulasztásainkat is kipótolni.
A mi fiatalságunkban nem vigyázott a un er
tiszteletről is. melylyel a közönség iránt tartoznak.
Gondolkozzunk erről!
„A Parnassus nem zsombék posvány közepett, kölcseinkre sem Metternich, sem Reviczky Adóm:
A módozatokat a gyűlésen lehet majd meg
melyből egészségtelen levegő terjed szét, hanem ma azért mégis eltartott. Hogy hogyan tartott el, annak
beszélni. miért is kívánatos, miszerint a számos tag
gas-hegy, melynek csúcsa az égbe nyúlik, s melyet bizonyítéka az, hogy a mi időnkben nem volt, szó
közül egy se maradjon el, s a kik magukat eddig
tiszta és üde levegő vesz körül, melynek lejtőjén annyi szerencsétlen szerelemről, öngyilkosságról s
virágok teremnek, és ha csalónak is vannak ott, ezek annyi dofraudólt kasszáról, mint most. (Derültség s távol tartották, szintén csatlakozzanak. A fele ke
ze
ties ség ne legyen válaszfal a tanítók között.
is gyógyításra valók, nem pedig a vér megmérge- [tetszés. Én, t. ház, a magam részéről azon aposztroV erű s.
zésére.** (Tetszés.) Azon iró, ki megfeledkezik hiva l'álást, mit az én t. barátom intézett a hírlapírókhoz.
tásáról, nem érdemes az Írói névre. Az Írókhoz for teljes őszinteséggel aláírom s elfogadom."
dul, kik e nevet méltón \iselik, hogy tisztítsák meg
Bárcsak sikerülne azt a módot megtalálni,)
az irói és irodalmi czimert a szenuyfolttól. Ne riad melylyel a közönség Ízlését nemeslnteni lehene! [
Mint értesülünk, a helybeli műkedvelők „mo
janak vissza semmitől, sem a rágalomtól jól tudván,
zogni “ kezdenek, bár — megváltjukegy kissé
hogy a sár, melylyel azon emberek hajigáinak, csak
későn, mert szerintünk műkedvelői előadásokra sok
Gyűlés előtt.
őket piszkolja be.
kal czélszcrübbek a tél hosszú, unalmas estéi mint
Élénk helyeslés és éljenzés követte a szónok e
- Néhány szó Pápa város és vidéko t. tanítóihoz. —
•az azokat kévetők, nem is tekintve azon körülményt,
szavait s e hatáson is meglátszik, lmgy mennyire a
E hó 30-án fogja a „Pápa városi és vidéki hogy aki nyári időben a „tíritt" szálloda termében
vesék gyökerei körül tapogatózott a fölszólalással.
jelen van akkor, mikor „tele ház
**
előtt játszanak,
íanitóegvlet
1
*
rendes
tavaszi
közgyűlését
megtartani.
De az általános érdeklődést s a jelenet kiváló voltát
az akár gőzfürdőié legyen elkészülve.
No de
csak növelte, mikor Irányi aposrtrófiíja illán Jókai Ez alkalomból — mint lapunkban már többször - mindazáltal üdvözöljük az eszmét, üdvözöljük pedig
szót emelünk megyei tanügyünk érdekében, s
Klór is fölszólalt és elmondta, lmgy ő nem barátja ismét
ismételve kérve figyelmeztetjük a t. tanító urakat., két okból: 1) mert a jövőre nezve akezdetneheza Tiirtiifle-vádaknak. s nem szándékozik erkölcsi préután jogosult reményeket táplá
liogy az ügyöt s a j á t érdekükben is melegen ségeinek 'legyőzése
.....
dikácziókat tartani; azt azonban ő is elismeri, lmgy
lunk egy rendes műkedvelő kör megalakulása iránt,
a közerkölcsiségnek ügye az. lmgy az érzéki mámor I. Ikiirolva,' vessenek véget valahára a tespedés ezen és 2) mivel — mint értesülünk — két városi intéz
ne fajuljon valóságos liultussá s lmgy az éretlen korú állapotának, mutassák meg a megye és az ország
mény javára készülnek fáradozni, melyek nemcsak
emberekben az érzékiség ösztöne ne ébrosztessék lel, közönségének, hogy Veszprémmcgyében is vannak hogy rászorulnak az ilyeténi istápolásra, de a támo
ne raffiniroztassék. Ezt minden filozolsúga dnezára hmlerfiak, kik a népnevelés minden legkisebb moz gatást meg is érdemlik.
[kénytelen mint az állam érdekét felkarolni. A Par- zanatáért érdeklődni, buzgólkodni. hevülni tudnak:
Magas vendég.. Fiátli Ferencz báró, főispán
nassuson termő burjánokat, melyekről Irányi szólt, kik. mikor arról van szó. hogy az iskola szűk falain és b. t. tanácsos ő nagyméltósága f. hó 21-én Deigen csekély részben ültették el magyar kezek. A kívül is kell valamit tenni a nevelés előre mozdí vecserben időzött: a szolgaidról hivatalt megláto
frivol, a lasciv irodalom kezdődik <'rat<- .1
tart tása. felvirágoztatása végett, sem garast, sem időt gatta, itt mindent rendén találván, teljes megelé
- egészen Mirabeauig. Készesek benne a klasszika lit- nem kiméivé, a szózatnak engednek, és megteszik
gedéssel távozott.
'teralurunak legkitűnőbb irói: Martiál. .luvenal. Ovid. lelkiismeretesen, teljes odaadással, a mit tőlük nem
Tumort, a piaczi gyilkosság elkövetőjét, tegnap
Ők írták meg azon veszedelmes munkákat, melyek csak a törvény betűje, hanem a közönség, a haza,
[délben szállították Veszprémbe.
saját
szivük
követel.
genialitásiiknál fogva a legesébítóbbak. A magyarok

Vidéki és helyi hírek

természetére, cselekedeteire annak sajátsága befo meg kellene erőltetni: már ha egy szerves lény
lyást ne gyakoroljon, és ez ugy is van. Sok példa teste ily könnyű, s tagjait ekként majd minden
van arra: miszerint a madarak a bekövetkezendő fáradság nélkül használhatja: a természet-rendénél
időváltozást előre megérzik, s nyiighatatlanságuk fogva használja is annyival inkább, mivel a vér sebes és
által arra az embert előre figyelmeztetik. Tudvalevő könnyű keringésénél fogva ezen használatra, illető
• nálunk.
I
leg mozgásra, mi a madaraknál egy a repüléssel Ezek volnáuak azon úgynevezett szárazföldi dolog: miszerint a tengeren, hol a lég a zivataros
folytonosan ingereltetik, igy vándorlásaiknál ezen
okok, melyek a madarak vándorlását okozzák, báj változásoknak leginkább ki van téve, a zivatar be
nem mindig Ütik meg a tökéletes alaposság mérle- következte előtt jóval sietnek a tengeri szárnyasok repülési inger is lehet gyakran indok, minek min
• gát, a mennyiben vannak madarak, melyek télen is a part feló menhelyet keresendők, mig a vészmada denesetre tavasmai és őszszel kell legnagyobb
feltalálhatják nálunk táplálékukat, a hideget is rak a hajókat veszik körül, jóval a kitörendő zivatar mértékben kifejlődve lennie, mivel azon madarak,
Lképesek kiáltani s mégis részben, vagy általánosan előjeleinek láthatása előtt, hogy majd annak dühe melyek kalitkába zárták, s így se eledelben, se
ne menjünk melegben hiányt nem szenvednek, azon idő alatt,
"•'is elköltöznek; példa erre a hamvas és szántó ellen némileg védve legyenek; de
c.................
ih örvöly (Faleo cianeus és cineraceus), melyeknek messze, fecskéink is, nyughatatlan repülésükkel, mi midőn a vándorlási időszak bekövetkezik, nyugba|j. hímjeit télen át is láthatjuk, mig a nőstények és dőn a léget mondhatni hasítják, előre figyelmeztet táti unok szoktak lenni. Különben, hogy a lég movalamint
j fiókák kivándorolnak ; továbbá a közönséges jegór nek a közelgő zivatarra ; mig nyári meleg napokon legsége, vagy hidegsége s változatossága,
’|(Abedo ispida), mely némely évben télen nyáron ná- gyakran észlelhetjük azt is, miszerint érdiünkben a a földünkön különböző időkben, különböző irány ok'• lünk tartózkodik, mig más évben csak nyáron át legnagyobb csend uralkodik, mintha minden zengő bán uralkodó szelek, mennyire hatnak be a madarak
.szárnyasától meg lenne fosztva: a kis dalosok igye vándorlási ingerére: a madarászok még tökéletesen
láthatjuk.
Ha a fenn elősorolt okokat nem találjuk elég keznek magokat elrejteni, vagy félénken, de zaj meghatározni nem tudták, minek egyik oka abban
ségeseknek a madarak vándorlásának indokolására, nélkül röpkédnek ágról-ágra, mintha valami ellen is reljik, mert a madarak vándorlásaik alatt több
akkor természetesen más okok után is kell fürkész ség delejező közcllétét éreznék, ezen csendnek s oly tájakra is vonulnak, különösen Ázsiában, Afri
nünk, de ezen fürkészés alatt szükséges a madarak nyughatatlanságnak hamar észlelhetjük okát a tom kában, hol nem csak az őket tudományosan vizsgáló
szervezetét s a különböző elemeknek azokra való pán hallatszó dörgésben, mely a közelgő zivatart egyéniségek hiányzanak, hanem még a különböző
időszakokbeli hőmérséklet és szelek uralkodása se
behatását, folytonosan szem előtt tartanunk. Tudjuk hozza maga után.
I
Abból, hogy a madarak leste u légtől egészen tudatik tökéletesen, mi a vándorlási szabályoknak tu
ugyanis, hogy a madarak repülési kóposségöket
nemcsak szárnyaiknak, hanem szervezetük azon sa át van hatva, az következik: hogy minden mozdu- dományos megírásánál s okadatolásúnál okvetlenül
játságának is köszönhetik, miszerint testük minden latjuk s különösen repülésük a legkönnyebb, s szükségelletik : e tárgy tökéletes kiderítése tehát a
részen izmaik, csontjaik s tollúiknak volőtlen része mondhatni majd minden fáradság nélkülivé válik, tudósoknak. még ezeutáni feladatául marad fenn,
is a légtől egészen át van hatva, megtöltve, fel- mert csak tele kell szívni festőket léggel, s a földről mit ezennel reájuk is hagyva, mellőzzük a vándor
'pnlfasztva ; ha tehát egy szerves lény valamely felemelkedvén szárnyaikat kiterjeszteni, hogy mint egy lási okok további magyarázatát s áttérünk unnak mi
elemtől annyira át van hatva, lehetetlen , hogy léggolyó to\n-iisszanak a lég folyamálján, még pedig módoni, s mely időbeni kivitelére.
(Folyt, köv.)
latinak befolyásaitól tökéletesen ment legyen, hogy léggel teljettségöknél fogva a nélkül, hogy tüdőjüket.

: ha hirtelen hideg következik be, elhullanak s meg• merednek, de meleg szobába vitetvén, újból föléled!Í.nek; ezt bizonyítja azon tünemény is, miszerint
ií; északi tartománybeli madarat nyárban sohase találunk
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Gyanakodtak ugyan egy kikosarazott hivatalnokra,
intézett memorandumot vettük. A mit az oi>z. ma- meg most is megtűrik, és kérdjük
—vájjon azok a
gvar iparegyesület ezen emlékirati lletőleg javas- 10
12
.
. _ éves
eves gyermekek
gyermekek hol
hol ss mii
mikor végzik el a de még sem tehették föl, hogy müveit emher ily
htokban kíván, az szerény véleményünk szerint képes népiskolát, ha egész álló nap vállra vetett zsákkal módon álljon bosíut. A hivatalnokot azonban mégis
lesz pangó iparunkon lendíteni és a kontárkodásnak járják be Pápa városának kül- s belvárosát? - Úgy I beperelték-, ez aztán he is vallotta, hogy ti küldte
véget vetni. De igen fontos dolgot — mély sajná látszik, hogy minálunk még sok minden sippal-dob- el a fényképet, de azt mondta, hogy ezt a hölgy
latunkra — hiába kerestünk az. iratban, azt ugyanis, bal történik, a mi csendben is megtörténhetnék. —
iránti keméletből tette, azért, hogy más azon képet
|in<ry az. iparos tanulók elemi, -ismétlő stb. isko- de megfordítva is.
a tényképésznél meg m- lássa, vagy meg ne vegye.
lázására nézve semminemű javaslat nem tétetik.
Kerlmegnyitás. Mádai úr a kávéházánál levő
Avagy talán az eddigi eljárást helyeslik, hogy nem kertet tetemesen megnagyobbítva mai napon zene- Miliőn azonban kérdőre vonták, hol van az illető
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kCz;i„s.
Mi
nőnek neki egyszer átadott fényképe, azt mondta,
olvasni, al.osy magét lehetetni kivonó iparostnmilótél fölrugaszaiból kitűnik Ízletes hide- étkekről és ta- hogy elvesztette. De egy sajátságos véletlen folytán
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• ■ “ híre valaki azt jegyezte meg, hogy alighanem in becsületes leány meztelen arcképét megvásárolta;
A „Pápa város és
vidéki tanítóegyesület,
első ízben 2, az államügyész fellebezéze folytán pe
- mint már lapunk múlt száma is jelezte •
f. é, kább csuk a 30 irtot nyomozzák, mint a végrehajvoeu polg.
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Furcsa passió. Egy svéd ur azt a különös
kibocsátott megliivó jelzi, fontos tárgvak is kertinek > !íe™fl'lt'k
»k<<t, de sót forspontot
ezáltal szúnyogra. Miért is, raidoii n t. tanító ah,"<hl“.a VSwnsíg, hogy szökésük annál tervet gondolta ki, hogy kutyák által vont kocsin
„íűut mai számunk ,<J y III ó s u 1 íí t f ez. ezik- !■
^kerüljön.
„
beutazza egész Európát. Az illető kutyafogatán a
kére ligvelmeztetnők , egyszersmind u t. közönség
Mező, kert es piacz. Őszi vetéseink szépek; múlt csütörtökön már meg is érkezett Stockholm
ligvelmét is felhívjuk a tauitóegylct-és ülésére.
a tavasziaknak úgyszintén a réteknek is eső volna ból Berlinbe, honnan hat hét alatt szándékszik
A tíirgyei elöljáróság értesítetté városunk szükscgük. különben elsatnynlnak. A gyümölcsfák Európa többi részét bejárni; Stockholmból Hamrendőrkapitányságát, hogy a Türgyén april 24-énJ J -les virágzásban állnak s a legszebb reményekkel
•rzaz Szl.-Gvörgv napján tartatni szokott vásár f. •'‘‘csegtetnek. Körte, ugylátszik, kevés lesz. A 1a- burgon keresztül jött, hova minden nagyobb baleset
|ió 27-én lesz megtartva.
vaszi mezei-munkák jóformán bevégezvék. — A nélkül érkezett meg. Innen Boroszlón át Bécsbe
azután bejárja Tirolt. Svájczot. OlaszorszáA villám mégis csak gyorsabb mint a leg-, hurgonia igen drága ; közönséges
közönséges,, mérős zsák
iío 70 kr
kr; l1 ., mérős gnt. Francziaországot és Angliát; innét hajón fog
fürgébb oláh czigány, ezt az igazságot tapasztal- ki’mnplinak az ara 1 Irt: 60zsák
vetni
való
kék
krumpli
1
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‘
krjával
niok kellett azoknak a barna atyafiaknak, kik f. hó
haza térni Svédországba. A vállalkozó utazó már
el..................................
’ jánosházi lakostól
21-én virradóira Baráth Józ
.. kelt el. - A gabnaúrak leszálltak, de azért a liszt meglehetős idős ember; kocsija, melyet, három
két lovat elloptak s még ugyanaz nap a sümeghi még most sem olcsóbb. Olyanok a mi lisztkereskecsősz által el lettek fogva. A kár-vallott ugyanis dőink mint ama korcsiuáros, ki hitelezéskor duplán , izlandi kutya lmz, igen praktikusan van berendezve;
alacsony, négykerekű jármű ez, mely csak olyan
nem rostellte a fáradságot, hanem szerteszét táv- krétáz. fizetéskor pedig egyszer se törül.
Városunkban meghaltak f. hó 15— :1-ig : széles, hogy egv ember fér el benne, azonban elég
i'.atoztatott. s igy nem volt a izigúnyoknak a meMolnár
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kissé későn is. Bálint Mihály nógrádi szi.
r. k. 2 hetes, | szürke bozontos izlandi faj. hosszú lábnak, mint az
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Schneider Károly gyermeke Rezső, r.
kocsis Szíisz Simon bel, beli szódagyáiosnál
‘Kitti nu|><ni
napon nuko-: o.
«.V"n-o
g<,ség. —
Kőim
Lipót,
izr. 65 éves, szélhíídé ' agár, de igen erősek. Az esetre, ha az ebek egyike
szolgálatban. Mull évi karácsony ehuu
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este n lovak koreis tiélkfll iónok haza. A kocsis a |
(s) Érdekes lapunk mai számában iil. Hekselicr | támadna, Hamburgban még luírnni tartalék-kutva
beszedett pénzzel együtt megszökött. Azóta erelye- Sámuel
•/........ > >hamburgi
—>...... • «bankház
..i.i ✓ Szerencseinrdetése. Ezen
.
......
J
és hasonló kocsi van készen számára.
sen nyomozták s \tgre el is csípték s átadták a
h,írl«íi"júríSirótóguák:.................... '.............................. i1'^ “ últ!lla K.'™'si,n * l»iHgaf»K Hihetett nyereKossuth a császár fia lakodalmán. Somogy
Az estende a föpiaczon ólálkodó nőszemélyek nit'»yek által oly kedvéltté tette magát, hogy indi- bán közelebb a Császár fia elvette a Király leányát
ellen már számtalanszor emeltek szót, s mindannyi- tiltva érezzük magunkat t. olvasóinkat e ház hirde, s az esküvőn jelen volt Kossuth is. Ezt a tréfás
t vádolták, hogy pem teszi meg] tűsére figyelmeztetni.
szor a rendőr
hírt írja a „Somogy
*
hozzátevén magyarázatul, hogy
kötelességét. Erre nézve az ellenkezőről győződtünk
a kis-berki-i Császár Jánosnak lia elvette egy nagvmeg; tapasztaltuk ugyanis, hogy rendőrségünk külö
nösen az utóbbi időben igen erélyesen jár el e
( berki-i Király nevű polgárnak szép Juliska leányát,
förtelmes személyek ellenében, <le — — — siker
s a három napig tartó lakzin Kossuth István volt
nélkül. Lévén az illető személyek helybeliek, őket a
- , az egyik násznagy.
városból elűzni nem lehet; nem lévén alap, melyből

KÜLÖNFÉLÉK

azok tarfósb el rekesztés esetén fentartatnának csak
Károly Theodor, bajor herczegnek királynőidé
egy-két napi fogság után ismét szabadon kell őket testvérének, a német ipartörvény 29. §. értelmében
ereszteni. Tehát nincsen mód arra, bogi' a dolognak kívánt államvizsga elengedte!vén, ez mint orvos approvéget lehessen vetni? Dehogy nincs: kettő is van. báltatott. A lierczeg szemészettel foglalkozik legin
Tessék a vesszőt, a korbácsot alkalmazásba hozni, kább és a betegek messze vidékről látogatnak el e
úgy akkor ..bizonyosan kevesbedni fogunk azok a nagy orvoshoz, mivel nemcsak, hogy szembajukon
doíogkeriilő nőszemélyek; vagy ha a testi büntetést
segít, hanem még a gyógyszert, kötést sat. is in
a ma uralkodó humanismus elveiével össze nem gyen szolgáltatja a hozzá segélyért folyamodóknak.
egyezhelőnek tartják, állítsanak dolgozó házakat, s
A lembergi esküdtek rablógyilkossággal vádolt
igy kényszerítsék a naplopókat a munkára. Tertium
Dudzinszki László szücssegédet vétkesnek találván,
non datur.
(a Lepakow házaspárt gyilkolta meg) a törvényszék
A győri akasztás foglalkoztatta a bécsi orvo
vádlottat f. h. 21-én kőtél általi halálra ítélte el.
sokat is múlt szombati közgyűlésükön. Legelőbb is j
......... I
mint látszik az emberiség mégis megbarétdr. llolfnian szólalt fel, oltalmába véve a hóhért,
liogv
a
baj
megesett,
l
’
tána
eszméjével;
mivel most, lióaki nem tehet arról, l.vST ..
....... . kozik a hulla-elégetés
„
,
.
inuioui,
nagv orvosi tekintély,
íekiniéiv, több hasonló ese-1
dban is alakult hulla-égető
Billróth, aunagv
est- . ,u
mában
hulla-egeto társulat, mely az elé
ele-
tet
személyesen ■ géseket Campo Veranon fogja eszközölni. A milánói
t ‘ sorolt lel,
\ ia melyek mindegyikénél
J/' r.
győződött meg róla, hogy a legártatlanabb közrenditársaság,
mely
l>7(j
<>ta
inüködik
és
a
gothai
hulközremttködő mindég a halált konstatáló orvos volt s halá- la-égeto társulat mintája után épült s alakult.
("Zoltán oda nyilatkozott, hogy a konstatált svmp- mdr ő7 holttestet égettetett el; és valószínű, hogy
‘"in.ik után miiiden orvos kimondta volna a Fmeg-' a nagyobb városokban,;) hol a föld drágasága órányi
ii:dl ‘ szót. S ezért az orvost hibáztam nem szabad.
távolságokra szorítja a temetkezési helyeket
lasA jelen esetnél is meg van győződve róla, hogy az i sankiut meglógnak barátkozni e czeiszeü intezkeorvos egészen korrekt járt eí. s minden felelőség dessel.
dói üdmeutendő;
a győri eset
úgymond
Szerbiában egy no 8 napig lilában vajúdott,
csak újabb bizonvitéka annak, hogy a tudomány «‘kkor térje borotvájával a g\érmékét méhcbol ki
hiányos. S hogy a halál meghatározására fölállított metszette. A sebet egy szomszédasszony varrta be.
tételek nem csalhatatlanok. (Ily értelemben mi is Az anya meggyógyult, a gyermek is egészséges,
nyilatkoztunk lapunk utóbbi számának vezérezikkében.
Becsben e napokban halt meg egy gazdag
s valóban örvendünk, hogy a tudomány embereinek angol kisasszony, ki szüleivel Becsbe utazott, hogy
véleménye is a közönség megnyugtatására szolgál.; "tt a híresebb tanárokat haja miatt consultálhassa.
1 '
‘
de baja gyógyíthatatlan volt, meghalt; iratai közölt
Szerk.)
Zichy Viktor grófról ismét beszélnek. Hir sze találtak egy végrendeletet, melynek egyik pontjában
rint Zichy, röpirata megjelenése után, kihívta Káro kijelenti, miszerint hullája Gotliába szállitassék elé
lyi Pista grófot, ki Zichynek a kaszinóból kizárásál getés végett. Ez meg is történt és körülbelül 20()U
indítványozta. Károlyi Pisla elfogadta a kihívást, ki frtba került.
jeleni ve, hogy azért Zichyt nem tekinti rehabiláltA lelkiismeret hatalma. Szerdán egy Werner
nak. A kizárásra szavazó fiz kaszinói tag ellenzi a . nevű prágai mészárossegéd u prágai királyi ügyészpárbajt, ellenben báró Meznii Viktor levelet i.
‘
.
*rl ségnél azzal vádolta önmagát, hogy ezelőtt 12 évvel
Ziehynek kijelentve, hogy röpiriila után teljesen re Stejskal Anna nevű asszonyt a puskaportoron) köhabilitáltunk tartja. Mindezt mondják. (A ki Zichy
. 1 *1 ............
I* \A ....rablógyilkosság,
1.1/<■ >.>
ív m.ilv
.. V zelében
megölt.
mely f/inviK
fényes iiun.
nap
röpiratát elolvasta s a grófot nem t.tekinti
kJ..;’. . rehabi' ’’
p.(]
elkövetve, annak idejében nagy szenzatiól
litáltnak, azt vagy nem hiszi el, a mitmond, vagy • keltett.
pedig csupa malicziából g\annyit ja grófot. Szerk j
Szemtelen bosszú. Poroszországban egy szálli. A magyar iparról és kereskedésről ne mondja |
senkisem, hogy nem halad: mert különben oda küld-i tónak 21 éves leánya épen a templomba készüli
jók a baratközbe. és ha fülei vunnak: hullhat, ha esküvőre, midőu szobaleánya egy levelet adott át
szeme, vannak: lállmt. Hallhatja ott egész álló'.- )ndvbell ., lc:1nY a maga meztelen fényképét
nap a rongyszedők sípját, láthat olt egész álló látta‘ meg. Ájultaii
rogyott földre, s az összegyűlt
nup legkülönl'éléb bnagysiígu és korú rongvszedőket, j
, ■ ■
in ...............
’ “ ’í elmaradt. A fénykép
k'k nem gondolva embertársaik ép hallási ’ érzékével diCznép ijedtségere
az esküvő
egész álló nap tele sípolják füleiket. —■ ___
’
Márx később pontosuu megviszgáltatván,
kitűnt, hogy a

Már évek előtt jelent meg egy munka, melyben
a csizmáknak és c.zipőknek boneztani elvek alapján
szerkesztése mellett emeltetett szó. Hasonló irány
ban iparkodott hatni már előtte ('amper. Leydenben
a boneztan tanára. Ezen munkákban világosan ki lett
mutatva, hogy a mostani szerkezetit czipok és csiz
mák a lábakat elidomtalanítják, és fejtegetéseiket a
szakértők tetszéssel és elismeréssel fogadták, gya
korlatilag azonban az általuk felállított elveket nem
igen alkalmazták. E tekintetben a német katonaság
képezett némi tekintetben kivételt, a mennyiben a
hadflgyér elrendelte, hogy a hadsereg számára ter
mészetesebb lábravalókról kell gondoskodni; a tör
tént változtatások azonban egyátalában nem elégsé
gesek, mint ez közelebb a strassburgi gyakorlatok
alkalmával kitűnt. Ezek szerint újabban ismét elő
térbe lépett boneztani alapokon nyugvó czélszertíbb
lábravalók szüksége; még pedig nem csupán a kato
nák. hanem a polgárok között is azon irányban meg
indult a mozgalom: mivel a mai szerkezetű lábra
valók már a 3 4 évig czipőt viselt gyermek lábát
is elidomtalanítják. Berlinben ,Véréin für die künstlerischen Interessel) dér Sehuhmachereifc alakult, s
annak legutóbbi ülésén Stareke tr. főtörzs-orvos elő
adást tartott. Előadó a láb boneztanát körülmé
nyesen ismertetve, utasításokkal szolgált arra, hogy
miként lehet jobb lábravalókat készíteni. A fődolog,
hogy első sorban tekintettel kell lenni a láb sze
mélyes sajátságaira u. m. az alakra, czélszcrflRégre
és a hosszúi Résre, s csak második sorban szépségre.
A divat csupán annyiban jöhet tekintetbe, mennyiben
az a díszítésre vonatkozik, míg a szerkezetre befolynia
nem szabad. A csizmadiák és czipészek a dolog ér
dekkel iránt viseltetnek, s több hites mester ajánlko
zott arra, hogy közönségüknél a boneztani alapú
czipőkkel kísérletet fognak tenni; eddig azonban a
közönségben mutatkozik az akadály. Az uj lábravalók
a meztelen lábon részletesebb mérést igényelnek, mi
iránt az emberek türelmetleneknek mutatják magu
kat és azután a tormával való megbarátkozásra sciu
mutatnak nagy hajlandóságot.

Mogölto az anyósát. Nagy-Maroson Schwarz
Ignácz löldmives. A szúrást hátulról tette, úgy

Érkezik :

hogy a kés hegye elől kijött, a szerencsétlen asszony I
ti. u. 2 ó. 14 |>.; rygg.
még mintegy 100 lépést szaladt kiabálva, de okkor I'tiplira Kis-Czüllből
Győrből
d. e. 12 ó. lf» p.: «• «•
összerogyott s meghalt. A gyilkos ekkor a közel
levő présházba szaladt és ott egész nyugodtan
GYÖI!-BÉCS-BUD.\ PEST.
szíttá kurta pipáját. Itt találta őt a községi elöljá Győrből ind. Bpest felé 11 ó. 2<> p. <1. <'■ l” °- in p.
róság, de még ekkor is kezében tartotta azon kést, Győrből indul Bécsfelé •> ó. 17 p. <1. u. I "• 2ö Pmelylyel anyósát leszúrta és ledöféssel fenyegette
SZÓMBA TllEI.Y-SOl'RON-NAGY-KAMZSA.
a hozzá közeledőt, mig végre valahogy sikerült a Szombathelyről indul Sopron
!’•
Pgyilkost hátulról átkarolni és igy megkötözi et ni.
!»•
A gyilkos a tett elkövetése előtt kissé boros álla
potban nejével szóvitába elegyedett, s midőn ez Szombathelyről indul N.-Kauizsa felé
Pdurvaságai elől kiszaladt a szobából, a meggyilkolt
!»•
anyós szemrehányást tett neki durva viseletéért,
Pde ez is kénytelen volt a szobából menekülni,
s ekkor az ajtó küszöbén kapta hátulról a halált j
okozó szúrást.
Kotló macska. Egy macska nagyon jó lábon,
PÁPA:
állott egy kotlós tyúkkal, mindig egymás társaságát!
100 klgr. vagyis métermázsánként.
keresték. Egyszerre a macska nem volt sehol felta- ■
látható, mig végre barátnéja mellett a költő-kosárban ,
Búza: jó 12 frt. Go kr.. közép 12 Irt. 20. alsó
II1 frt. 80 kr.
fedeztetett fél, hol öszszekuezorodva néhány kiköl- ■
Rozs: jó 09 frt. 80 kr.. közép 09 frt. lokr.. alsó
tendő tojással alatta, osztotta meg kedvencze anyai,
> frt. 20 kr.
feladatát.
f
i
Árpa: j.8 frt.20kr.k. 7frt.80 kr. c- a. 7 f.t.o'ikr.
A telephon hódit. Ez uj találmánynyal érde
Zab: j.' 7 frt. 50 kr. k. 7 frt. 30 kr. 7 lit 20 kr.
Tengeri: j. 8 fit. • kr.. k. 7 frt 80 kr. és n.
kes kísérletet tőnek a minap éjjel a pozsonyi távíró
frt. 60 ki.
állomáson. Siemens rendszere után Kragl Károly
kr.
Burgonya: 8 frt.
kijavított, illetőleg erősebbé tett egy telephon-készü
Széna: 2 frt. 80 kr. 2 frt 20 kr.
léket, s összekötötte Nagy-Szombatot Pozsony nyal.
Zsúp: 2 frt., 80 kr. frt 20 kr.
A kísérletet teljesen kielégítő siker koronázta. A
Pápa, 1880. április 23.
Woita József.
két pont között váltott párbeszédek eleinte halkabpolgárniester,
bán, de később teljes csengéssel voltak ■.álhatók.
Szerkesztői
levelezés.
Nagy-Szombatról egy tenorista
V., ..........
énekét „„Isten áldj,
valamint
több dalt meglepő
a
, *
..
.
.
meg a magyart
,
*
í...................
w , biz.
.....
.
■
A szív epigrammái. Mar hiszen sznest-n mcgcngedtousággal hallottak; megkistWk a tapsoMst és;| jük, hogy a szívnek
„„„„ is
ls legyenek epigrammái,
..... .
,s meg
,„.B szivefütyülést is, s ezek hangjait is határozottal! élvezeté|‘..LL...
sellben vállalkoznánk e speczialitások közleje,
’
1hau — —
igen furák ne volnának azok az epigrammák. Lehet,
a telephon; a beszédet élesen meg leghetett külön-olyan
........................
böztetni, s egy nagyszombati hölgy kiejtésében még hogy az észnek a szívhez semmi köze, de igenis köze van
az epigrammhoz. mert ebben légikát követel. Ón egyebek
az „r" betű hibás recsegtetését is ki lehetett venni. között ezt is mondja:

VASÚTI MENETREND.
PÁPA-GVÖR-KIS-CZEI.T,.
Indul :
Pápáról Kis-CzeB felé d. e. 12 ó. 21 p.; d. u. 7 ó
„
Győr felé
d. u. 2 ó. 49 p.; regg. 0 ó

i
;
;
p.
p.1

Most a világ kigyót-békát rám kiált,
Semmibe én nem veszem gonosz szavát
Mert ha u gonosz világra hallgatnék :
Hozzám kerülnél, babám, mint jutalék.
Ugyan kérem, hol van itt logika, li'd van ittt az
epigramm fuJánkja? Bennünket az ön szive epigrammái
<, ’ ;
hasonló, s fényes logikát feltüntető német epigniniinn einliíkeztetnek:
Dér Esel ist óin dumrnes Tiiier.
Dér Elefánt kann nichts dafiir.
P. P. El fogjuk olvasni, s lm beválik, sort is kerítünk
neki. l)e azt az egyet meg fogja ön nekünk engedni, hogy a
határozottan rossz Ízléssel választott álneveket. mely- L olva ó i
közönségünk aesthetikai érzékét sértenék, vagy elhagyjuk.
vagy pedig csak kezdő betűit ki tegyük. Lapunk nem arra
való, hogy oly fura „irói“ neveket teremtsen.

*

^SSF" Elegáns *^BE
Nyári kész öltözékek gyapjú kelméből 12 frt.

W
w
öj

m
M
W
W

\J
4J>
W

Felső kabátok (fberzieher) 9, 12
Panama egész öltözet . .
Glott kabát finom fekete
„ blusok.......................
Gyapjú-szövet pautalók . .
Fekete glott mellények . .
Lüster blusok fekete és színes .
Mosó öltözet czérua-szövetből .
w
r vászonból.
Bérruha szolgák részére jó poszt. 25
„
„
.
„ vászonból
Gyermekeknek 8 évtől kezdve fölfelé
jutányos!) árakon.
Tisztelettel

^
*
3

férfi szabó.
Pápán, szélutcza 150 sz

szive
tahin
kap érte tőle egy kis bucsu-ezvikipuszit;
mi nem adha
tunk érte semmit, mórt még a nyomdafestéket is sajnál
juk tőle.
Isten veled szóiké lány.
Engem sorsnak szellő hány
Meg se látthik már talán
Isten veled szölke lány!
Ez a bevezetés. Ugyan hányadik oskolában fog maga
e tanév végével a helyesírásból megbukni? Erre igen kiván
csiak volnánk.
R. J. és A. J. Ngyszmbt. Levél ment, üdvözlet !
Zs. S. Bpest. Azt a bizonyosat e helyen is kérjük.
B. Z. . . . kettő bővült.
K. M. Bpest. ... Mi a számokat rendesen küldjük,
tessék a postán útónná nézni.
K. J. Smrj. Különösen az egyik igen kapóra jött. Mint
látod, már fel is használom. Köszönöm.
Két csokor . . . nemcsak zsenge, hanem gyenge is. De
vau valami benne, a mi arra indít bennünket, hogy önt buz
dítsuk. Azért a főhibáf is megmondjuk: a nyelvezet nagyon
naiv. A naivságnak is megvan a maga előnye, de tíilozni nem
szabad, mert könnyen unalmassá válik, a mit gyermekded
hangon el akartunk mondani.
St. F. Smrj. Megkaptam s fel lesz használva, de mind
járt ? ez nagy szó, ennél nagyobb csak a lehetetlen.
K. J. Ksdrnk. Szíves’ sorait, megkaptuk. Igaza van.
Mustrát köblünk: levél megy. Szives üdvözlet!
F. B. Azzal mi nem törődünk : mert mi azt az úri
embert nem ismerjük el illetékesnek arra, hogy birálatot
mondhasson. Az illető nem „homo novus.1’ hanem „homo
obseurus,1* s az olyanokkal nem érünk rá bajlódni.

felelős szerkesztő:

Hánfi Jrínos.

XX
SING EH TEHÉZ
Pápán, szélutcza. 75 sz. ajánlja a tisztelt
közön (égnek jól felszerelt

modern kalapok és sapkák
raktárát a legnagyobb választékban és legjutáuyosabb árakért. Ajánlkozik egyszersmind
téli prém, vagy bundanemfieknok a nyári
időszak alatti eltevésérp vagyis figyelmes
szorgozására jutányos áron. Ajánlja továbbá
himzési minták nyomdáját (Vordruckerei).
mely a kor igényeihez képest legelőnyö
sebben és ízlésesen van berendezve. — Elfo
gad azon kívül mindennemű hímzéseket
nagyon előnyös feltételek mellett.

’ft’ '-'r* •
Főnyeremóny

A

Szerencse- nyereményeket

eseti.

Zálogintézet megnyitása.
Alulírott tudatja a t. közönséggel, hogy

400.000 márka

hirdetés.

az állam
l» i z t o s í t j a.

zálog-intézet

Meghívás Hamburg' állam által biztosított

nyitására hatósági engedélyt kapott, f. évi
ápril hó 15-én középutczai 38. számú Kadliczféle házban a megyeháza mögött megnyitotta.

részvétre, melyben több mint

Az intézőt nyitva
naponkint reggeli 8 órától
2 órától 6-ig.
Kelt Pápán, 1880. április havában.

Koczka László

.A.

Isten veled ... mondja el ezt — kérjük
I választottjának,
imádott angyalának személyesen,

Ifj. Schlesinger Mól

MOSO-INTEZET

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy (’. é.
9O-ÍIII 1*1 páll oly intézetet nyitottam, a milyen eddigelé vidéki magyar
városokban nem állíttatott. És ez az általam berendezett

M0S0-INTÉZET.
Nőm kíméltem som költséget som pedig fáradságot, hogy intézetemet olyanná
tegyem, mely a n. é. közönség pártolását megérdemli s képes legyen arra, hogy az
azt igénybe vevő t. közönség általa Irlrilirs me&í llkni'íüíst eszközöl
hessen és feleslegei khullísolUÓI ment légyen.
Mosóintézatem mindazon czikkek mosására vállalkozik, a melyek egyáltalán

moshatók, s így ozentiíl csipkék és hasonló tárgyak mosatása végeit, nem
szükséges bécsi intézetekhez fordulni.
A mosásra szitut tárgyak rőfös kereskedésembe. (Pápán, szél-utcza)
fogadtatnak <d; kit iiiinlrn azoiilinii :t házhoz is elkühihelek

azokért.

Ajánlom intézetemet a n. é. közönség kegyes pártfogásába s maradok
mély tisztelettel
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nagy sorsjátékban!

8 millió 300,000 márka
biztosan kisoroltatik.
Ez előnyös sorsjáték-nyeremény
melyek
tervszerint csak 87,500 sorsjegy hő! államik a következői;:
A legnagyobb nyeremény eseti. 400,000 ni.,
t ovábbá
juta!. 250,600 m.
6 nyer. 4000 111.
1 nyer. 150,000 m.
68
„ 3000 111.
100.0(10 m.
1
214
„ 2ooo in.
60,000 m.
1
10
„ 1500 Hl.
2
50,000 m.
1
, 1200 m.
2
40.000 m.
531
„ 1000 ni.
30,000 m.
2
673
„
5uo m.
5
25,000 m.
950
„
300 m.
o
20,000 m.
65
„
200 m.
15.000 m.
12
100
.
150 m.
12,000 m. 25150
1
„
138 m.
10,000 ni.
2-1
2100
124 m.
4
8,000 m.
70
.
100 m.
3
6,000 m.
7300
„ 94 és 87
5,000 m.
52
7850
„ 40 és 20
Az egész nüvelet 7 >>. ztiílyl ól áll, 8 néliánv hó alatt ’
biztosan •lintéztetik.
Az első húzás határideje hivatalosan van megiillnpitva.

A sorsjegyok áru:

Egy eredeti sorsjegy ára csak 3 ft. 50 kr.
Fél
„
.,
„
„ I fi.
~ —
75 •kr.
Negyed ,,
ft.
... 88 kr.

Ez.n
az állam által biztosított eredeti sorslegyek fiién
■Hl eltilt, 0 igéi Veinek; az összeg bérillellte.b'-kühb'-c
p<'-t.i->
‘lií
*' e|íí|og
utján általain a világ bármely részébe küldetnek.
Minden rés•ztvevő |,ap tőlem még az eredeti s<»rsjegyen kiviil az állam-czimeiTel ellátott eredeti tervezetet ingyen • a megtörtént húzás után azonnal az
eredeti ny< r< im:ny-l: i t, ,
felszóllitás nélkül meg
küldöm.

A nyeremények elküldése és kifizotése
az. illetőknek egyenesen általam, pontosan és titoktnrmelletf ■ -zl.öz.,11 tik.
Megrendelések legczólszerübben postautaháinon <■ -/.közölhetők.
Megbizások a küszöbön levő húzás miatt

f. c. niajiis 19-Ik

hl. Heksclier Sámliéi
bank- és váltóüzletéln z Hamburgban intézendők.

LautuUiduuQs JS kiajló^Nobel Ármin.

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.

