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MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS SZOMBATON.

Gyermekeink érdekében.

Elsí czikknnket, mely e kérdéshez szólt, 
„kifejeztük be, hogy a gyermek-ünnepélyek 

,“gy haszonnal járók, — lássuk most, miben 
áll az a hasznosság.

I A gyerinektlnnepély emeli a ta- 
mi 1 ó érd eklődését az iskola 
i r á a t.

Minden intézetnek, melyben igaz és valódi 
élet lakozzék, szüksége van néha-néha roiulki- 
vllli ápolásra, s ezen ápolás alatt azon napo- 
ht, azon pillanatokat értjük, melyekben az 
iskola úgyszólván más, ünnepi színben lép a 
tanulók elé. Ezen napok lelkesedéséből azután 
mindazok táplálkoznak, a kiknek mííküdnük 
kell, és sok virág és köszörű által a szövetségi 
kötelék szorosabbá tétetik. Ilyen ünnepélyekre 
van szüksége az iskolának.

Igaz, hogy a jó tanító ünnepek nélkül is 
tudja érdekessé tenni az iskolát gyermeke előtt. 
Hisz minden tantárgy anyagát lehet érdekfeszi- 
tfivé tenni. De mindamellett jönnek néha 
pillanatok, amelyekben az iskolai élet száraz, 
egyhangú. Hiszen oly sokszor látjuk, hogy a 
gyermekek szinte gépiesen járnak fel az isko
lába s közönyösen ülnek ott padjaikon. S ezen 
néni is szabad csodálkoznunk, mert az iskolai 
falak mindég ugyanazok a régiek, a padok azok 
a kemények maradtak, mint a milyenek azelőtt 
is voltak. És a legbuzgóbb tanítót is megle
pik néha az oly pillanatok, a mikor nem tud 
azzal az élénkséggel tanítani. mely szükséges, 
ha a gyermekek ügyeimét a szokott módon le 
akarja kötni. Ezen baj jóval kisebbítve lesz,

Egy félénk fiatal ember.
— Franczia eredet iből. - -

(Vége.)

— Nem szabad megnézni imádottját? kérdező 
mosoly ogvá Candas.

— Ah, semmi illetlenség ! — vezénylő Lucián 
nagy komolysággal.

— Mit mondjak nagybátyjának?
— írtam néki.
— Es Viktorinnak?
Ezen kérdésre Lucián nem bírta visszatartani 

az óriási hahotát, mely már régen ki akart törni 
belőle.

Ezen kaczaj a hintóból is visszhangzott.
— Óh! ordita Candas elbámulva, kővé mere- 

'ülve, megsemmisülve, és öklével nagyot ütött hom
lokára.

A kocsi szilárd kéz által irányozva, megindult 
s már el is tűnt, még mielőtt Scipió bámulatából 

‘Magához tért volna.
Meg volt semmisítve.
A távolban hallani lehetett a csengők éles ős 

átható hangját, mi Candas előtt gúnyos és csufolodó 
nevetésnek tűnt fel.

Rettenetes esküt tett.
Óh én barom, én ökör!

Dühe nem hagyta őt visszatérni a lak
házba.

Egész, éjjel kint bolyongott a földeken, ökleit 
r z.\a s borzasztó szavakat mormogva. Szerencséjére 
nem akadt bachansnőkre, kik miként azt Orpheus
za tettek, széttépték volna fájdalmával együtt.

Másnap reggel nvolcz óra tájban, Pouzot atya

bámulva vette észre, hogy az egész lakházban méS 
senki sem ébredt fel. Durva hangon kiáltott:

— Viktorin! — Scipió! —Lucián! . . .
Senki sem felelt.
Dühében egy nagy pohár bort töltött magá

nak s ezt haragjának lecsendesítésére felhajtotta.
Ezen pillanatban belépett hozzá egyike azon 

vadászoknak, kik az előtte való napon Larnac segé
dei voltak.

— Jó reggelt, Pouzot atya.
— Jó reggelt, jó reggelt, Gossard úr, dör- 

mögó a vinczellér.
— Egyedül van ön ?
— A menyköbe ! igen egyedül s bőszült va

gyok ezért.
- Szegény Larnac!

— Nos?!
— Igen rosszul van.
— Ö? kérdező Pouzot meglepetve.
— Ha tudná ön, milyenné tette őt unoka

öccse, Lucián!
A vinczellér szemei akkorára nyíltak meg, 

mint egy kocsiszín kapuja.
— Mit akar ön mondani?
— Azt akarom mondán, hogy tanácslom uno- 

kaöescsének: rejtőzzék el bizonyos ideig; mert ha ez 
a szegény Larnac nem éli túl sebét, a hatóság alkal
masint bele fog avatkozni az ügybe.

Pouzot mitsem értett abból, a mit mondtak 
neki. Azt hitte, őrülttel van dolga.

E perezben belépett a mezei őr.
Pouzot atya hátrált egy lépéssel és zavarba 

jött; már azt hitte, hogy öescsét jönnek elfogni.
Ezt nevezem aztán vakmerőségnek ! — 

kiáltott fel a vén Camiiuule; sohasem hittem volna, 
i hogy ez a kis Lucián, ki oly félénknek látszott,

T á, r c z

ha néha oly nap is jön,mely a fiatal kedélyeket 
felfrissíti.

II. Gyermekünnepek által a 
tanulók szeretető a tanító iránt 
in e g s z i 1 á r d í t t a t i k.

Ha tehát másért nem, ügy már e czélból 
is, hogy t. i. a tanulók szeretető a tanító iránt 
öregbittessék, növekedjék, megszilárduljon, már 
csak e czélból is kell, hogy ilyen ünnepélyeket 

| rendezzünk.
Mert hát mi a tanító, tanítványai szeretető 

nélkül?
Mi a tanítás-nevelés, ha tanító és gyermek 

között hiányzik ama kapocs, mely a példát 
j vonzóvá, a bölcs szót követésre méltóvá, a fed- 
Idést eredményessé, a. büntetést javítóvá teszi?

Jaj annak az iskolának, jaj annak a ta- 
[nitónak és gyermekeknek, a hol a szeretetnem 
| lakozik! Egy puszta sivatag az, a hol egy 
őrült ember fenevadaknak szónokol!

És vájjon hogyan fokozódhatik ily ünnepé
lyek alatt a tanulóknak tanítójuk iránti sze- 
retete ?

Ennek igen egyszerű oka van.
Tény, hogy olyan ünnepély alkalmával a 

jtanító sokkal jobban viheti az apa szerepét, 
mint az iskolában. Mily boldogok a gyermekek, 
ha tanítójuk diadala mellett vidáman ugrálhat- 

I nak és ujjonghatnak, anélkül hogy homlokáról 
setét felkiáltó s rendrentasító jeleket leolvas- 

i hatnának! Mily boldogok, ha a tanítót oly 
nyájasnak, oly boldognak látják, ha bizalmasan 

| elmondhatják neki sziveik érzelmeit, neki, a ki 
oly sokat beszél ifjú életükről.

Ne higyje senki, hogy állításom túlságosan 
i idealisztikus, a valóságnak meg nem felelő. Ta
pasztalat után beszélek, és rossznak mondom

azt az iskolát, a hol a tanulók iskolai ünne
pély alkalmával nem felelnének meg ecsetelé
semnek.

És ha a tanító odalép a gyermekekhez, 
játékaikat rendezi, mulattatásukról, élvezeteikről 
gondoskodik, akkor azután az ő fogékony ke
délyük egészen hozzá csatlakozik, s az iránta 
való szeretetük egy hatalmas támaszszal többet 
nyert. Hogy az a férfi, a ki őt olvasni, szá
molni tanítja, a gyermekek barátja lehessen, azt 
sok gyermek nem tudja megérteni, azért szük
séges, hogy különösen komoly természetű ta
nítók az iskolán kivül a szép természetben arról 
győzze meg tanítványait, hogy ő valóban sze
reti őket, s hogy ez által viszont-szeretetüket 
magának biztosítsa.

Az élet.
i.

Ha a fűszálat, a buzauövényt, vagy az egeret 
egy darab agyaggal, kavicscsal vagy mészkővel ösz- 
szehasonlitjuk, azt találjuk, hogy a buzanövény, a 
fűszál, az egér, bizonyos időben léteit nyernek, a 
mikor sokkal kisebbek, mint későbbi állapotukban, 
— bizonyos ideig megmaradnak buzanövénynek, 
fűszálnak, egérnek, s ez idő alatt megnövekednek, 
kifejlődnek. Majd a buzanövény magvakat hoz, 
melyekből ismét buzanövény származhatik; a fűszál 
is hoz magvakat, de gyökereiről is uj hajtásokat 
bocsát; az egér ide-oda mozog, fut, ezinezog, ennek 
szintén lesznok fiai. Végre, látszólag . minden külső 
ok nélkül úgy a buzanövény, mint a fűszál és az 
egér egyszerre csak elveszítik jellemző sajátságaikat, 
azután lassanként, rövidebb vagy hosszabb idő múlva 

| elrothadnak, földdé lesznek, mely, az agyagtól, mész
kőtől vagy kavicstól többé lényegesen nem killöu- 

mint egy kis leány, — képes legyen ily tettre. — 
Végre megszabadultunk tőle!

— Megszabadultunk! visszhangzott egyszerre 
a vadász és Pouzot atya ajkairól.

— Megszabadultunk Luciántól! sóhajtó a 
nagybátya.

— Megszabadultunk Lámáétól! — ismétlő a 
vadász.

— Ej, dehogy! megszabadultunk attól a sem
mirekellő gályarabtól, ki már jó ideje rabolt kör
nyékünkön. Ma reggel találták meg az avesne-i he
gyipatak mélyében megfuladva. Ugylátszik, önnek 
unokaöcscse, megtámadtatva általa a múlt éjjel, 
ledobta őt a mélységbe. Szerencsés keze volt, mert 
a zsivány zsebében egy töltött pisztolyt és egy 
kataloniai kést is találtak.

A vinczellér megrémült.
Ezen pillanatban lépett be horgasztott fővel, 

zárt ököllel, haragosan felvont szemöldökkel, hall
gatagon és durczas mogorvasággal Candas Scipió.

— Hát ezt a barmot mi lelte, hogy olyan a 
pofája, mint egy farsangi bolondnak, — dörmögé 
Pouzot apó; mért nem mész dolgodra, naplopó; 
eredj, hívd Viktorint és Luciánt.

— Oh! hiába hívom őket.
— Mit? Mit beszél?
— Azt, hogy Lucián és Viktorina messze 

vannak már, tán még most is szöknek.
A vinczellér reszketni érző lábait; azt hivő, 

hogy gonosz álom üz vele játékot. Mindaz, a mit 
egy negyed óra óta mondtak neki, oly esztelen zűr
zavar gyanánt tűnt fel előtte, hogy kételkedett ma
gában azon, váljon ébren van-o?

Szólj világosan, te kérődző állat, — ordita 
magán kivül a vinczellér.

Azt kívánom, hogy számoljunk le egymással



bűzik, s nem lehet rá ismerni, vájjon buzanövény, 
fűszál vagy egér volt-e azelőtt.

Az oly testeket, milyenek a buzauövéuy, fűszál 
egér stb., melyek főismertető jele, hogy léteteknek 
kezdete és vége van s magok után utódokat hagy
nak, élő testeknek - vagy röviden csak élőknek ne
vezzük. A tüneményeket, melyek az élőt az élette
lentől megkülönböztetik, élettüneményeknek-, s mi
vel ezen tünemények magának az élő testnek műkö
dései, egyszersmind életműködéseknek is hívjuk.

Az élő testek működéseik véghezvitelére bizo
nyos eszközökkel vannak ellátva, az ily eszközöket 
szerveknek mondjuk, s épen azért az élő testeket 
szervezeteknek is szokás nevezni, valamint minden 
legkisebb részt, melyek a szervezetek alkotóhoz tar
toznak, szervestest névvel jelölünk. Kíséreljük meg, 
— a mennyire ismereteink mai álláspontja megen
gedi, — az élet titkaiba való behatolást, keressük 
a viszonyt a szervezetük különböző alakjai-, az ösz- 
szefüggést a szerves és szervetlen világ közt s e 
czélból hasonlítsuk össze a különböző szervezeteket 
egymással és a szervetlen testekkel'

Ha egy kutyát vagy galambot oly helyen tar
tunk, hol elegendő mennyiségű táplálék és vizet talál, 
úgy az baj nélkül él tovább, ha azonban egy üres 
kamarába zárjuk, csakhamar éhen és szomjan vész el.

Ha egy kis állatot, pl. egy verebet üvegedénybe 
teszünk és egy készülék-, az u, n. légszivattyú se
gélyével a levegőt az edényből eltávolitink, az állat 
rögtön elalél, és ha elég gyorsan léget nem bocsá
tunk be hozzá, meg is hal. Ha azonban rögtön fris 
lég éri, újra föléled. Ebből látható, hogy az állatnak 
folytonosan levegőre van szüksége.

11a egy állatot oly szűk helyre zárunk, hová 
lég nem hatolhat be, az állat egy darabig jól érzi 
magát, nem sok idő múlva azonban ép úgy elalél 
és nem sokára meg is hal, ha fris léget nem kap, 
mint midőn a levegőt kiszivattyúztuk környezetéből. 
Azzal a külömbséggel, hogy mig a lég eltávolítása 
azonnal halált okoz, a fris lég elzárása miatt ez 
csak később következik be.

Ebből az közetkezik, hogy a lég minősége az 
állat életére épen nem közönbös és az erercdetileg 
jó levegő is elveszti az életet tolltartó tulajdonságát, 
az által, hogy az állat benne él, és igy az állat 
egészségben maradására folytonosan fris lég szükséges.

Ha az állatot jég közé rakjuk és huzamos 
ideig ott hagyjuk, akkor az eleintén nyugtalankodik 
fázik, reszket, később annyira áthül, hogy ha azután 
kiszabadítják is a jég közül, beteg lesz és többé 1 
talán meg sem gyógyul vagy talán ott rögtön meg 
is fagyhat. A hazai madarak nagy része, az u. n. 
költöző madarak, télre a melegebb tartományokat 
keresik föl. s az itt maradottak sűrűbb tollazatot, 
az emlősök tömöttebb szőrt kapnak, és mégis sok
szor, kivált az igen hasznos apró madarak, hideg

mert nem akarok többé itt maradni, - - siránkozék 
Candas. ke

— Nem akar már itt maradni nálam, válaszolá 
Touzot atya láthatólag engedve és mélyen meghatva; 
— lássuk, mi történt? Mi baj van? Ti annyi kép
telenséget mondtak nekem, hogy okvetlenül meg kel) 
bolondulnom. Egyik azt állítja, hogy Lucián meg
ölte a rablót.

— Ah! kiáltott fel Scipió.
— A másik azt mondja, hogy halálosan sebezte 

meg Larnac urat.
— Oh! kiáltott fel újra zavartan Candas.
— Végre, ez itt azt állítja, hogy Lucián és 

leányom nincsenek már itt. Mit akarsz ezzel mon
dani? Fejem széthasad. Minden forog körülöttem, 
azt sem tudom már, élek-e, halok-e! Mért akartok 
bolonddá tenni?

Es az öreg két kezébe rejtő lejét.
A dolog úgy áll, szólalt meg most Scipió 

élesen, hogy önnek unokaöcscse elszöktette Viktorinát.
Ezen uj hírre Pouzot atya elhalványult, majd 

piros, aztán ólom-szint váltott, végre mintegy meny
kő által sújtva, lerogyott egy székre.

Mindenki’ hozzá sietett.
Mialatt az öregnek ápolásával volt elfoglalva! 

minden kéz, csengők hangja hallatszott az ut felöl1 
é; a lakház kapuja előtt egy hintó állott meg.

LuciMMBhyedséggel ugrott le a bakról és 
befelé tartott a házba.

Nyomorult! kiáltott fel Pouzot atya elfordulva, 
hogy ne is lássa Őt.

| éjeken százával fagynak meg. Magunk is télre mele-1 
' gebb ruhát öltünk s szobáinkat derekasan befütjük.1

Nyáron azonban, midőn nagy melegek vannak, 
1 lankadtak vagyunk, a hüs, árnyas helyeket keressük 
I hűtött italokat és ételeket élvezünk. Az állatok is 
! sokat szenvednek a nyári hőségtől. A tűz megégeti 
■ kezünket, s megtörtént számtalanszor, hogy tűzve
szélyek alkalmával állatok és emberek égtek porrá.

A megfagyásnál a nagy hideg, a raegégésnél a 
I nagy meleg okozza a halált.

Az állat élete és egészségének föntartására 
j tehát a mérsékletnek bizonyos szűk határok közé 
; szorított fokai szükségesek.

Ha egy állatot sötét helyre zárunk, az ott bus- 
; lakodik*)  étvágyát elveszti, mogsoványkodik s ha so
káig a sötéten marad, többnyire meg is hal.

A világosság az állat életére egyik lényeges 
i kellék.

Ha napról napra folytonosan ülünk vagy fek
szünk, a nélkül, hogy akármely mozgást végeznénk, 
testünk eltesped, elbetegesedik. Minden állati szer
vezetnek szüksége van bizonyos mozgásra. Szükség.1 
van azonban nyugalomra is, hogy a kifáradt szervek 
megpihenhessenek. Az alvást, mely a legvalódibb 

I nyugalom, szintén egy állat sem nélkülözheti.
Ezek szerint tehát az állatnak következőkre 

vau szüksége:
Táplálék, víz, fris lég, mérsékelt meleg, vihi- 

j gosság, mozgás, nyugalom. Ezek közül a táplálék és 
j víz időnként és meghatározott mennyiségben, a vilá
gosság a sötétséggel, a mozgás a nyugalommal föl- 

j váltva szükségesek, mig a fris léget egy perezre 
i sem nélkülözhetik.

Vizsgáljuk meg közelebbről, miért van az állat
nak tápszerre, vízre, légre, a mozgás után nyuga- 

i lomra s bizonyos fokú melegségre elkerülhellon 
szüksége, s e czélból vegyünk fel egy kis állatot., 
pl- egy galambot tanulmányozásul.

Ha a galamb testét megtapintjuk, azt meleg
nek lógjuk találni, még pedig télen, u. m. nyáron 
egyforma melegnek. Fütött szobában vagy jégpin-' 
ezében sem tapasztalunk a galamb testének mérsék- I 
létében észrevehető külömbséget, mindaddig mig a 
galamb egészsége a szoba melege- vagy a jégkamra j 
hidege által megtámadva nincs.

Ebből világosan kitűnik, hogy a galamb testé
nek melegét maga termeli és hőmérsékleti állapota 
nincs egészen alávetve a külső befolyásoknak, hanem 
maga a szervezet képes azt bizonyos határok közt 
szabályozni.

Es ez igy van minden állatra nézve.
(Foly tatása következik.)

M o k o s K.

*) Kivevőn a (oldalait es barlangokba lakó vak állato
kat, melyek a világosságnak semmi hasznát som vonnék.■u-i—t ■fnr nmiiwniii 11 m

Nagybátyám! kérlelő őt a fiatal ember, 
•rőleg kulcsolva össze kezeit.

— Takarodjál! El tőlem!
— Hallgasson meg, az istenre kérem.
— Viktorina, hol van Viktorina?
— Azt hiszem ... ő . . szobájában van.
— Hogyan! szobájában van? kiáltott a nagy

bátya, ámításnak vélve a dolgot.
— Úgy van, bácsi, — válaszolá határozottan 

Lucián.
— Hát mit mondott nekem az imént Scipió.
— Azt én nem tudom.
— Hogy te megszöktetted leányomat.
— Ah, bácsikám! —

Hazudott tehát ?
- Tévedett.

Már hogyan tévedtem volna, vágott közbe 
'Scipió, mikor magam voltam az, ki a kocsit meg- 
' szereztem és a lovakat tartottam, mialatt Viktória 
beszállt a hintóba.

Ezen naiv vallomásra a vadász és a mezei őr 
kaczajban törtek ki. Lucián is ajkait harapdálta. 
hogy visszatartsa magát a nevetéstől, sőt kevésbe 
múlt, hogy Pouzot apa maga is el nem vesztette 
komolyságát.

- Ha ezen urak szívesek lesznek bennünket 
néhány pillanatra magunkra hagyni, úgy kevés szóval 
mindent megmagyarázok bácsikámnak.

Önnek unokaöcscse határozott és szellemes 
ifjúnak látszik nekem, szólt a vadász Pouzot atyá
hoz és visszavonult.

— Kinek a mellett hatalmas ökle is van,

Nők mint felfedezők és geographok.
- - Loovonberg után. —

.Sind Frauen auc-li Mensehen, d. h. veriiftní' 
tige Wezen?M ily czimü irat jelent meg a lG-ii 
század vége felé Páriában. Az irat czélja volt hebj 
zonyitani, hogy a nők, mivel Éva asszony, 
bűnre csábította, nem okosak, nem emberek sí
örök üdvösségre számot nem tarthatnak. Ezen könyv 
tulajdonképen csak egy satira volt u protestánsok 
ellen, kik mindent a szentirásból szándékoztak b0. 
bizonyítani. Mindazáltal egy lutheránus pap Oedikő 
Simon, az ízetlen tréfát komolynak gondolta s pe. 
dans bölcsességével megkísértette a satiricus biblia
lovagot megczáfolni, s a sértett asszonyi nemet 
emberi"jogaiba visszahelyezni törekedett.

Ezóta már 3 század múlt el s a női emanezi- 
pátiéra vonatkozó kérdések lőnek heves viták íár- 
gyaivá. A felett vitatkoznak, hogy van-e a nőknek 
annyi phisikai és szellemi erejük, a férfiak oldalit 
núl mcgállani a sarat, - hogy jogukban álla-e, a 
tudomány és művészet kincseiből annyit elsajátítani 
a mennyit felfogási erejük nekik megenged, a menyi 
nyit értelmük megtartani és felhasználni képes.

Nem szükséges, hogy az ember fölötte szen
vedélyes asszony-dicsérő legyen, ha azt állítjuk, 
hogy vannak asszonyok, kiknek szelleme erős, kik-' 
nek akarata bátor, kiknek jelleme eléggé szilárd, 
hogy a tudományos vizsgálat legnehezebb rejtvényei 
elé léphessenek és magukat azoknak tartóf an és si- 
kerteljesen szentelhessék. - Szintoly bizonyos, hogy 
vannak asszonyok, kiknek szeme éles, kiknek ohnéje 
fel világosodott, hogy a legidegenebb tüneményeket 
észszerűen felfoghassák s hamisítatlanul vissza- 
adhassák.

Ezen állítás.un bebizonyítására említi I, keié 
számú nőt, kik már a korábbi időben egyes tudo
mányokban kitűntek s külömböző nemzetségü nőM 
nevezek meg. hogy egyszersmind bebizonyíthassuk, 
hogy szellemük nem csak egy nép virágai voltak.

Olaszországban a tudományok felvirágzása után 
látjuk Agncsi Máriát, ki a mathematiea s philoso- 
phiában nagy mérvben kitüntette magát. I.’» éves 
korában beszélte az olasz, franczia, spanyol, német 
görög, és héber nyelvet, általános csodálkozás tár
gyává lön. midőn 20 éves korában, mintegy 200 
pliilosophiai kérdési védett meg.

Ezután nemsokára irt egy mathematicai művet, 
mely oly feltűnést gerjesztett, hogy XI\ Benedict 
pápa felajánlotta neki a tanári széket a bolognai 
egyetemen, a hol egy ideig nagy tetszés mellett adta 
elő a mathematikát.

Majdnem híresebb volt még földije és kortársa 
Bassi Laura. Bolognában 1732 ben nyerte el a 
philosophia doctoráuak oklevelét, s ugyancsak 
Benedict pápa nevezte őt ki a pilisien tanárává s 
előadásokat tartott, melyeket nagy számmal láto
gattak. Kevéssé akadályozták őt tanulmányaiban, 
hogy mint Verrati orvosnak neje nagy háztartásnál; 
állt élén; 12 fiúnak volt ő szerencsés anyja, kik
nek nevelését nem bízta nevelőkre.

Paduában Piscopia Hellena adta elő a bölcsé
szetet, s több mathematicai és csillagászati művek
nek szerzője. Ugyanott adta elő az egyházjogott 
Novella d’Andrea. Csak egy körülmény nem elégí
tette ki hallgatóit. Ugyanis a tanárnő asszony 
éppen oly szép, mint tudós volt, azért tanári széke 

tévé nozzá a vén Caminande, puskáját vállára 
akasztva.

Nagybátya és unokaöcscse egyedül maradtak.
— Te voltál az, ki a gályarabot legurította 

az avesne-i mélységbe? - igy kezdő közvetlen a 
i vallatást Pouzot apó.

— En, bácsikám, a nyomorult erszényemre 
és életemre tört.

Mért sebesttel ted meg oly veszélyesen 
Larnac urat?

— Mert előttem sértette meg Viktorinát. 
Viktorinát! te a mull éjjel elraboltad leá

nyomat. gyáván, mint egy aljas csábító.
Örült voltam! szeretem Viktorfnát, mint 

egy esztelen. Ön megtagadta tőlem kezét s férjéül 
Candas Scipiót jelölte ki. Ez szerencsétlenné tenné 
őt is, meg engem is; a fájdalom egy pillanatra 
megzavart mindkettőnket; elutaztunk együtt.

— Szerencsétlen!
— De nemsokára megjött a megfontolás; 

éreztem, hogy hibásan cselkedtem. Nem akartam 
becstelenséget hozni anyám fivérének házára, ki min
dig úgy szeretett mint tulajdon fiát . . . Visszahoz
tam \ iktorinát. és senki sem mondhatja, hogy " 
valaha odahagyta az apai hajlékot.

— Viktória tehát itthon van ?
Igen, bácsi; ő szerencsétlen, de megnyu

godott sorsában.

— Jól van, várj meg itt.
És Pouzot atya magára hagyta öccsét fájdal

mas szorongattatások között.



. „ml volt ellátva, hogy hallgatói szépsége s különösen
« W órakozottak ne legyenek, 
liitá^'f' ■•'...(.•/iák közül legelőször megemlítjük Cha- 

A v ’.... X1..ÍÍSX1 1.1 lír-W ,
lllctuu2zsz<d’igeú élénk levolezóshen ...............
rfl u először Newton rendszerét Franezi- 
isiuertotti természete4 fölött, irt miivé-
a‘"'sZf a 'tudományos akadémián a dijat. Iler- 
ve' kisasszony évek során át levelezett
'““'.’ sinév alatt mathematikai tárgyuk fölött 
L1!llíl"i anémet csillagászok legnagyobbikával, a ..................
*̂2  hogv e« csafc gyanította volna i«,hogy_tudós;üwmatikai feladat . bo,lllonBill
1' tíl egV '">■ Ö°™“in Vsasszo?y lsl", ^kele földrajzi társulattól is kitűntottetett - Fz
í’„ elnyerte a dijat, a melyet a franczia akadémia után .A tudományok királyi társulata" kiadta a! dékei 
Mű ben » Vh'adni lele ielszinhullámzás legjobb napsugarak deloiezo erejéről" szóló müvét, s maga rendeztek 

í nmitikai theonájáert tűzött ki, miután a lein- Laplacenak . ,.xi„..i.-« ...............b...................
m kötszer megnyitatott, mivel más tudósok azt kidolgozását s 
'“a eléggé szabatosan fejtették meg. „„xix
11,11 ji’gv szép virág neve, mely e század elején 

X Japánból lön hozzánk behozva, emlékeztet 
'('""ankét Hortense lmpaut nevű csillagász nőre, 
i't tudományos érdemeit franczia udvariasság az-|

ilijntelfr meg,hogy keresztnevével ruházta lol ama 189 . ____= ........................
■ «I Ilii segédkezet nyújtott. Clairant és halandó mikroskopia és ehemiu legújabb eredményei. 181 

'„“Jogászoknak 1 egbonyolodottabh '------„ . ................... . .. . .
náaiitásaikbaii.

Néniét asszonyok

ismert kitün<*/ ,Ve?í’pdvz<*Kokot SévVln')an- ^alánosán el- | tatott továbbá, hogy a házaló kereskedés beszünte- 

Voíiaire burútuöjít, ki'Wolllul. nejót’Loudoubmn'mVt Humboldt 8£ot*kntabn ’s 
eu élónk levelezésben állott. O műveinek leekití nől.l, r, , X3 ls",dw kl'lönl)ózu

Mint írónőt meg-: tése iránt újabb és bővebben indokolt feltorjesztés 
J,' : ‘ "lnökének , készítessék a földm. ipar és keresk. minisztériumhoz.

míívninaV különböző , „P. L.4
Különb A helybeli polgári leányiskola f. hó 25-én

Sninmm-v 1’‘Ö!<. .kltünttít«h*sel eiulítendő Mrs. Mary , tartott májusi ünnepére a “P. L.4 a következő hirt 
nví.kh-.n K1 il ina;‘“'matikai tonnészettudomá- hozzák: .Gyöngéd kezekből vesszük az alábbi soro- 
isnn.rh. .''''c' Plel v‘‘Sn l,o»os volt, kitünően kát: Mondjunk köszönetét a zord kedélyéről általú-
d-ilini/ "n az l‘e.(llK 11 modern iro- nosau ismert . Orbánnak4 a miért az első igazi má-
IHli hm i j n,Jz<^!yn,, es iestésznő volt. - jusi napot hozta el a természet kincstárából; azt 
i ii-nen elnyerte a dijat Edinburghban több ma- képzelem, hogy rajtam kivül számosán áldani fogják 

megíejtósóért, s a Londonban I érte, leginkább pedig ama kedves gondtalan kedélyű 
. . » , -. —•'••^tettetett. — Ez- gyermekek — a helybeli polgári leányiskolainöven-

•iiv « rnk'/inl,iillönr/á« lmrinhh I „......... tudoinanyok királyi társulata**  kiadta „a dékei kiknek szeretve tisztelt tanáraik .majálist4
a l'hladni 1;^ Msanliull.ímzá. legjobb napsugarak iHojezo orejorol szóló müvét, s maga . rendeztek ezen a nupon a vasúti iudóliúz mulató

1 nMechanujue céleste**  czimü müvének J helyiségénél. Mily élvezet volt látni e kedves gyer- 
s ’,a physika! tudományok összefüggő- mekek tüzes tánczát Cseresnyés kitűnő zenéje mel- 

seiol szóin müvét, a melyet többen lefordítottak, lett, játékait, élvezeteit, boldogságtól ragyogó arezuk 
Leghíresebb lón két kötőtű .T-méez.ttm-.i l'J’.d ■■ 't.í! , A...... ,
íajza, a mely számos kiadásban jelent meg és 
sokak által lefordíttatott. (Német nyelven: Leipzig 
•I. -I. Weber 1851). Végre 18Sfl-ben jelent meg a 

éves nőtől, még egy két kötőtű nmuku: ,a
.........  ii. *,  .......... --o-j— v.ijvi. 1355-től 

b és legnehezebb tagja volt ,a tudományok királyi társulatának4

társulattól természettani földrajzáért a nagy arany
Es Mary Soimnerville, ki 92 éves

Természettani löld-

Londonban, és 18G9-ban elnyerte a' londoni földrajzi 
I társulattól ternr1'”''4*''* ’5

dl,v ietpria érmet. ............ _____________ ,
korában halt meg, nem csak a tudományos nővilág

I valódi vetélytársa lehetett a tavasz virágainak. Fá
radhatatlan buzgalma kedves tanáraik: Tóth Dáni- 
elnó, Ainglerné úrnők, György Etelka s Harrach 
Adéla kisasszonyok, valamint a tanintézet igazgató
jának, köszönetét mond e sorok Írója is, hogy szi
ves meghívásuk folytán gyönyörködhetett az élet 

1 lekszebl) örömei egyikének előtte feltáruló képében : 
a gyermek kedély gondtalan boldogságának sokféle 
nyilvánulásában. Legyenek üdvözölve a derék tanárok!

Ráth Károly orsz. képviselő urat a kedden 
tartott képviselőtestületi közgyűlés táviratilag kérte 

. fel, hogy az adó kivetés ügyében a pénzügyminisz- 
! tóriumhoz beadott kérvény kedvező elintézését, addig 
i pedig a kivetési tárgyalás felfüggesztését kieszközölni 
szíveskedjék. — Erre a képviselő úrtól következő 

i válasz érkezett: wMár vasárnap értekeztem főispán 
1 úrral, azóta az adó felügyelő is Budapesten volt, ki 
azt jelentette, hogy előírást csak szabályszerű be-

előtt sem volt ismeretlen a 
•'llacászat magasztos tudománya. — Valamint 
Heveik ásszonv Danzigban férjének, úgy Eimmart 
;«zonv Nürnbérgben atyjának volt segítségére csil- 
i|.rá<záti dolgozataiban. Azonban leghíresebb Karo- 

na Lacrelia Herscliel .'.1 éves volt, midőn 1781-ben 
fivérét Vilmost, a híres csillagászt Angolországba 
liövette, hogy munkatársnője legyen, s a mi duévigj 
.ikímvin volt. Iratai bizonyítványul szolgálnak, 
i'L v/oH'íilommal és sikerrel dolgozott. 01 v pon- „ ... ----------- r-.opyn Ul M nu^- azi jelentene, nogy előírást csak szanaiyszerű uc-
"p</crzett macának a csillagászatban h nie*t^‘slLa ”ia délután .» órakor iog a veszprémi vallások hiányában tett. Minisztérium arra hivatko- 
" ™ .k" eJllaX’Jinek "ÍT1' “ A ,W hogy >■ kivető bizottságban bizalmi férfiak tör-

kialogját >aját észlelései után tökéletesítette. < >n- .^Tílu’10 hivatása az adót igazságosan megállapítani,
áilólag'-i bolygót fedezett fel, közöttük azt is, 
i'iiclv számítója Éneke után. Énekei bolygónak ne
veztetik. Fivére halála után 1822-ben Hannoverba 
tért vissza. Itt történt, hogy Humboldt Sándor 
1846-ban, midőn már maga is 77 éves volt, a 96 () 
éves nőt meglátogatta, ki még teljes életerőben lévén. y 
panaszkodott, hogy megszűntek neki csillagászati, u 
számításokat átadni s munka nélkül nem szhesen 
imzza pensióját. Még két évvel ezután, 1848. jan. ’ 
havában múlt ki 98 éves korában.

disze. hanem egyszersmind kitűnő háziasszony és 
anya volt. (Folyt köv.)

A közönséghez. Megyés püspök ur () nagy
méltósága ma délután 5 ’
utón városunkba érkezni. — A magas

’; ósí‘^ / ‘ --r ---- .............. . ....... .o„___ „............._.o_r___ ,
^'ihlottsege a \aros határánál, a r. káth. hitközség honnan a további reelamatió is fen hagyva van.4 
iilági kcpiiselete a íőutcza végen felállítandó dia- Figyelmeztetjük a pápai müértő közönséget, 
dal linói, és a papság e ÍCg...i . ? ........ ............ ? ■ • -
ni és üdvözölni. Ezután (> excelíencziája a nágytémp- j ő 
lomba megy, I 
diadal-kaputól a nagytemplom oldaláig a kocsikkal 
való közlekedés elzárni leend; — a közép útvonal 
obialán a gy mnásiuu és elemi iskolák növendékei, az 
egyes intézetek és társulatok zászlóikkal, a templom 
bejáratától a főoltárig pedig az apáca-zárda nővén- ■

. ! dékei képeznek sorfalat. A közönség számára a gya- 
Vjabb időben, 1847-ben ^egyidejűleg fedezte tel ]Og j;'ir(la lesz fentartva. A főpapnak a város határá- 

”«..u „ u............. ...i Mrs.| hoz, a diadaliihez és a temlomha érkezését úgy aj
templomból kiléptét taraczk lövések jelzik, a város 
sorompójához érkeztére pedig az összes harangok 
megszóllalmik. Esti 8 órától 10-ig a főtér és grófi . .......  .......... ............ . ...r___
kastély körny éke ünnepélyesen kivilágítva leend, I Bpestre utazott, hol több rendbeli hivatalos ügyben 
mire az ott lakó városi lakosság szives tisztelettel | fog az ottani főkapitánynyal személyesen érintkezni, 
ezennel felkéretik, úgyszintén kéretik a főuteza és Csak jövő hó 10-ikén tér onnét ismét vissza.
főtér lakossága a bevonulás alatt lakásaikra lobogó- „Cherches la fémmé.‘‘ A „Tirolhoz4* czimzett 
gat tűzni ki. Azt hisszük a városi közönség a ke-1 vendéglőben kedden egy pécsi illetőségű izraelita 
gyeletes ünnepélyt azzal is emelni fogja, hogy a fiatal ember szobát bérelt. A háziszolgának fel

tűnt, hogy az utas szobájának ajtaját egész nap 
bezárva tartotta, sőt ismételt kopogására sem nyi
totta azt ki, mig végre a szolga türelmét vesztve 
az ajtót erősen rázni kezdé ami a bent levőt végre 
megszólalásra indította. .Küldjenek a rendőrséghez, 
hogy jöjjön ide \alaki, annak majd felnyitok.**  Ezen 
kívánságának eleget tettek, de midőn a városi őr
mester felszólítására sem nyitá fel az ajtót, az a 
vele jött házi szolgát felhivá, hogy hozzon egy 
fejszét. Ezen pillanatban lövés dördült el a szobá
ban. Az időközben befeszitett ajtón át betóduló 
jelenlevők a szegény fiatal embert a sarokban a pa
dozaton gugolva bekötött szemekkel találták. A 

ruhája és inge 
.............. . . ...... , , - o ., w • Miután orvost hamarjában 
Jeromos zirczi apát. Kisovich József kanonok, nem találtak a városi őrmester úr az irgalmasok

két asszony, Ránckor asszony Hamburgból, $
Mary Mitchel Éjszak-Aiuerikából az Olber-féle 

jegyzék 280-ik bolygóját. Napjainkból említendő 
Signora Scarpellini Chatharina, ki tagja volt számos 
tihíoniányos egyleteknek, úgyszintén a földtani or
szágos intézetnek Becsben, s a római csillagda igaz
gatónője.

Hasonló módon tüntették ki magukat nők a 
természettudományokban és physikai geographiában. 
A növénytanban kitűntek: Mrs. Blackvell Elisabeth, 
ki több kötet könyvet adott ki ritka növények raj
zával: a franczia Eulalia Delisle, ki Humboldt 
fiiveinek rajzait készítette, Mrs. Huthius, Madame 
Grenlle. Franlein Liliért, Hermine von Beichenbach, 
Uillirhnine Fritcli, Küblik asszony, Fiorino Máz
budin grófnő, és Mr>. Jolmston, ki Meyen növény-! 
földrajzát kitűnően lefordította és kiegészítette. - 1...... ........-.....
Az állattanban Mrs. Jcauctte l’over tengeri állatok, rátz Ferencz.

a selyemhernyókról irt.
A régiségtanban Mestorf kisasszony, kijelen

ik' a kiéli múzeumban a'z éjszaki régiségek custosa

a főtemplomnál fogja tógád- hogy holnap délelőtt 8 órakor a veszprémi püspök 
nv/.nii.........x..........nagymöltósága által mondandó szentmise má

in.miauba grófi ktstélyba kocsiz., A , sodik leién a helybeli rom. kath. egyházi énekkar 
. .......... * 1 - - ’• ’ J’roszt János urnák 43 pályázó közt országosan 

kitüntetett és pályakoszoruzott zenemüvét a 11 da
rab aranynyal jutalmazot gyönyörű egyházi dallamu 
— Szentlélek Hymnusát — fogja énekelni a fő
templomban.

A legutóbb megtartott] városi tanács-ülés el
rendelte, hogy a ref. lőiskola közelében levő apró 
marhavásár a Sornbeck-féle ház elé tétessék át, 
nemkülönben, hogy az úgy nevezett „Panorámmákban*  
a kintornázás egyszer mindenkorra eltiltassék.

Czink János úr városi kapitány e hó 26-án

Csapó Kálmán, Eötvös Károly,

a megyés 
melynek 
Mihály, 
József, 
János,

rend megzavarásának elejét fogja venni, azért min
denkit tisztelettel kérünk, hogy a város színeit (vö
rös és kék váll-szalag) viselő rendezőség netáni uta
sításainak engedelmeskedni szíveskedjék.

A r e n d e z Ő s é g. 
   , ... ... t,..............., A Jókai ünnepélyt rendező bizottság szerdán 

földrajzát kitünően lefordította és kiegészítette, — tartott alakuló gyűlésén a bizottság elnökévé Gyu- 
.... . ’...............  ........................................... . ..'.L.. .......... alelnökévé Dr. Fenyvessy Ferencz, 

Mrs. Marj- Arning Sepia állatok, Donna Anna Rizzi I jegyzőjévé Horváth Lajos választattak.— Az ünne- 
' ’ ’ ...........................................................I pély napjául f. évi július hó 18-ika tűzetett ki, és

a részletes programúi kidolgozásával elnök, alelnök, 
jegyző, továbbá Bánti János és dr Koritsoner Li
pót bízattak meg. w „

A Széchenyi szobor leleplezési ünnepélyén | pisztoly mellette hevert a padlón, 
niegyénket báró l’iátli Ferencz főispán vezetése alatt pedig a fojtástól égett. 
Supka ______ ." tL -.....i_ ..z
Békássy Károly........... ;.............-............... ............,
Molnár Aladár. Káth Károly országos képviselőnk és 
Dr. Fenyvessy Ferencz megyebizottsági tag képvi
selték. A küldöttség világi tagjai diszmagyarban 
voltak. A pápai ref. lőiskola részéről Tarczy Lajos 
igazgató. Antal Gábor és Németh István tanárok 
voltak jelen.

Á városi hatóság megalakította a 
| püspök ur ünnepély rendező bizottságott, 
tagjai: Szeglethv György elnök, leültei 
Szok.dv Iguátz, Nagy István. Obernuiyer 
Szupics Gvula, itj. Kunte János, itj l’roszt 
Grosz István és Hada József urak.

A f. hó 25-én tartott vár. közgyűlés követ
kező jelentékenyebb határozatokat hozta: A kereseti 
adó 3 osztályának f. évre készített előirányzata ellen 
készített petitio, minthogy ezen adó tárgyalása f. hó 
27-én már megkezdetik, távírda inján i

i felterjesztetni, s egyúttal megyei . I " 
Károly orsz. 1.' .....’.........
szintén táviratilag megkerestetnek. - 
nács Í..ÓE..1 - .....   .
vonatkozólag múlt évben hozott határozat.^ 
szerint ezek 25 i 

I vá'k*  el —* most egyéb teherhordó szekerekre isi mása szerint, a megromlástól féltvén 
kiterjesztessék. nem csak hogy el nem fogadtatott, A járásbíróság börtönében lesz 
de a taligásokra vonatkozólag érvény ben levő ren-: tésre. 
delet is lehddatott azzal, hogy e helyett inkább az Sajnos, hogy már ilyen
utak helyeztessenek olyan állapotba, hogy a keskeny- szólalnunk de mivel felszólalás 
talpú kerekek által fel ne vágattassanak; elhatároz-, orvoslás nem volna várható, a

kórházába szállittatá. Mint maga megvallá, a pisz
tolyban golyó nem volt, és állítólag neje hűtlensége 
volt oka annak, hogy összepörkölte a kabátjat.

Eléggé nem kárhoztatható előítéletnek s a 
becsületről való ferde fogalomnak esett áldozatul 
az egykori államtitkár és szerencsétlen szánalomra- 
inéltó ember, gr. Zichy-Ferraris Victor, ki, mivel 
őt röpirata után sem tekintette rehabilitáltunk gr. 
Károlyi István, kénytelen volt ezt párbajra kihívni, 
mely hétfőn <1. e. ment végbe Budapest környékén 
oly szerencsétlen kimenetellel, hogy Zichy melle a 
golyótól atfuratván öt napi kínos szenvedés után 
csak tegnap óta van némi remény felgyógyulásához.

A rongyszedök sípolása felszólalásunk óta jóval 
tökélvesbült. Van eset rá, hogy egy-egy utcza 
mindkét során sípolnak végig egyszerre ketten, de 
néha még többen is. Nincs menekvés, mindenhol — 

í rendeltetett, - - rongyszedő sípja és sehol közeg, mely az ép 
i főispán és Káth luillérzék ezen borzasztó kínzásának véget vetne.

Károly orsz. képviselő urak annak támogatására, Telhetetlen tolvaj. Bálint Mihály kocsis ki Gold 
u A városi ta- Albert helybeli fiakertulajdonostól megszökött, e hó
inditiámt tevén'arra nézve, hogy a taligásokra 23-án Edlinger Imre polányi lakostól 2 sonkát, 1 

, ■■ 1 •' ■ mely Isódart, 4 gatyát, 2 inget 2 szakasztó ruhát és 1
mázsánál többet fel ne rakhassanak kötényt lopott. A lopott ruhanemttek mind megta- 
inelyek keskeny ial]>u kerekekkel lát-j láltattak nála, de a sonkát és a sódart saját vallo- 

' ’’......—•* — ■■ . megette,
megemész-

‘"'ina könyekl.en törve ki. Atyám '. atyám ! bocsá
natot.

— Hány személyre van heh a kocsiban? kér- 
t,ezó «jra a vinczellér.

Kettőre volt az ifjú válasza. 
Igen jól van; szállj be Viktorina. 
l)e, édes apám ....

■ Díj be, ha mondom, és ezen szavakkal
t‘'1jomta leányát az Ülésre. Maga is mellette fog

lalt helyett.

a 1 l)cd’í? híj fel a kocsisülésre és hajtsd
°'a at, parancsold öccsének.

" De hová megyünk, bácsika?
. Ah, ah! azt hiszitek, hogy meglehet liáza-

11 nunden bejelentés és kihirdetés nélkül? 

örftn.rti atyám! kiáltottak fel mindkettenöröl»től sugározva.

adui | A l'aDarba, sietnem kell benneteket összo- 
"%'y újra ne jusson eszetekbe megszökni tőlem.

Steiger Ferencz.

ideje a



esetben meglehetős nagy hiba lenne: kötelességet 
vélünk teljesíteni, midőn a közerkölcsösség nevében 
és érdekében arra kérjük a városi hatóságot, misze
rint a meztelen fiuk a Tapolczában való fürdését 
szigorúan betiltsa; mert azt tartjuk, hogy Pápának 
ezen unicuma korántsem válik becsületére a városnak.

A múlt héten végezte ki magát Budapesten 
Zsigó Endre, bölcsészet hallgató. Földijei most azon 
hirt terjesztették, hogy azért tette ezt, mivel Chor- 
ven Flóris őt megbuktatta jóllehet' a többi tantár
gyakból kitűnő jegyet kapott. Erre most Cherven 
valamint a tanárvizsgáló bizottság elnöke dr. Télyli 
Iván kijelentik e hir alaptalanságát magukat kellő 
argumentokkal védelmezve, jelezve egyúttal, hogy az 
ilyen esetek nem fogják a tanárokat visszarettenteni 
a kellő szigortól.

Dr. Hell ügyvéd Béosben borzasztó módon 
vetett végett életének, leugrott a negyedik emelet
ről és szörnyet halt. Zilált anyagi viszonyok vitték 
e lépésre.

Az » Ellenőr “ szerdai számában neki ront vá
rosunk országos képviselőjének Rátli Károly úrnak, 
mivel furcsán tartja, hogy a védvám által a kisipar 
is lendületet nyerne, s mivel nem tudja neki meg- 
bocsájtani, hogy az uj iparegyesület Oninis teri- 
álisnak nevezi. Tartjuk, hogy honnan fúj e szél, de 
azt is tudjuk, hogy ha valaki, úgy Rátli Károly úr 
hivatott épen arra, hogy az ipart érintő kérdésekben 
a döntő szót mondja, miért is sajnáljuk, hogy alábbi 
határozati javaslata nem fogadtatott el. Rátli Ká
roly nagy érdekű beszéd kíséretében, melyet terje- 
delmessége miatt — legnagyobb sajnálatunkra — 
nem hozhatunk, következő határozati javaslatot ter
jeszti elő: Határozati javaslat: A közgazdasági 
bizottság jelentése tudomásul vétetvén a II országos 
iparos gyűlés kérvénye, valamint az erre vonatkozó 
többi kérvények és feliratok felhasználás és szorgos 
figyelembe vétel végett a minisztériumnak kiadatnak, 
oly utasítással, hogy oly időben, miszerint az illető 
előterjesztések még a jövő ülésszak alatt tárgyalha- 
tók legyenek, javaslatokat terjeszszen a ház elé: 1. 
az 1868. VI. t. ez. (keresk. és iparkamarák) és az 
1872: VIII. t. ez. (ipartörvény) módosítása iránt; 
továbbá 2. az alsóbb fokú iparos szakoktatás orszá
gos szervezése; 4. a házalás, továbbá a vándorrak
tár és rokon üzletek szabályozása tárgyában be-

nyújtja: Rátli Károly, Domahidy István. Sziágyi 
Dezső, Gömöri Szontagli Tál, Lichtenstein József, 
Gulner Gyula, Mandel Pál, Dessowfty Kálmán, Hedry 
Ernő, Halász Bálint, Lukács Béla, Hazay Ernő, 
Grünwald Béla, Veszter Imre, Királyi Pál, báró 
Báuhidy Béla, Csapó Kálmán, Toincsányi László, 
Chórin Ferencz, Gaal Jenő, (pecskai), Kubinyi Árpád.

Majálisok. Daczára annak, hogy május nem a 
legjóbban viselte magát, mégis lehetséges volt a 
tavaszi mulatságokat majálisoknak elkeresztelni. Múlt 
vasárnap a helybeli tűzoltó egylet, szerdán pedig a 
polgári leányiskola tartotta meg majálisát a vasúti 
restauráczió helyiségeiben: Mind a két mulatságot 
fölötte sikerültnek mondják, a kik benne részt vettek.

A meleg nyári idő beáltával nem ártana ha 
Pápán is más városok azt a szokását követnék, mi
szerint különösen a szükebb, poros utczákat naponta 
egyszer megöntöztetnék.

Városunkban meghaltak f. hó 20—26: Gittek 
Miksa, leánya, izr., halva, éretlen. Német Márton, 
leánya Júlia, á, h., 3 */ 2 éves, sorvadás. Bttky Jánosné, 
r. k., 88 éves, aggkor. Wecsi Ignácz, leánya Rozá
lia, izr., ’/.i éves, gyengeség. Fflszter György, gyer
meke György, r. k., 2’/., éves, sorvadás. Viczai Már
ton, r. k., 29 éves, tüdőlob. Cseh József, á. h., 
60 éves, szélhíídés. Gyenesei József r. k., 48 éves, 
tüdővész. Csapó József, gyermeke József, r. k. 7 he
tes, hokhurut. Bada József, gyermeke Kálmán, r. k., 
23/4 éves, sorvadás.

Bérbe adó birtok.
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 12 frt. 00 kr., közép 12 frt. 20, alsó 

11 fit. 90 kr.
Rozs: jó 10 frt. 40 kr., közép 10 frt. 20kr., alsó 

10 frt. - kr.
Árpa: j.8 frt. íOkr.k. 8 frt. 20 kr. és n. 8 frí. kr.
Zab: j. 7 frt. 60 kr. k. 7 frt. .30 kr. 7 frt. kr.
Tengeri: j. 8 frt. 80 kr., k. 8 frt 40 kr. és a. 

8 frt. - kr.
Burgonya: 3 frt. 50 kr.
Széna: 2 frt. 80 kr. 2 frt 20 kr.
Zsúp: 2 frt., 80 kr. 2 frt 20 kr.

Pápa , 1880. május 28. Woita József.
polgármester.

Szerkesztői levelezés.
Boh szép derék legényke... A dimiuutíovul le..,:?., 

ínyei szemben nem szabad oly pazarul bánni. Próbáik.,,Ji’ 
megöli másnemű tárgyéval. K

Hlvatalbeli stb. Talán. — Kívánságával szivoskedidk
(kiadóhivatalhoz fordulni. J ’

S. 0. Bpest. Lapunk zártakor vettük Az imhl..! 
várjuk ! B 1

Felelős szerkesztő: Kánfi .János.

mi.r tí;k

hónapos szobák
A föiskola-utczában a közle sarkán levő 

emeletes ház emeletén 2 külön bejárattal bíró 
és egymásba nyíló bútorozott, csinos szoba 
minden pillanatban előnyös föltételek mellett 
kiadandó.

Egy fél sessio 30 holdra terjedő föld, a 
hozzátartozó épülettel, melynek födélzete cse- 
répzsindelyes és áll 2 szobából, egy konyhából, 
egy bolt, mészárszék, jégverem, két istálló 20 
drb. marhának, az udvar hátulsó végében egy 
vágóhíd és az udvarban egy hold luezernás és 
egy fél hold ílltetményes kert gyümölcsfákkal 
együtt minden perezben kiadandó.

Bővebb tudósítást ád a tulajdonos Bakony- 
Tamásin.

Horváth Sándor.

Főnyeremény o,nyereményeket 
eseti. szerencse a; ,||am biz-{o8itj.a 

Első húzás 
június 9, és 10.

eseti.
400,000 márka hirdetés.

Meghívás Hamburg állam által biztosított 
nagy sorsjátékban! 

részvétre, melyben több mint

8 millió 300,000 márka
biztosan kisoroltatik.

Ez előnyös sorsjáték-nyeremény — melyek 
tervszerint csak 87,500 sorsjegyből állanak — 

a következők:
legnagyobb nyeremény eseti. 400,000 ni. 

tóvá b b á
A

jutái. 250,000 m. I 6 nyer. 4000
1 nyer. 150,000 m. 68 * , 3000

1 1 V 100,000 m. 214 , 2000
1 l» 60,000 m. 10 , 1500

1 1 50,000 m. 2 , 1200
í 2 40,000 m. 531 , 1000í 2 30,000 ni. 673 « 500

1 5 25,000 in. 950 , 300
2 20,000 ni. 65 „ 200

12 15,000 m. 100 „ 150
. 1 12,000 in. 25150 „ 138

24 10,000 m. 2100 , 124
4 8,000 in. 70 „ 1001 3 6,000 in. 7300 , 94 és

, 52 5,000 in. 7850 , 40 és

ni. 
m. 
m. 
m. 
ni. 
ni. 
m. 
m. 
m. 
m. 
ni. 
m. 
m.
87
20

Az egész művelet 7 osztályból áll, s néhány hó alatt 
biztosan elintéztetik.

Az első húzás határideje
f. évi junius 9. és 10-ikére 

hivatalosan van megállapítva.
A sorsjegyek ára:

Egy eredeti sorsjegy ára csak 3 ft. 50
[él J......................................... I ft. 75
Negyed „ „ „ — ft. 88 „..

Ezen az állam által biztosított eredeti sors
jegyek (nem eltiltott Ígérvények) az összeg bérmentes 
beküldése vagy posta-előleg utján általam a világ bár
mely részébe küldetnek.

Minden résztvevő kap tőlem még az eredeti sors
jegyen kívül az állam-czimerrcl ellátott eredeti terve
zetet Ingyen és a megtörtént húzás után azonnal az 
eredeti nyeremény-lajstromot felszólítás nélkül meg
küldöm.

A nyeremények elküldése és kifizetése
az illetőknek egyenesen általam, pontosan és titoktar
tás mellett eszközöltetik. Megrendelések legc/él- 

szerübben postautalványon eszkflzölhetők.
Megbízások a küszöbön levő húzás miatt

" '2' Id. Hekscher Síimnél
bank- <<s yáltóllzlctdhez Hamburgban intézemlők.

kr. 
kr. 
kr.
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NOBEL ÁRMIN

könyvkereskedésében Pápán (szél-utcza)
legfinomabb

IMAKÖNYVEK és SZENTKÉPEK
a legolcsóbb árért és nagy választékban 

kaphatók.

Továbbá

W MEGJELENT

3 Ifjúsági és népkönyvtár
II. füzeié:

HÍ Kapható Nobel Árminnál és minden hazai 

könyvkereskedésben.
.ja.
0^3

c

Ugyanott mindennemű

irodai.- és rajzeszűsözölr

pT’

P8

5^0

Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin.


