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is feltenni s komolyan elhinni, hogy a vegytan számára tartják fenn, melyek a phylloxere el
segélyével ilyen specifikus óvószert feltalálni
uj évnegyed közeledvén, tisztelettel lehető volna, melynek alkalmazása gyakorlati terjedését lehető korlátok közé szorítva arra
törekednek, hogy a veszélyt minden módon
tóljlk lapunk megrendelőit, szíveskedjenek elő- lag is czélra vezethessen.
meggátolják és a szőllőkerteket más utón re
feetéseiket megújítani.
A kiadóhivatal.
De iniuHn a franczia tudós academia generálják. Mert nézetem szerint nincsen s nem
, először is egy 20 ezer frankos s csakhamar is lehet a phylloxera elírni olyan radikális óvó
azután egy 300 ezer frankos jutalomdijt aján szeri feltalálni, melynek alkalmazása által a
\ pliyloxern vnwírallx.
lott fel. egy legáltalánosabb ellenszer feltalá szőllőtőkéket regenerálni lehesen, úgy hogy
i.
A „Váczi Közlönyfc ily czimü vezérczik- lójának. a szakemberek, természetbúvárok szomja néhány évek múltán újból vissza ne térjen a
ket hoz:\A vészharang k<»ngfc melyet úgy határt nem ismervén, úgy szólva rohamosan kórállapot s az azt követő veszély.
A szőllő egy olyan növény, melynek mint
kezd: „Váczvidéke bortermelő közönségét oly lepték meg a vegytani műhelyeket, s azóta a
veszély fenyegeti, mely nagyobb a pestisnél s legkülönbözőbb módszereket hallunk s olvasunk természete mutatja, szüksége van. hogy időről
felajánlani
a
meglepő
erélylyel
dúló
fuló
rovar
időre, koronkint magról való ültetés által fel
egyenértékű a döghalállal".
it] ittassék, rogeneráltassék. Mi történik ellenben
Sajnos, hogy Veszprémmegyét sem látszik kiirtása ellen.
A
párisi
tudós
társaság
által
kinevezett
az európai szellőkkel? már századok óta nyesik,
kikerülni a szerencsétlenség; oly hírek kerin
bizottság
szerfelett
túlterhelve
találta
magát
a
metszik a tőkéket s követik a szaporítás s ne
genek uvár, melyek valóban aggasztók. Tehát
idején valónak tartjuk egy elismert kapaczitás beadott tervek nyalábja alatt, és mégis minde- mesbit és ismeretes módszerét gyöksarjról, dug
!
zen
felajánlott
óvószerek
halmazából
csak
kettő
ványról bujtás, szemvetés stb. mi veletek utján,
erre vonatkozó véleményeit és tapasztalait köérdemelte meg a bizottság figyelmét, a Szén- s ezen módon vélik kijavítani, felujittani a
zölni. — Blankenhorn tanár a karlsruhei akakéneg:
Solfuro
di
(
’
arboub
és
a
solfacarbonato
szőll ölökét.
(léniiúbnn a pusztító rovarról következően ér
di potassa.
11a a szellők életkorát tudni akarjuk, szá
tekezett :
De ezen vegyiszerek alkalmazása igen mításunkat azon korszakból kell kezdenünk,
Ezer meg ezer azoknak a száma, kik a
tudomány terén lankadatlan szorgalommal pró nagy költséggel jár és csak a betegség kezde mikor a magróli ültetés megszűnt, s a kaczorbatételeket s nagy költséggel járó kísérleteket tében fizetheti ki magát, mert mikor a fii lu rali mivelés létrejött. És ezen kiindulási kor
tesznek a piuztitó philoxera kiirtása s a szőlő xéra már nagy területeken elterjedőit, nincs1 szak szellőinket illetőleg igen távol van tőlünk;
törzsek betegségét meggátló szerek feltalálása mit remélni ilyen ellenszerekben, minthogy több századot számlálnak már az európai
körül, ugyannyira, hogy lassanként már való nincs állam, mely olyan nagy mérvbeni készí törzsek, mig az amerikai szőllőtők legfeljebb
ságos járvánnyá vált, maga az óvószerek kuta tési s illetőleg eljárási költséget nagyszerű ugyan annyi évtizedet éltek keresztül. Ebben a
kronológiai korkülömbségben rejlik az európai
áldozat nélkül elhordozhat.
tása iránti vágy is.
Frankhonban is sokkal üdvösei)!) lett volna, s amerikai szőllők physiologiai külömbségbe is.
Megfoghatlannak látszik másfelől, hogyan
(folyt, köv.)
lehetett annyi tudós búvárnak csak rövid ideig ha a jutalomdijt azon mezőgazdasági társulatok
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Réges-régen . . .
Réges-régen föltettem azt magamban,
Hogy én a bort meg nem iszom — azonban —
Emésztő láng lobog az én szivemen,
hztet pedig borral kell lehűtenem.

Mog különben a piros bor mi végre?
Bibliaként a mi urunk szent vére
■ló keresztyén pedig a vért megissza,
Nem tudom hát — mért vonulnék én vissza?

Örogapám, dédapám is bort ivott,
Azért éltek olyan boldog világot,
Hát én, az ő unokájuk lennék más,
S mi több, tudván: in viro est viritas.

Kanizsai Márton.
kanári ás a pinty.
K •

(Scudéri kiMMzony mezője).

u I i8 k ií n a k ajánlja a fordító,
tóiban.''''™
l!S boldogság uralkodik a kis
: l""'.'1'" 't'vl|l|'öl ogy pinty, irigy szemmel
•van bőv'l
*
11
^,u’kévol töltő be szűk börtönét,iszik, nui 'í* 1
kedves kis felesége, eszik,
* mini'7
^1
8 *‘IK‘1''“1 vele, a mikor neki tetszik,
pírra, kit
lenne, ha akadnék ifjú, kedves
Mával,• __'''y 1,1 Hl'/hetnék magamhoz a hymen Ián
1 e,u tudJa szegényke, hogy a kalitka is

Leült és irt egy politikai vezérczikket és avval
mint a házasság csak akkor érezteti velünk minden
egyenesen beállított a „Newyork Héráid" szerkesz
baját, mikor már benne vagyunk.
Legyen ez intő szó azoknak, a kiket illet, soha tőségéhez. Itt az egyik editor azt mondotta neki,
hogy körülbelül 2 hónap alatt talán rá fog érni a
férj, feleség, csak mindig szerető.
E.
czikket elolvasni, nézzen el hát oda ezen idő le
telte után.
Jones Kichardson erre dühös lett, visszakérte
Qul pro quo.
czikket, otthagyta az editort anélkül, hogy csak
I)r. F. V. után.
Amerika egyesült államainak newyorki álla annyit is mondott volna, „good by“ és elrohant;
mában a fővárostól mintegy 6öU angol mórföld- kedély állapota nem is tudott addig egyensúlyra
nyire fekszik elragadó szépségű tájékban a magara vergődni, mig útközben egy salvonba beérkezve
cónuty (kerület) székvárosa Lockport, a grand canal egy pár pohár viskeyt föl nem hajtott.
Lakására érve nagy léptekkel járt föl-alá szo
által két részre osztva, de számos, részben gyönyörű
bájában, mialatt gondolatai egymást űzték, végtére
hidak által egybekötve.
Ezen város, melyhez engem is felejthetetlen megállapodásra jutott, neki ült és irt egy gazda
emlékek kötnek, képezi az általam elbeszélendő sági czikket. Ezzel elkészülvén másnap jelentkezett
a ,Sünné" szerkesztőségénél, hanem itt sem jobb
esemény színhelyét.
Az 1876. év tavaszán egy vállalkozó szellemű eredménynyel. Ez már sok volt az öntudatos és
yankec Mr. Jones Kichardson azon meggyőződésre tehetségeiről nem csekély véleménynyel biró Jones
jutott, hogy kiváló műveltségét és magasabb inspi Kichardsonnak.
Ezek a véletlenül hirnévra jutott szerkesztők
rálóját parlagon hevertetni annyi volna, mint az
egyesült államok szellemi tőkéjét megrabolni és csupa irigységből zárják el előle az utat a dicső
ennél fogva ő hivatva van az amerikai társadalmat séghez, de ő megmutatja, hogy lefőzi a newyorki
journalistikát és maga fog lapot kiadni és szerkesz
irodalmi munkásságával boldogítani.
Szándékának kivitele egyelőre egy kis fejtö teni olyat, melylyel el fogja homályosítni a new
így monogolisált magában. —■
rést okozott ugyan Mr. Jones Hiehardsommk, mert yorki lapokat.
nem tudta mimljárt, melyik a legrövidebb ut a par- De ekkor hozzáfogott annak kiszámításához mily
nassuslmz, mert könyvet Írni, neki ugyan csekélység, arányban államik az ő rendelkezésére álló dollárok
de először sokáig tart mig megírja, mig kmyomatik a tervo kivitelére megkivántató összeggel, mely
mig a közönség kezébe kerül és őneki nem volt számításnak nagy elszomorodására az volt az ered
türelme várni a halhatatlanságra; de végtére meg ménye, hogy annyi pénzzel, mint a mennyivel ő
rendelkezhetik, nem lehet Newyorkban lapot kiadni.
találta azt a legrövidebb utat.

Az eddig mondottakból kiviláglik, hogy a egyik vagy másik rendkívüli tantárgy taimlfcz
polgári leányiskola úgy a jobbmódnak, valamint vállalkoztak, s az igy alakult osztály kedv:™
a szegényebb sorsnak számúra is állíttatott: a a tanítás elrendeltetett s megkezdetett, az v'rl
A pápai polgári leányiskoláról. jobbmódu'.ik és előkelőbbek gyermekeire nézve magok által kijelölt tárgynak megszakítás
nem dehonestáló, ha a polgári iskolát végzik, a kílli és szorgalmas tanulására épen úgy kötel "'
(A t. szülők és tanítók szives figyelmébe ajánlva).
A magyar törvényhozás lSGS-iki XXXVHf. szegényebb sorsú és alantabb származásnak pe- tétnek, mint a rendes tantárgyak tanniíJ7'
9. Oly növendékek, kik egy vagy kéttantí?
törvényczikkével megalkotta a polgári leány |dig nem tétetnek munkakerülő proletárokká.
bél
nuísodrondbo estek vagy a vizsgálatot.
.
mert
a
polgári
leányiskola
jeligéje
nem
lehet,
iskolát. s Pápa városa érezvén egy ily maga
beigazolható okból letenni elmulasztották, a i
nemesit!
sabb nyilvános nönevelő intézet szükségességét niás, mint: A munka nemesít!
A felvételi és egyéb feltételek, úgy szintén gári iskolai tanárikar által javító vagy úótvp
az 1875-ik évben a magas kormányhoz azon
gáláira bocsáttatnak; a kettőnél több táivvh'i
kérelemmel fordult, miszerint ez — tekintve a más tudnivalók röviden a következők:
1. A pápai négy osztályú polgári leányis
.  bukottak az illető osztályt ismételni kényteW
város kedvezőtlen anyagi viszonyait - segítsé
........ az
.... _Í880—81. tanévre a nö-!10. A jövő 1880—81. tanévben az előadásul
gére lenne egy polgári leányiskola felállításá kola kebelében
I...1.
I
1....
o'iniifninliAv 1_ I a'/nntonilini
*
íl.ún Lovr1/GlimV(
ban. A kérelem teljesítve lön. s a pápai nyíl-' vendékek szabályszerű beírása szeptember 1 {szeptember 6-án kezdődnek.
A növendékek tisztességes családoknál ,;s
vános 4 osztályú polgári iskola pályájának im-| 2-, 3- és 4-én történik délelőtti 9 órától 12-ig 1
................................
3 órától ő-ig
, az
.... igazgatói helyiség
helyiség-; mérsékelt,
mérsékelt feltételek melletti elszállásolásáról v
■■
már 5-ik évét futotta be. mely idő alatt sike és délután
rült neki a város közönségének bizalmát teljes ben (Szentilonai épület emeletében). 2. A pol- igazgatóság gondoskodni fog, de arra vonatkozó
gári iskola I. osztályába csak oly 9 éves vagy valamint mindennemű más felvilágosítás végett”
mértékben kivívni.
Habár ezen intézet nem csak Pápa városa, idősb növendékek vétetnek föl. kik valamely szíveskedjenek az érdeklettek ideje korán az i™/
hanem a vidék, sőt mondhatjuk Veszprém és az I nyilvános elemi népiskola négy osztályát legalább gatósiighoz fordulni. Amennyire lehetséges lesz
ezzel határos megyék számára is állíttatott, mind elsőrendű sikerrel végezték: vagy felsőbb hely a tantestület egyes tagjai is fogadnak el növ®’
amellett tapasztaltatok, hogy a vidék nem a ről engedélyezett magánintézeteket jó eredmény- dékeket teljes ellátásra.
kellő arányban veszi azt igénybe, mit azon kö . nyel látogattak. 3. Mindazok, kik, mint az elemi
*
rülménynek tulajdonítunk, hogy a vidéknek in j népiskolát teljesen be nem végzettek, óhajtanak
tézetünkről vagy tudomása nincsen, vagy ha van a polgári iskola I. osztályába fölvétetni, vagy
A pápai polgári leányiskola kibővítése.
is, úgy a polgári iskolai intézménynyel nincsen kik mini háznál oktatottak a megkivúntató bi
Az országos polgári iskolai tanárogyesílletvá- fölvételi
eléggé tisztában, mert különben nem biszszük. zonyítvány nyal ellátva nincsenek,
hogy a vidéki szülők — intézetünket mellőz vizsgálatot tartoznak kiáltani. melynek tárgyai: lasztmánya a polgári leányiskolák hat osztályig
vén. — leányaikat messze vidékre vinnék ne az értelmes és folyékony magyar olvasás : a ma való kibővítése eszméjével foglalkozván, arra szó
tantestületeket,
velésbe.
gyar nyelvtanból az alaktan főbb részei, s az lította • fel
A ai • vidéki
■ , x/polgári iskolai
...............
VWR’51’
Ennél fogva alulírott igazgatóság köteles egyszerű, bővített s összetett mondatoknak isme- l,IISZpruit kiserletkép szervezzenek egyelőre csak
ségének tartja a t. szülőket az intézet létezé rete: a feltűnőbb hibák nélkül, jó olvasható i'«agáiijellegü ötödik tanfolyaniot (osztályt). Azon
. ,
11
*
*
1
1
L. >1
*01111. illír
*
ll.l.vt
oudlilAo
«■«>•..
1
séről és feladatáról sajtó utján értesíteni.
írás; a számtanból az egyszeregy hibátlan tu körülmény, hogy számos szülő nem tudja, hogy
A polgári leányiskolának feladata oly maga dása, a többjegyü számok kiírásában s kimon a polgári iskola 4-ik osztályát végzett 14 éves
sabb képzésben részesíteni növendékeit, milyenre dásában kellő biztosság s a négy számtani alap- leánynyal hová legyen, (az osztály önkénytes
minden a középosztályhoz tartozó nőnek szük j műveletben való jártasság. 4. Az akármely osz- ismétlése nem lévén éppen valami czélszeríl el
sége van. A polgári leányiskola feleslegessé)I tályra fölvétetni kívánó növendék végzett tanul járás), de meg a vallás- és közoktatásügyi mikívánja tenni a költséges és csak ritkán megfe mányairól nyilvános vagy magán-tanintézetnél nisterium egy újabb rendelet©, mely a tanítónőlelő magán nevelő-intézeteket, és azon szülők nyert bizonyítványával, s atyja, anyja, vagy ezek képző-intézetek frequentálását fölötte megnehe
gyermekeit is magasabb képzésben részesíteni, megbízottja kíséretében tartozik az igazgatóság zítette, s mely a következőkép hangzik:
a kikre nézve az kedvezőtlen anyagi viszonyaik nál megjelenni s ott születése évét, napját és
„A nők neveltetése iránti közér
miatt a polgári iskola létesítése előtt, elérhe helyét pontosan bejelenteni. 5. Behatáskor tar zület évről évre általánosabbá válván, most
tetlen volt.
tozik minden újon belépő növendék 2 frt. beha már minden jóra való, még szegény sorsú szüle
Ha a nőkre nézve általán véve hasznos és tási díjat, mindenik 1 htot, mint az intézeti i is, igyekszik leányát nem csak kiválóan jól ne
üdvös, ha nevelésük a polgáriiskola által kiegé könyvtár gyarapítására megszabott összeget s 3 veltetni, hanem ez úton annyi ismerethez jnV
szíttetik, úgy azon egyénekre nézve, kik akár frt. félévi tandíjat fizetni ; a második félévi | tatni, melyek segítségével önállóan is megélhes
hajlamból, akár pedig más okból a tanítónői, tandíj (3 frt.) február hó folytán fizetendő be. sen. Be minthogy a szülék ezen törekvésének
nevelői vagy egyébb pályára kivannak lépni s fi. Szegénységüket kellőkép igazolni tudó növen- megfelelő elegendő leánynevelő-intézet nincs, az
kenyerüket ily módon szándékoznak keresni — dékek tandíjmentességért folyamodhatnak a ma I utóbbi időben, a nevelés megszerezhetésére az
a polgári iskola elvégzése feltétlenül szükséges,! gas kormányhoz, mely esetben fölszerelt kér állami tanítónőképezdék szenteltettek ki, sa
mert az illető képzőintézetekbe vagy szakisko- j vényeiket szeptember végéig az igazgatósághoz lanítónőképezdei növendékek felvétele idején,—
Iákba csak azon esetre vétetnek fel, ha a pol-l benyújtani kötelesek. 7. A franczianyelv- vagy tekintet nélkül arra, hogy a leányok tanító
gári iskola által kellő előképzésben részesültek. zenére mint rendkívüli tárgyakra önkényt vállal nőkké kívánnának lenni, oly tömegesen jönnek a
Pedig tudjuk, hogy még folyton szaporodik kozó növendékek a szabadon választott tantárgy|' tanítónőkópezdébe, hogy a felvételi vizsgálatok
azoknak száma, a kik a nők traditionalis teré tanításáért külön díjat fizetnek havi részletek kal az igazgatótanácsok szertelenül megterhelről leszólítva, önálló életpályán kénytelenek ben, még pedig a franczia nyelvért havonként 1 tetnek, másfelől, a szülék leányaik elutasítása
I htot, zongoráért 2 htot. S. A kik az év elején
létük fentartásáról gondoskodni.
miatt kedvetlenül érintőinek és szükségtelen

T

&

— Lapkiadási tervéről azonban nem mondott le,
c.-ak annyiban módosította, hogy lapját nem NewYorkban, hanem más városban határozta megindítani.
így történt, hogy Jones Richardson felszedte
sátorfáját és dicsőségének alkalmas színhelyet ke
resve Lockportba is eljutott.
Hogy innét nem is ment tovább, az könnyen
megérthető, mert ezen város mintegy 20,000 lakos
sal bír és mindene van, a mire egy vidéki város
csak igényt tarthat, eounty székhely, egy órányira
a Niagara zuhatagtól, vasúti központ, nagy hajó
zási forgalom a grand canalon, vízvezetéke (szebb
mint a győri, mely nem akar létesülni) légszeszvilágositása, operaháza, hoteljei vagy 12 vallásfele
kezete, melyek mindenikének külön temploma vagy
imaháza, olyan „main strecf-je, főutezája, melyben
a legnagyszerűbb kereskedések sorakoznak egy
más mellett, 4 - 5 bankintézete és mindezeken felül
gyönyörű tájéka.
Itt telepedett meg Jones Richardson és této
vázva semeddig, megindította a „Lockport ligth“
cziniü lapot.
Mr. Jones Richardson elérte czélját és egész
odaadással szentelte egész lényét lapjának, oly te
vékenységet fejtett ki, aminőre csakis egy 20 éves
yankee képes. () volt a kiadó, a szerkesztő, a mun
katársak, a revisor, a corrector, a szedő, a nyom
dász egy személyben. Anyagilag is szép hasznot
hajtott, habár a városban az ő lapján 'kívül még
más öt lap jelent meg; de hát Amerikában minden
ember hírlapot, olvas és senki sem kéri kölcsön a má
siktól, hanem mindenki megveszi (Épen mint Pápán'()

Történt egyszer, hogy Jones Richardson két, I tudta, hogy egy' farmer, kit a hétfői számban lea vidék két ellenkező pontján lakó gazda Farmert i hordott, azzal fenyegetodzött, hogy megveri, most
oly erősen megtámadott állatkínzás miatt, hogy ' naponta várja és ha elég merész lenne a szerkesz
az ott hivó kíméletlen irmodért még sokban fölül tőségbe jönni, hát majd megveszi ő azt a farmert.
múlta. Ezen szám megjelent egv hétfői napon. —
Ennek sem kellett több, lel rohant a lépcsőkön,
A hét minden közbeeső esemény nélkül járt le s az ajtón volt egy ezédulán „editor
*
azt az ajtót
Mr. Jones Richardson már egészen elfeledte tá hirtelen felrántja és meglát ott valakit az iró asztal
madását.
mellett. A benlévő a magarészéről a bejövőbei)
Szombaton reggel beállít hozzá egy egysze szintén a szerkesztőt vélte bejönni látni, kit segéd
rűen öltözött mintegy 40 éves farmer, kezében je küldött.
meglehetős nagyságú s vastagságú görcsös bottal
A két farmer nem vett magának annyi időt
és baljóslatú arczkifejezéssel és egy dörmögve mon sem, hogy egymást megtekintsék, hanem felemelt
dott „gordmorning" után kérdezi, hogy hol van az botjaikkal egymásnak rohantak és irgalmatlanul
editor (szerkesztő.)
püfölték egymást. Ezalatt Mr. Jones Richardson
Jones Richardson nem jót sejtett, és a láto nyugodtan a rendőrséghez ment és ott segélyt kéri,
gatót igen udvariasan az Íróasztala előtt álló székre két rendőr azonnal a helyszínére sietett. Mr. Jo>“’s
leültetve, azt válaszolta, .hogy a mr. editor csak Richardson megállott a kapuban és hangosan kucza
*
ide a tőszomszédságba ment át szivart venni, de gott ott egyedül magában; én véletlenül arra járva
miután meglehet, hogy ott sokáig elbeszélgetne, láttam őt egyes-egyedül homéri kaczajban törni ki újra
azonnal átmegy érte elhívja, azonnal itt lesz
*
és és újra, azt hittem, megbolondult. Jó ismerősöm
azzal togta az ajtót és kifelé rohant.
lévén, megkérdeztem tőle rendkívüli derültsége
A mint sebesen három lépcsőt ugorva jön az okát, és ő maga mondta el nekem az esetet míij'l
*
emeletről lefelé szemközt találkozik egy másik nem kaczajgörcsöktől félbeszakítva. Alig mondotta
farmerrel, ki külsőre ugyan nem, de czéljára nézve el ügyes manveverjét, midőn csakugyan láttam »
igen látszott hasonlítani az elébb érkezett farmerhez, lépcsőkön a két farmert levánczorogni a két rend
mely véleményben Mr. Jones Richardsont azon kö őrtől támogatva, mert úgy elverték egymást, hogy
rülmény is megerősítette, hogy uj látogatójánál | segély nélkül nem lettek volna képesek járni és ha
sem hiányzott a görcsös bot. A jövevény az editor a rendőrség közbe nem lép, talán agyonütöttek
hollétét tudakolta a vele szembejövő szerkesztőtől. volna egymást.
- Ez a legnagyobb phlegmával azt válaszolta,
Ilyéű találékony Amerikában egy yankee szer
hogy fent van a szobájában, az Íróasztalánál ül, kesztő, ha mindjárt csuk 20 éves is.
de nagyon ingerült kedélyhangulatbau, mert megE n g e 1 M ó r.

Hőkkel fcrholtclnek E
bajok k kii-ttlé- vagy ópon
oldhatók. A jó
bZÓlhl
lenni! hu még egy támad ezt ennek ellenfelei ki
* l ivon. Nagyságodat, hogy tunknrülntóhnn ,
re „„„áh,,,, f(lgMi. azl)k„t u
k„t .„d lökik. A RKingthoater“ méhkasában is 2 királynő
inttassa Wztildonniurii, hogy nioslautói melyek uz unhvr teslónck tóplálására alkalmasak; támadt; a magyar ifjúság vitte a virágokat e két
"1*‘*’■411,mi tanítónökopozdeb.. „z eddigi nmet az ökör viga„ él a azónila , elluolc hwÍBm6t,i művésznőnek, mintha csak a nektárt akarná kiszívni
b akhoz képest még kövesebb szarni; s csak I mely mindesetre szénából lett, egyilco „ legjoW,| méznek, és végre harcz támadt, hogy melyik ma
S?á" Xidékek Vétetnek fid. kik u kitűnő ele-, emberi tápszereknek. És a széna még som lehet radjon a színpad királynője! Kis ok, nagy követ
ttséir imdlelt biztosítékot nyiijtnnak arra, rendes emberi táplálék, ezt a lmnne foglalt tápanvn- kezmény : lett belőle ovátió, demonstratió és polé
bmitónő-képezdei pályájuk bevégeztével j gukmik uz emberi gyomorban igen nehéz oúhiitó- mia! De ne tessék t. olvasóm ezen meghasonlásért
^■’i I rsak tanítónők kivárniuk lenni, s uzonlsaga akadályozza.
pálezát törni; az igaz, az ügynek a verseny nem
lfle’Mn inaradni. Az ilyenek kötelesek mégoly
liendkivtlli körülmények között, „agy éhségek használt, de használt Pálmai Ilkának! Mainap a reklá
a|)" ' .,ii is. Ind állami tanítónőképezdék nin- idején azonban volt mór ró eset, hogy „mgSrlött mok világát éljük. A ki jobban tudja torkát produ"ieg!k a Illegje
*
tanfelügyelőhöz nyújtani be tó-1 szénán és szalmán, sőt ftfrészporon és’ u. u? szu- kálni, ki nagyobb plakátokat tud nyomtatni, vagy
'íel"'dváavaikat. melyeket Nagyságod első sor- liszten 2) is tengtek az emberek egy ideig,
kinek neve a hírlapokban többet fordul elő, az a
'■'"'"niegvizsgál. s ha a tónnebbi feltételtől el-;
Hu borsót, zsírt és burgonyát3) bizonyos győztes, mert hírneves. Mai világban pedig >
k találja, elutasít annélklll, hogy azt az j arányban keverünk, könnyen készithettlnk oly tápszert, névhir többet ér, mint a hírnév ! 8 ha a komédiások
ÍhI tailítónőképezde igazgató tanácsánál be is I melyből épen annyi meleget és erőt nyerünk, tes- trombitákkal és dobbal hirdetik az előadás megkez
' a j A folyamodó köteles folyamodványát1 tünk épen annyit hasonit át belőle, az az tesz a dését, Thalia komédiásainak is vannak ily trombitái
1111
iínirvsáffodlioz július 1-ig benyujtani. saját alkatrészévé, mint bizonyos menyiségtl ökör- és dolgai ! 8 az élet komédiásai ezek hangjára in
Sgod óz ezután érkezetteket egyszerűen.................................................
hasból. Az Őkörhus azért mégis többet ér. Az ökör- dulnak.
•
Illusztratióval fogom ezt, ezen illusztrálatJ hsitia. az elfogadhatókat július 25-kéig az has tápanyagait a mint az emésztés kiválasztotta, lan lap hasábjain illusztrálni!
5 taítóképezde igazgató tanáesánnk beter vérünk minden lényeges változás nélkül fölvehet!
Budapesten kevés darab örvendett oly hírnévnek
íti Budapest.... 1880. évi május 29-én. ■ magába, de a borsó, zsir és horgonya keveréknek s mint : „Niniche.“ 8 miért, mert Kákosynak az
TrefÓrC arra indította a pápai polgári leányisk. j' ezzel együtt minden növényi tápszernek megemész- akkor ott időző Károlyszinházi igazgatóval : a bécsi
ittlétét, hogy a jövő tanévben magánjellegű;, tése után a belőle kiválasztott tápanyagoknak előbb Tewelével ez ügyben peri- volt. Es a per kétszere
• ik osztályt nyit, melynek főfeladata volna, a mintegy le kell vetkőzniük növényi természetüket és sen dűlt ltákosy részére, mert a pör nyerésével,
irondékekot a fogalmazásban, az irodalomban csak azután lehetnek testünk táplálására alkalmas vérré. darabja részére publikumot is nyert! Sok hűhó . . .
A példabeszéd azt tartja, hogy az ember nem
ha német nyelvben, továbbá n számtanban, női
publikumért!
kíiiiiiuiikákban és a rendkívüli tárgyakban to- tudja, mitől hízik, az az nem tudja, mi válik egészA darab fényes sikert aratott ... a népszín
i ségére, mi az, a mi testét úgy táplálja, hogy az
víbl) képezni, az ezekben való ismeretkört ki
ház pénztára javára ! Hisz a mai darabokat ezszeanyagcsere és a szervek összhangzatos működései
készíteni és megszilárdítani. Ezen osztályba a
rint mérik s e tekintetben a bukás is nagyszerű
l’olgárí leányiskola l-ik osztályát bevégzelt nö- zavartalanul folyhassanak. Napjainkban e példabe lehet, mint Kardon ,Dániel Rochaf-ja, mely Pá
széd
már
nem
mond
egészen
igazat.
Való,
hogy
iradékek és’serdflltebb leányok fognak felvétetni.
riában az aratott diadalt — a pénztár javára, mert
\ jelentkezők számától fog függni, vájjon az, még e tekintetben igen sok rejtélylyel állunk szem- nagyszerűen bukott. . . . Sok hűhó . . . egy bukását;
; közt, de hála a górcső és vegytan fáradhatlan mun
engedély iránt a magas niinisterinmnál a kellő
s a hűhó publikumot szerez, bár mondják, hogy a
kásainak, a tornatanárok és orvosok megtigyeléseiközönség szökött az előadás alatt! 8 lám a meg
lépések megtétessenek.
, nek, a rejtélyek száma mindennap kevesbedik.
Ezen magánjellegű tanfolyamra nézve is az
szökés is nevezetes tényező a színészet terén : ez is
Nem akarunk itt hosszas és unalmas vegytani
i«azgatóság ad bővebb felvilágosítást.
hűhó, ha mindjárt semmiért is. Sara Bernhardt,

Pápán, 1880. jun. 18.
A polgári leányiskola.
igazgatósága.

fejtegetésekbe bocsátkozni, egyszerűen csak megem
lítjük, hogy az ember és állat számára való összes
tápanyagok háromféle osztályba sorozhatók. Vannak
olyan tápanyagok, melyek, ha tápszert elégetjük,
hamu alakjában visszamaradnak, Ezeket hamu alkat
részeknek vagy ásványi sóknak nevezhetjük helyesen. Ezen hamualkatrészek mindig a test növekedé
sére vagy helyrepótlására fordittatnak.
Vannak továbbá olyan tápanyagok, melyek akár a
szervezeten kívül meggyujtva, akár a szervezetben bent
hamu hátrahagyása nélkül eléghetnek, igen könnyen fölbomlanak,
azaz erjedésbe és rothadásba mennek át, a
I
levegőn
meggyujtva sajátságos szagot árasztanak, mint
I
mikor
tollat vagy hajat égetünk. A tudomány mai állása
i
szerint
azt tartják, hogy a test növekedésére és helyre;
pótlásáraa hamuíilkatrészekkel együtt csak ez anyagok
alkalmasak, ép azért szervképző anyagoknak nevezik.
Mind a mellett, hogy a szerveket is képezik egy részük,
még mielőtt a szervek alkatrészeivé lehetett volna,
elég a vérben s ennek meleget és az egész testnek

mióta a párisi „Theatre francais“-tol megszökött,
európai híre átrepülte az óceánt, a hegyeket, mert
azóta már Amerikába akarták szerződtetni ! . . .
De bocsánat, a nagy hűhóban tárgyamtól én
is Amerikába szöktem (talán én is híres ember le
szek.) Külömben a magyar művésznek Ausztria
messzibbre fekszik, mint Sara Bernhardtnak Ame
rika, és Pálmai Ilkát mégis Bécsbe akarják szerződ
tetni; szerződtetés sok hűhóért!--------------

Ha Pálmai Ilka az operaházban lép fel, sem
arat nagyobb diadalt, azaz nagyobb teret nevének :
hírnevet, mint a magyar ifjak demonstrátiója által!
Azóta Tcwele a Károlyszinháznak akarja megnyerni,
s azóta színpadi coriphaed ! 8 valamint az árny a
fényt mindig követi, úgy Baloglmé neve is Pálmait
vagy fordítva, vagy mondjuk ki csillagászatilag, a
magyar színészet hírének, gönezölszekerében e két
csillag mindig együtt ragyog ! — Csak a magyar
egyetemi ifjakra esett árny ! Hírneves lett Pálmai
Ilka, nagy Baloglmé, csak a magyar ifjak nem bír
erőt ad.
tak e versenyben babért aratni, bár azt saját rová
Végre vannak az oly tápanyagok, melylyekből
sokra oly bőven osztogatták, mig magok kopaszán
semmiféle szerv nem képződik, hamu hátrahagyása
maradtak. Követválasztásnak is beillett volna a
nélkül elégnek, szerepük az állati testben csak az párttussa, pedig csak kedvenezválasztás volt ! És
hogy elégésük által meleget és erőt szolgáltassanak,
pártszenvedélyben s az álomittaságban letértek a
azért hőképz"nek neveztetnek. Ha túlságos mennyi
ségben vitetnek a vérbe, úgy az izomrostok közé, művészet lépcsőjéről, a személyeskedés fokára, nem
a művészet, hanem a személyt tüntették ki, s ezt
bőr alá stb. zsir alakjában rakodnak le, ha pedig az
Zsjr is csak azért, hogy a párt kedvenczeé legyen a
étkezés nem ad elegendő hőképzőt a vérnek, e
1 pálma. Pedig Pálmai, pálmáiból engedett Baloghpótolja, mig a készletben tart.
y“ hamualkatrészek tehát nénak, mert hisz Thalia papnői, egy oltáron áldozAz ásványi sók vagy
’ : ők testvérek. De beállt még a magyar iljak
egyedül csak szerveket-, ai hőképzők egyedül csak nak :
közt is a testvér szakadás és német fegyverrel : né
‘•z emésztés által föloldott anyagok tápláhatják-e meleget képeznek, mig a szervképzők a szerveket is met lapban küzdenek egymással.
növelik és helyre pótolják, de egyszersmind hőt is1
további lényeges átváltozás nélkül a testet,
Az ifjak, kikről Petőfi azt mondá, hogy .fe
termelnek.
'"gy pedig előbb át kell idomulniok.
Az élet iontartására mind a három szükséges. kélyek a haza testén “ ily szent ügyből pártkérdést
A következőkben példával fogjuk ezt fölvilá
M o k o s Károly csináltak. 8 az .akadémiai magyar egylet,“ midőn
gosítani, előbb azonban engedjenek meg a t. olva(Folyt, köv.)
a csermely tiszta vizében akarta magát tisztára
sok egy szükséges kitérést.
mosni, felkavarta az iszapot s beszenyezé magát!..
*
.
dedelekot, legyenek azok az ember-, állat A választmány egy nyilatkozatban kifejező,
í'r’i.
11 n,,'l‘,,y szamára valók, tápszereknek, táphogy az ovátióktól távol van s azokat sajnálja !
<r' I?1''"' H
azon alkatrészeit pedig, melyeket
Magyar forradalom Becsben.
Csakhogy az ovatiók pártja stratégiai párt
l.a.1,
*eM»v S5‘.í^t testének növelésére vagy
Kis ok, nagy következmény ! — ügy látszik a állást foglal, melyből az egylet várába bombát süt
szer'^
Dípanvagoknak nevezzük. TápI kolozsváriak szereplése még nem ért véget, mert el egy német lapban s mondja, hogy a nyilatkozat
má íj tája,,yag tehát lényegesen különböznek egyanvVr'♦ U
k‘lszen kapja a szervezett, táp- eddig a színpadon szerepeltek, most a lapok hasáb egyéni, (s ez igaz, mert csak 3 egyén irta) s hely
jain kezdtek szerepelni. Do a bécsi magyar iljak- telen, sőt mintegy bosszúból azt is felemlíti, hogy a
J K<»t az emésztés által amabból készíti. ')
’ kal szerepet cseréltek: eddig ők villának: a bécsi ma körnek csak 150 tagja van.
got |.
test akármilyen sok és jó tápanyaÍgy teszi koczkára a bécsi magyar ifjúság hír
(> tcstiifíj1'1'11 ’nak,á,,an, és mi még sem nevezhetjük gyar iljak a nézők, most pedig ők az activ szerep(Folytatás.)

Hogy az anyagcsere feuakndús nélkül történLessék, arra nézve kell, hogy a kiválamitott anyagok
kellőkép pótoltathassanak. A kiválamitott anyagok
pótlását, az áthasonitást, - mint már föntebb is
említettük, - a vérnek kell eszközölnie, (le ezt csak
úgy teheti, ha amaz anyagok benne elegendő menynyiségben megvannak. A vérnek tehát tényleg ma
gában kell foglalnia az agy, az idegek, a belszorvck,
a csontok, a bőr stb. alkatrészeit, az az oly tárház
nak kell lennie, mely az egész test összes alkatré
szeit, még pedig oly mennyiségben és arányban tar- '
talmazza, a milyenben ez alkatrészeket az áthasoni- ,
tát' igénybe veszi.
De a vér táplálékból készül, és igy a táplálék
ínin.isege és mennyisége sem közömbös dolog reánk ,
n|,zve, sót ez a legnagyobb figyelmet érdemli.
A tápláléknak a mellett, hogy az áthasonitásra
wükseges anyagokat magában foglalja még olyannak
h Ml lennie, hogy ez anyagok benne könnyen old
ató állapotban legyenek jelen, ezen kívül a táplálék
őtekere befolyással van még az a körülmény is, hogy

Bécsi levél.

• •lPí,zernek, ha benne a tápanyagok nehezen i""' A méhkosárban csak égy királynőnek szabad nevét, igy játszik becsületével. Ha a cseh deákok
1 polemisálnak osztrákokkal, azt nem csodálom, de
imgy ?, !Ia
terünk <■
hogy magyar, magyar ellen kél a külföldön ez megró'•iigedi. bo fogjuk bizonyítani,
A szú Wr.'g által lirzttó rágott fapor.
iH •’inéiíztenck,
■
azaz kiváliiNZtjiik a nekik
■j Burgonya hellyctt rizst vagy kemenyitőt is vvelictftnk .vandó, mert ennek kedves bécsi sógoraink kárömmel
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szükségteleneket

pedig kilökik
j megfelelő monnyMgben.
M.

M.

Inevetnek!

i daczára nagyon jól tudta magát a varosban tájé- lázongó fejőt, de ugyanakkor iszonyú gondolat 1
kozui, mert a Szalitrom köziében hamar talált egy pózott agyába. A szegény ember ugyanis — kono°r'
megérdemelik a babért mindketten!
*
nyitott kapuja házra, hol a folyosón a falba íllesz- sók közé tévedt. E házban ugyanis temetkező
Haladatlanság volt egyik vagy másik ellen de 1 tett egy szekrénynek gyenge zárára ajtaját zaj nélkül intézet van, mely koporsóit a pinezébeu tartja”1
S
monstrálni ! A magyar egylet beteg-pénztára javára kifeszítve, óhajtott szándékút teljesülve látta, mert liatal emberünk ide tévedt. Kiabálni kezdett
gitség! segítség!- mondá amint bírta, mint az Őiílt
előadást rendeztek, estélyt adtak, melyen mind a kettő előtte volt egv szegény izraelita tulajdonút kepozu
úgy
tombolt,
lutkozott
föl
és
alá
de
szavát
m
1
egv tepsziben 1 kiló sült borjúhús, mellette
,
működött! .. . Kár a zajért, mely nekünk árt, kár a
*?
i irósvaj, és egy tányérban 1 kiló sült hal. Déliét, hallotta senki, sőt inkább minden arra mutatót
sok hűhó semmiért! . . .
hogy mind a három élelmi czikk tógára való volt, hogy még beljebb halad a pincze űrjében. A réttől
Azonban a 2 versenytársnak akadt egy har mert egyiket sem hagyta ott mind elvitte, de gés olyan borzasztó éjét élte út, melyről hű leiríxt
madik is. S mig a kettő küzdött e harmadik: méltó bosszúságára még csak meg sem Ízlelhette, adni képtelenség. Midőn hajnal első pírja felmerül?
Glöser Hermin elnyerő a koszorút, de nem a ba mert a vacsorázásra alkalmas korcsma keresés köz egv összetört, félig meghalt ember vonszolta elő ’i
pinczéből, s a házmesternek közvetlenül e mellet
bért, hanem a nászkoszorút! A csinos „ezigány ben ahogy a főtér felé jutott, a rendőrség áltál levő ajtaján kopogtatott. A házmester amint kilé
elfogatott. A rendőrök kérdésére azt felelte, hogy ő
Rózsi“-t elragadták a kolozsváriaktól, ő többé nem a sülteket két-tornyu lakról hozza, utóbb ezen állí pett, úgy kiáltott föl: „Az isten szerelméért, lu'|
áldoz Thaliának, mert megsebzé őt Ámor ! Különben tását elejtvén, be mondta, hogy a fentirt köziében történt? Hisz ön halálos beteg, s még hozzá'égéez csak visszafizetés. Török tábornok, a magyar egy ház előtt az utczún találta, e mellett aztán szén megőszült! A fiatal ember szó nélkül roskadt
tőúr, elrabolt egy német színésznőt! S ezen egy | végig meg is maradt, még a helyet is megmutatta. a házmester karjaiba, a ki felvitte a szerencsétlent
szobájába.
bécsi, bosszút állandó, elrabolja Glüser Hermint a Megbüntetés végett a kir. járásbíróságnak átadatott,
Ha a patikáros nem vigyáz. Tournai belga
■ hanem a szegény izraelita kártalanítva nem lett,
magyar színpadról. Legyen Ő az élét színpadán is
mert az előkerült sülteket nem használhatta és a városban e hó 6-án négy ember halálát okozta a
oly jó színész, mint volt; legyen az „élet boldog kilátásba helyezett bő szombat helyett szűk szom a gyógyszerész vétkes gondatlansága. „Angol-só
*
komédiása !h Mert bizony ma a házasság csak pro batja lett, mert sem magának sem gyermekeinek helyett a legerősebb oxál-savat (sóskasót) adta el
csupa tévedésből, hét egyénnek. Ezek közül eddig
lóg az élet színdarabjához, melyhez az epilóg a ebédjük nem volt.
i
Budapestről írják nekünk: A budai színkör négy meghalt, a többi háromról még nem tudni:
halál. . . vagy a házasságtörés! Résen herezeg czirben Szathmáry működik jeles társulatával. Jobb- bevetne-e a mérget. Városszerte hirdeti, hogy a ki
kuszhölgyet vesz nőül, a herczegnő meg „közönséges
*
nál-jobb darabok kerülnek reperloirra. Jelenleg o szerencsétlen sóból vett, ne nyúljon ahhoz, mer
doctorhoz megy feleségnek!... Fordított világ Szathmáry uj népszínműve a „Falu bolondja
*
adatik. az gyilkos hatású.
Az Oleander mérges. Ki hinné s pedig mégis
valóban! De sokszor nem jó játszák szerepüket, Mások vannak hivatva e munkát megítélni — csak
mert azok nem egyeznek!... A magyar iijak sem annyit mondhatunk, hogy ügyesen van összeállítva s úgy van, hogy a kelteinknek, városokon főleg ezukegyeztek meg a két szereplő jó játéka felett, de ők I szerzője színpadi tehetségre mutat. A jeles társu ; rázdák és kávéházak előcsarnokainak pompás díszeiül
latról elmondjuk, hogy mulattatója és magyarosítója szolgáló, mindenki által ismert u. n. Oleánder nöiény
szerepűket rosszul játszták!
ja főváros jobboldalának. Kiváló nőtagjai: A bájos ■ hathatós méreg-anyagot rejt magában. Csak nemÉn ki szintén hozzájok tartozom, „urlaubon? Beezkoiné, Leővei Ilka, Búrtfainé, Bogárdiné, Ma- j rég meritó ennek valóságáról a keserű tapasztalatot
voltam Olaszországban, és igy elfogulatlanul beszél- josházi, Szathmáriné, Ürményiné, Kovácsics, Né- egy furtai polgár, ki szárított Oleánder-levelekböl
áliltólag hideglelés
heték ! Mintha a sors megirigyelte volna az osz i methné stb. A férfi erőt derék művészek képviselik, készített magának herbatheát
tatlan dicséretet, úgy zuditá végül eme intermezzót mint: Szathmáry, Horváth, Bállá, Sárdi, Girsik,! ellen; de meg is járta, mert a növény ártalmas
i
forrázatának
élvezete
folytán
heves
mérgezési tüne
Szakáll, Ligeti, Újvárosi Leövei, a két Tóth, ErdŐdi |
a kolosváriakra! Miért kedveztek a bécsi iijak a
[ stb. Mindannyian jeles papjai Thaliának. A fiatal tekeket kapott; csak a rögtön ért és jól alkalmazott
sorsnak, hisz a sors gyáva udraroucz; s ha megtör nemzedék közül a szép kis Ciményi Margit, öcsese orvosi segélynek köszönhető életben maradását. Ta
tént már ez, ne vessünk a méltán kiérdemelt dia | Zoltán és Tihanyi Katicza kisassony érdemesek a núságot vonhat ebből az alsó néposzytály fia, hogy
dalra árnyat, hanem mondjuk egyhangúan kaczagva : dicséretre. A zenekar — normális. A kar
éltesse jól teszi, ha betegségének orvoslására értelmes orvos
*
hoz fordul, semmint többnyire vén banyák oktalan
a sors szemébe, mely igy vezérlő az ügyet: „bal |az Isten! De: „Hallgass nyelvem, nem fáj fejem.
i Általában a jeles társulat megérdemli a pártfogást, javaslatai után indul el s ezáltal magát nem ritkán
sors ! akit régen tép.“
I mindazon fáradságért, melylyel iparkodik erős tal- a legborzasztóbb életveszélybe dönti.
Bécs, 1880. junius 15.
| pat szerezni. Még egv szomorú epizódot akarok
Drága pontosság. Zichy Jenő gróf, az orsz,
W i n t e r J ó z s e f.
i elmondani. A derék Sárdi épen előadás közben iparogylet uj elnöke szerdán reggeli 8 órára gyűlést
, kapta a gyászhirt, hogy kedves atyja elhalálozott. A 1 hirdetett. A grófnak 7 és fél órára kellett volna
mélyen sújtott gyermek meg volt törve, mégis szi Budapestre érkeznie. De bezzeg nagyot bámult, mi
lárdan folytatta nehéz szerepét. Váljék könnyűvé a dőn a székesfehérvári állomási főnöktől reggeli 5
föld az elköltözöttnek, a gyászoló fogadja részvétünk órakor meghallotta, hogy a rendes vonat vasúti
*
után „To- baleset miatt két órával késik s igy a gróf csak 10
A helybeli kath. népiskolákban tegnapelőtt őszinte kifejezését. A „Falu bolondja
*
4 és „Falu rossza
*
követ órakor érkezhetik Budapestre. Zichy, ki nagy barátja
kezdődtek az évi zárvizsgálatok. Ezt csak úgy ma-! loncz“ „Kintornás család
a pontosságnak, nem várta meg a rendes vonatot,
gán utón tudtuk meg, miért is megjegyezzük, hogy ’ keznek. - Máskor többet Kunhegyi Miklós.
Városunkban
meghaltak
f.
hó
10—
16
ig: hanem gyorsan fültetett egy mozdonyt, külön vonat
a tantestület részéről szívesen vettük volna, ha
Gyerneczki
Károly
leánya
Júlia,
r.
k.
1
‘
j
éves,
tal a fővárosba utazott és 8 órára csakugyan meg
bennünket idejekorán értesít a vizsgák leendő meg
vizbefult Vida Györgynő, r. k. 40 éves, májrák. nyitotta a gyűlést. Ez a pontosság 200 forintjába
tartásáról.
Sóos
István
leánya
Zsófia,
h.
h.
2
1
,
éves,
sorva

került
a grófnak.
Rákok mint médiumok. Egy a környéken állo
dás. Német Gábor leánya Zsófia, h. h. 2 éves, sor
másozó huszárhadnagy eredeti produktiókkal mulat
*tattott egy kis vendégkört. A rákok hátún néhány vadás. Freund Antal leánya Teréz, */ 4 éves, bélhu
szor végig simítva, az állatok csakhamar megme rut. Sálczberger Dávid gyermeke József, izr. 9 éves,
PÁPA:
revedtek s akár valami komédiások fejeiken, görvelykor. Horvát Károly leánya Erzsébet, r. k.
ollóikon megálltak, vagy pedig oldalvást mozdulat 3 4 éves, hökhurut. Singer Ignáczno izr. 50 éves,
100 klgr. vagyis métermázsánként.
szélhűdés.
Sálczberger
Józsefnő
izr.
82
éves,
tüdő

lanul feküdtek. Hansennak eme mesterségével a
Búza.
12 fit. 20 kr., közép 11 frt. <50, alsó
11 frt. 20 kr.'
többi vendég is tett próbát s az experimentumok gümőkór. Kaizer Lipót leánya Teréz, izr. 7 éves,
Rozs: jó 11 frt. 20 kr., közép 10 frt. (50 kr., alsó
többé-kevésbé jól sikerültek. Ajánljuk e különös vízkor. Szalai József, r. k. 49 éves, vízkor. Barla
10 frt.
kr.
*
.médiumokat
a magnetizálók és spiritisták különös János, r. k. 80 éves, aggkór.
Árpa: j.8 frt.SOkr.k. 8 frt. 20 kr. és a. 7 frt. (iOkr.
figyelmébe.
Zab: j. 8 frt.
kr. k. 7 fit. 80 kr. 7 frt. 60 kr.
Tengeri: j. 8 frt. 40 kr., k. 8 frt — kr. és a.
Rémes históriákat volt alkalmunk hallani e
7 frt. 80 kr.
napokban a pápai várkertben czirkáló rablókról, kik
Burgonya: 3 frt. 50 kr. közép 3frt.
szerzetesruhába öltözve késekkel spékelt övvel lesnek
Széna: 2 frt. 80 kr. 2 frt 20 kr.
a járókelőkre. Azt is beszélik, hogy a gróf min
Czápák az Adriában. A „Adria
*
finánezgőzős
Zsúp: 2 frt., 80 kr. 2 frt 2<» kr.
den bokorba lövetett, hogy a haramiákat vagy kapitánya e hó 7-én Sah őre isztriai parthelyiség
Pápa, 1880. junius 18.
Wolta József,
elűzze vagy pedig —-------- no de minek is foly
mellett nagy czápát látott nyugat felé úszni
*
—
polgármester.
tatnék e kacsa leírását, mert hogy az egészben Ugyanaz nap délután a Pola melletti I’orer jelző-állo
semmi igaz sincsen, azt nemcsak a várkertben sé máson egy czápát láttak a zátonyok közt bukdá
tálok tudják, hanem a szives olvasó is eltalálta.
csolni. Nem mulasztjuk el egyúttal figyelmeztetni
A közerkölcsiség tekintetéből, és a botrányos ! olvasóinkat, hogy a fiumei öbölben minden nyár de
jelenetek kikerülése végett komolyan figyelmeztetjük rekán föltűnni szokott óriásezápa már várható — a
a rendőrséget, hogy a sodronyos-totóknak iszákos- lapok hírrovatában. Ez a derék hal ugyanis ubor
ság következtében általuk elkövetni szokott ren kával táplálkozik, belőle pedig tengőnek az ujdondetlenségeikre jobban ügyeljen, és idejekorán in ságszükségben szenvedő ujságcsinálók.
tézkedjék, nehogy ismét olyan szemtelenség történ
Megöszült egy éjen át. Pozsonyból Írják a
PÁ PA-(! YŐR-KIS-CZELL.
jék, mint f. hó 15-én estve a sertés-piacz egyik következőket: Tegnapelőtt vidám iijak társaságának
Indul:
korcsmája előtt egy csapat részeg sodronyos-tót egyik tagja mulatság végeztével haza vetődött. Késő
által végbevitetett, és az általuk elkövetett aljassá éj volt, s midőn lakása elé ért, a kaput már zárva Pápáról Kis-C'zell felé d. c. 12 ó. 24 p.; d. u. 7 ó. 54 !'•
„
Győr felé
d. u. 2 ó. •19
"* p.; regg. 6 ó. 42 !'•
got százat meghaladó kiskorú és felnőtt egyén rö találta. Dúdolva csengetett, s midőn a kaput kinyi
Érkezik :
högve nézte, hogy mit nem képes egy koresmáros tották. kedélyesen fütyürészve ment szobája leié. Pápára
12 !'•
.1. u. 2 ó. 44 p.; regg. 6
jó pálinkája előidézni. — Végre a rendőrségnek Gépiesen nyúl zsebébe de ijedten veszi észre, hogy
29 !'■
(1. e. 12 ó. 19 p.; d. u. 7
csak kocsira rakva sikerült a lábukon megállni szobája kulcsa nincs sehol. Összekutatja minden zse
GYÖ1LBÉCS-BUDAPE8T.
nem tudó annyival is inkább járásra képtelen dró bét: hiába. Jobban szemügyre véve ruháját, észre
tostótokat a városházához beszállítani, hol azután veszi, hogy felöltője nem övé, kicserélte, s most Győrből ind. Bpest felé 11 ó. 20 p. d. e. 10 ó. 10 p. chí*.hagytak is nekik 48 órai időt elkövetett marhaságaik szomorúan megy le a házmesterhez, hogy kinyittassa Győrből indul Bécsfelé 5 ó. 17 p. d. u. 4 ó. 26 p.
SZOMBATHELY-SOPRON-NAGY-KANIZSA.
felett csupán friss viz melletti megbánására. Mennyi a kaput, mert elhatározta, hogy az éj hátralevő
reggkárt tehet a közerkölcsiségnek egy pár verdung pá részét pajtásai körében fogja tölteni. Ezzel annyival Szombathelyről indul Sopron felé 3 ó.
d. e.
„
„
„9 6.
linka esedékes haszon bevétele utáni kapkodás.
d. u.
is inkább kénytelen volt, mert akin kabátjának lennie
„
.
n
„
3 ó.
este
Mendöl Sándor. N.-Démi illetőségi gyakorlott kellett, bizonyára már rég haza tért, — de még
„
„
„7 6.
tolvaj f. li. 11-én mint katonaköteles a helybeli lakását sem tudta. Midőn a fiatal ember az emelet
szolgabiró hivatalnál jelentkezés végett Pápára jött, ről leszállóit, el kellet tévednio, mert a helyett,
SxerleesxtSi le velexés.
este érkezvén meg, éppen jó alkalom volt a hol hogy a házmester lakásba jutott volna, olyan helyi
Sz. J. Gyrtt. Legközelebb nyilatkozni fogunk.
napi kenyér mellé valónak utánna látni. Gyermek ségben lépett, melynek sajátságos pinezés dohos
K. M. Bpst Megkaptuk,
a küldeményről ineg I"
*
éveiben itt tartózkodván, sokszor látta, hogy az iz szaga volt. Megfordul
.....................
...
ki akar menni, de
testét
raeliták pénteken este szokták készíteni a szomba megakasztja valami keresztben fekvő tárgy. Sok gunk emlékezni az illető helyen.
ton elfogyasztandó sültet, hogy aznap egy szentebb tapogatózás után másik tárgyf akad keze
... ___
__
alá: ez
czélra használhassák minden idejüket. A sötétség érez, amaz fából való. A pincze liüse lecsöndesité
Felelős szerkeszti): Bánfi JánosTegyétek le a fegyvert, kössetek békét,

ók

Vidéki és helyi hírek.

G-abon a-áxak.

KÜLÖNFÉLÉK.

VASÚTI MENETREND.

Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin.

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.

