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család egyedei (dy.m különböző alakváltozáso a legye tojásait egy hosszú selyem szál végére
kon mennek át, hogy a mög teljesen ki nem akasztja azon elővigyázatból, hogy az előszüfejlődött állatot egészen más faj gyanánt tar löttek ne falhassák fel a tojásból még ki nem
Az uj ncgyod- s illetőleg félóv közeledté taná, ki szorgalmasan nem kíséri őket átala
kelt testvéreiket.
vel illőnek tartjuk köszönetílnket kifejezni az kulási korszakukban.
A Czoczcziuellek hasonlóan a pbylloxera
eddigi pártolásért s azon kérelemmel fordulni a
A Tyroglyphus hasonlóan más atkákhoz,! ellenei, melyek közt egy bizonyos kis barna
t. közönséghez, miszerint lapunkat ezentúl is a pbylloxera által a szőllő gyökén ejtett szú faj. páninkhoz hasonló szőrbincsekkel van fedve;
rás következtében kifolyó nedvből él s később egy kétszárnyu kisded szunyok (narancsszínű
és fokozott mérvben szellemileg és anyagilag
felfalja magát a phylloxerát is.
sárga lárvák); a Leueobis némi poloskaféle bütámogatni szíveskedjék.
2. Hoplophora areztata. egy másik csa dösféreg. főleg a leselkedő mezei poloska (AntIsmételve kijelentjük, hogy lapunkat ezen ládja az atkáknak és az Aribatidekliez tartozik,
hocoris insidius) és némely kisebbféle kártyás
túl is azon szellemben fogjuk szerkeszteni, melyek abban különböznek a többiektől, hogy i szárnyú élőniek.
mely a középuton haladva figyelemmel kiséri I erős pánczóllal boritvák, mi nem enged könnye
Ujabbi észleletek szerint a ühysops tabida
városunk és vidékének társadalmi mozzanatait s dén, de mint üveg széttörik.
lárvája is nagy ellensége a phylloxerának.
3.
A
pbylloxera
földalatti
ellenségei
közé
Az általam Veveyben s a Carlsrnbei mű
minden párttól függetlenül nyilvánítja nézetét.
tartozik meg Riley szerint egy seymnus lárva, egyetemben és mások által egyebütt véghez
Ha ily szellemben szerkesztett lapra szükség
a Syrpbus légy lárvája, Pipim radeiemn; és [vitt kísérletek nyomán kitűnik, miszerint számvan, akkor a fent kért támogatásra bizalommal Roesler szerint a Miriapodus Polyxens lagurus I tálán más mikroskopikus állatok tenyésznek a
számítunk.
(az ezer lábnak családjából).
•szőllök gyökén, melyeknek nevük nincs, de na
Egyóbbiránt maga Riley kevés jótéteményt gyobb részt merőben ismeretlenek az enologok
Pápán, 1880. junius. 26-án.
j
remél
a
pbylloxera
természetes
ellenségeitől.
előtt és legfennebb az entomologok gyűjtemé
A szerkesztősig.
A fentebbieken kívül még a következőket nyeiben léteznek.
említi
meg
:
Ezen indokból ösztönöztetve fordultam egy
A pliylloxcra vasírníix.
1. Thribs phylloxerae. egy emitterus, Messinába időző bernai entimologushoz G. Hal
III.
mely tojásait más állatocskák lárvájára helyezi iéi- úrhoz, hogy szíveskednék az általam veze
Riley a következő természetes ellenségeit be. Szárnyatlan, igen fürge mozgású és a phyl- tett intézettel mint együttmunkáló társ, magát
loxera egyik legnagyobb ellensége.
határozta meg a földalatti phylloxerának.
közlekedésbe tenni, mely ajánlatot ő kegyeske
1. Tyroglyphus phylloxerae. egy fehér
2. Egy másik természetes ellenség Riley dett is a legnagyobb készséggel elfogadni.
atka (acarus), mely élete első korszakában 6. szerint a (’hrysops plorubunda. egy nevrotterus
G. Ilaller urnák feladatul tűztem ki a
ért korában 8 lábakkal s kora szerint igen féreg, mely könnyen megismerhető aranyszínű A’evey s más szőllőtőkék élő mohóbban talált
különböző alakkal bir. Egyáltalában ezen atka szemeiről és igen kellemetlen szagáról. Ennek állatok meghatározását s elrendelését a meny-

A t. közönséghez!

Es midőn ezen főur meghalt, előkerült a sok
Hogyan? tűnődnek ezek, mikép lehetnek vala
kinek ilyen passiói? Hogyan, mikép lehetséges, I száz meg száz láda s elárvereztetett.
A’ett A . . . két ládában 300 pár magyar ránhogv valaki passióira szazakat, ezreket, tízezreket
költ ? Azonfelül százakat, ezreket és tízezreket ál I ezos csizmát. B . . . 5000 darab kantáros mihályi
doz a közjóra — nyilt házat visz országszerte híres pipát C... 25 duezat sipuju inget — gyönyörűen
vendégszeretetéről — és mégis ur — még sem ju íohórített vászonból — melyeknek még gombjai is
tott zsebébe sem az uzsorásoknak — sem a hitel magyar házipar-készitményüek voltak. D... kétszáz
darab veszprémi csutorát stb.
intézeteknek 1
A világ azt mondta : „jó ur volt,
*
„de voltak
Volt magyar főur, ki ujjon épült párisi palo
hóbortjai.“
táját lerontott
helyette újat építtetett — mivel
Az örökösök még kissé tovább mentek, azt
egy másik — nem tudom már orosz vagy franczia
mondták: az öreg bolond volt, beleölt ezreket a
gavalléré
—
az
övénél
szebb
—
pompásai)!)
volt.
,
vagy nagyon, azt hiheted,
sok haszontalan lomba — amiből most alig foly be
Volt magyar főur, ki azon merész állítását
” én tőlem e szót. ne vedd zoko
pár száz forint.
John-Bullnak, liogy : .lova árát magyar gavallér
()/!l táp minő fold teremthet
És „hóbortjai“ és „bolondságai “ daczára a jó
H,ir angyalokkal vagy rokon.
nem bírja kifizetni• azzal czáfolta meg, hogy a drága öreg ur ősi birtokát teher nélkül hagyta örököseire
mént megvette, kifizette és ott az óladé pöll'eszkedő
— a magtárakat és pinezéket telve — az urodalmi
iép vagy, midőn mondod, szeretaz,
angol jelenlétében — lelövette.
pénztárban pedig pár százezer forintot.
8 "Sy elnézem kis ajkadat,
Egy másik magyar főárnak abban tellett kedve,
Ha most már e nevető örökösök, az újabb
megnyitva oly édesen
hogy ha valamely magyar iparos vagy gyáros ké kor szelleme szerint lemondanak az efféle „ hóbor
Mondja ki e szép szavakat.
szítménye tetszését megnyerte, megvett belőle — tok “ és „bolondságokéról, nem törődnek a magyar
lm kellett neki, lm nem — pár száz vagy ezer da főueinesség tekintélyével a külföld előtt, nem köl
zeiess viszont, igy legszebb vagy,
rabot haza szállíttatta és jól beszegezett ládákban, tenek a magyar ipar támogatására egy „batkát
*
8 l>»!iy szeretlek, — ezt tudhatod,
további rendelkezésig, az e ezélra tartott iparraktá sem — sőt ellenkezőleg még vadászkabátjukat és
\ mosolyodért elengednék
rába elhelyezteté
szép rendben, folyó számmal s „gamaschlijukat
*
is Becsben vagy Páriában készít
étemből bár egy századot! ...
a gyáros ’vagv iparos czégével és tartalma minősé tetik, összes jö védelmeiket, sőt meg évente jóval
Szántó József.
gét megnevező" fölirattal ellátva; és lm jöttek főúri többet is, fölemészti a külön-különféle „sport
**
és
A hobortos báró.
*
— fognak-e ezeknek örökösei
vendégei nem mulasztó el őket iparraktárába ve „hazárdjáték
rád
Rárda, mutatványnak is alig ma- zetni, fölbontatá nekik sorba a ládákat, eldicsérte is valamit árvereztetni ? Avagy más árvereztetondi-e
el orruk elől
a hagyatékot, és ők
fényes ősi
hülöij? 0,1
eredeti magyar főur, aki nekik a különféle czikkokot:
*
vagy
Vegyetek barátim
pompásak — gyönyö neveikkel — -- beállhatnak „gründereknek
éíri- a •y‘‘sz,‘lyei által bámulatba ejti az újkor
.galamblövészeknek ? !*
rnek - hazai készítmények" igy biztatá őket.
81 é* m -nemeseit.

T á r c z

Hogy van ez? . . . Halhatatlan Eötvösünk „Gondo I unnak szüksége, becse, értéke, tisztessége, i»a„

nyiben sokan kűzülnk niég elrendezve s leírva latok
*
czimü remek müvében megadja erre a választ, felosztása stb. Továbbá tárgyai; u tiilufdón é8 í tQ
nem voltuk és főkép azt meghatározni mennyi midőn mondja: „Előbb az a panasz emeltetett a biztonság, takarékosság és luxus, termelés,
!’
ben lehetne ezeket a pliylloxera elleni harcz- i létező nevelési rendszer ellen, hog.v a gyermekek tás, csere, ár, kínálat, kereslet, egvedáriiság S’’;
kereskedelem, társulás, közlekedés, vámrrnds^p d
!
nem
tamilnak
eleget
:
jelenleg
épen
az
ellkezőt
ban felhasználni.
Az eddig nyert eredmény jó sikerrel ke , mondhatjuk, s gyermekeink többet tanulnak, mint gépek, verseny; a tőke és jövedelem, a |,if,.i „1, "
*
1’ Vá'tÓk “
I amennyit felfogni bírnak. Az eredmény ugyan az '^óV
csegtet a jövő iránt.
marad; s az, ki busz múzsa aranyat ád valakinek,
Először is a Polyxenns lagnrnst hatá de azon feltétel alatt, hogy azt maga vigye el vál
Vájjon ezek a csak általánosságban felS01.íll(
rozta meg, egy miripodot, mely az említett Iáin, nem érdemel több köszönetét, mintha neki dolgok nem olyanok-e, a melyekre a gyakor •
*
A jelen nevelési rendszer ! életben számtalanszor utalva vagyunk, s inelvek'i
mohfészek lakói közt a legkitűnőbb példány semmit sem adott volna.
*
'
Roeslernek már volt róla ismerete a klostern- ellen irányzott e panasz sok tekintetben jogosult. A ha az iskolában nem sajátítottunk el, az életi
vajmi gyakran magunk kúrán kell tanulnunk. Af'!
bnrgi szőllők rovarai közt, és hogy ezen ezer A tanulandók tömege felette nagy, s még hozzá az van tudomány — Írja Mernie Bódog" ,A kincs?
zal a külömbséggel, hogy a „busz mázsa
*
nem
lábú megtámadja a pliylloxerát. Ez nagy szol mind „arany “
*
föld
czimü népies nemzetgazdaságtanúban
gálatot tehetne a pliylloxera elterjedési stádi
A gyermek annyira teletömetik mindenféle is viszonyainkat, érdekeinket oly közelről illetné mint
a
nemzetgazdaság.
Egyes emberek ép úgy mint né
umában, mert igen szapora s a vandi szöllő- meretekkel, hogy azok megemésztésére ideje épentőken 30—40 számmal található egyetlen séggel nem maradhat; s mikor elhagyja az iskolát pék szakadatlanul ennek befolyása alatt állanak. A
csak akkor érzi, hogy sokra tanították ugyan, de merre nézünk, a hová fordulunk: a nemzetgazdáart.r
gyökön.
*
nem mind olyanra, a mit a gyakorlati életben kell I fonalán találjuk meg az utat a valódi műveltség feié
Egy kísérletem a polyxenussal Így történt: tudni. Innen a mogujoló követelések a népiskola irá- ! Es Íme ez ismeretség az, mely nálunk niaj(||IOLn’
Egy phylloxerától igen meglepett szőllő !nyában.
megköz.elithetlenné nincs teve. Szent legyen a iá
I titkaiba avatnak!
*
'
K,t
gyökszálat üvegbe zárván arra 11 polyxenust
De mit tehetünk mi? Mert hisz nem a népta
Ha elfogultság nélkül vizsgaszemmel tekintjük
nítók
határozzák
meg
a
tanczélokat,
nem
azok
szab

bocsátottam; 10 nap múlva a phylloxorák
száma már észrovehetőleg csökkent mialatt, a ják meg a tantervet! Mégis mi nekünk kell a küzd- iskoláinkat, be kell vallanunk, hogy ama nagyszéifl
térre lépnünk és pedig sikerrel, mert nemcsak az elv: .ne az iskola, hanem az élet számára taiiif.
polyxenusok igen jól érezték magukat, ngy iskola, hanem ami érdekeink is veszélyeztetve vannak. síink.' még mindig inkább csak elvileg van elis
hogy csaknem egész biztossággal lehet állítani
.A gyakorlati életnek, az emberi tevékenység merve, de tényleg gvakran tekintetbe sem veszik
— minthogy minden figyelmem daczára soha nek meg vannak a maga elutasithatlan követelmé l’edig e helytelen rendszer következményei egy
nyei;
a kereskedő, az iparos, sőt még a legegysze niutézelnek sem ártanak annyira, mint a népiskolá
nem sikerült rajtakapni a Carnivoro kis csapa
tot a phylloxerávali élet-halál harczon, — hogy rűbb földmives som boldogulhat ma már oly szűk nak. .Mert a népiskola oly önönmagában bevégzett
oly kezdetleges képzettség mellett, mi egész, melyből a tanulóknak csak kis töredéke megy
valódi hizlalóra voltak felvetve a pohár alatt. ismeretkör,
nővel hajdanában; s ha a népiskola a jelen fokozot még egy magasabb tanintézetbe is, hogy ismereteit
Hanem egy ellenkező eset még inkább meg tabb s napról-napra növekedő igényeknek nem tud bővítse vagy különös szakfoglalkozást tanuljon. A
győzött a fentebbi hiedelemben. Egy néhány eleget tenni: akkor jogosan nem is követelhet a nép gyermekei
tehát a nemzet zöme - legna
héttel ez előtt a Giesenben levő segédemnek gyakorlati élet emberei részéről buzgó pártolást; sőt gyobbrészt a népiskolákban végkép befejezik kikéküldöttem kísérlet tétel végett 16 élő polyxa-| nagyon közel áll azon veszélyhez, hogy a nagy kö peztetésüket. Amit ott tanulnak, azt. csakis azt \izönség. mely nem tudja, hogy mi van Írva az okta szik magukkal az életbe. És lm ezen ismeretek olya
mist; rövid idő múlva feleletet kaptam, hogy tástani
munkákban, de érzi, s tudja azt. hogy mire van nok melyeket életviszonyaikra nem alkalmazhatnak!
csak 10-en érkeztek meg Giesenben; miből szüksége minden nap az embernek; a közvetlen kire száll a harag? Bizonyára azokra, kiknek ily hi
nyilvánosan kitűnt, hogy a 6 hiányzó példány szükségleteit meg nem értő s ki nem elégítő nép ányos kiképeztetést köszönhetnek.
*
zsákmányul esett a 10 erősebb pholixenusnak. iskola irányában mindinkább bizalmatlanabb lesz.
A nemzetgazdaságlannak. mint rendes tan
A 11. Ilnller kísérletei nyomán mint a Ennek elharapozásúi s tovább terjedését meggátolni tárgynak behozatala a népiskolákba semmi nehézsé
életkérdés
az
iskolára
és
a
tanítóra
nézve
egyaránt.
gekkel
sem jár. mert a törvény által rendelt „gaz
phylloxera földalatti s légköri természetes ellen
„A helyes észlelet jelzi a gyökeres orvoslás dasági Ismeretek' a nemzetgazdaságtannal szoros
ségei tekinthetők a következő állatok, melyek útját is.
*
összeköttetésben állnak, de annak vsak egy részét
mind a pókfélék osztályához tartoznak s a moh
A tanterv csak nagyjában szabályozza teendő képezik. Nehézségeket támaszthatna talán a tananyag
fészekben és a szőlő gyökerein egyaránt ta inket, annak keretén belül nagy tere van a szabad megválasztása és mikénti elkezdése, de a jóakarat
mozgásnak
s az egyéni megyőződés érvényesítésének. tal párosult buzgósúg ettől sem riad vissza. A neinlálhatók :
Mindenekelőtt azzal jöjjön a tanító tisztába, hogy a z.etgazdasúglan csak min t rendes tantárgy leend nj,
1. Nothrus niutilis
gyakorlati élet általában véve s különös tekintettel mert a nemzetgazdaságiam ismeretek egvikével-mú2. Oribales globulus
saját vidéki különleges viszonyaira miféle ismerete sikával jelenleg is találkozunk a népiskolában, csak
3. Actineda vitás
ket követel az embertől; ez ismereteket illessze be hogy annyi még mm elegendő az. üdvösségre. A
4. Trombilium holosericum.
az elejébe szabott tantervbe s kivaló gonddal kezelje helyes módszertani elvek pedig valamint a többitanel. Nekünk minden áron oda kell hatnunk, hogy 'a
népiskola ne legyen csupán alakilag képzőintézet,
hanem a gyakorlati élet szolgálatában álljon, vagy
Ismét uj tantárgy! A taiiterv hajója
fogják j is oktatása szoros viszonyban legyen a nép elszükmondani — a nagy rakodmány miatt már is elme- ségleteivel.
rtlléssel fenyeget; tehát a tantárgyak szaporítása nem
Kérdés most, hogy vájjon azon ismeretek, me
kívánatos, sőt veszélyes. Igaz, hogy mai nap a nép lyeket a nemzetgazdaságtan tárgyal, állnak-e szoros
iskolában roppant sokat kell tanítani, s mégis nj í viszonyben népünk életszükségleteivel? Ha igen, úgy
meg nj követelésekkel lépnek föl a népiskola ellen'. [ a nemzetgazdaságtant —mint azt Angol, Francziaés Németország tette — a népiskolai tantárgyak
') T. inunkatársuiik ezen értekezése a . ................ evei ta közé mulhatlanul fel kell vennünk, illetőleg ennek
nító tctlllet IX. nogygyükMit olvn»tnt..tt fel. s n’iivel' K.lez kivitelén működnünk: ellenkező esetben nincs reá
József nnnikntársunk lapunkban közlőit két ligvelenne méltó
ezikkét. („No hagyjuk el a népet, n mmizettest zömét.-) kiegé szükség.
Ám lássuk!
szíti. mi is közöljük s olvasóink figyelmébe ajánljuk.
Szerk.
A nemzetgazdaságtan főéivé: a munka elve,

Nemzetgazdaságtan a népiskolában.
*)

És mégis az öreg ur volt a világ előtt a „hó

lassan, vigyázva, „hogy no zökkenjen" és jól
megjegyezte magának az ily furcsán kapott leczkét.
Es daczára annak, hogy az egész vidék őt el
nevezte a „hóbortos bárónak," mégis ő volt a leg
első, ki a „bolond" cziraet rámérte ismerőire,
látogatóira és környezetére — és nem mindig alap
talanul.
Szokott sententiái közé tartozott a következő
szójárás :
Háromféle bolond ember van a világon — az
Ha valaki falva népe közül a bárónak igy kö első, akinek tehetsége nincsen paripát tartani és
szönt: „jó reggelt adjon Isten
*
azt egész nyájasan mégis — sarkantyus csizmát visel.
fogadta aa öreg ur egy „adjon Isten fiam neked
A második, akinek inasa nincsen és mégis oly
is'-sel.
hosszú szám pipából dohányzik - hogy nem éri él
Ha pedig a már kissé divatosabb „jó reggelt karjával ha rágyújtani akar.
kívánók raéltóságos uram'-mal állított be hozzá,
A harmadik, aki úszni nem tud és mégis mély
arra bizony rámordult az öreg ur: „törődöm is én ; vízbe mén fürdeni.
a te kívánásoddal,
*
„használ is nekem a te kívá
Es az öreg ur ezen három osztály sorozta a
*
násod
„ha a jó Isten nem adja!
*
vidék összes „bolondjait."
Ha kocsisa díszes hintáján templomba vitte az
Ha Rethfalvy birtokos adósságai daczára mégis
„öreg urat,
*
mi elég ritkán történt, rendesen gya nagy házat vitt, bérruhás cselédeket tartott és
log szokott volt menni, és a hintó kőben, vízmosás évente többet kiadott mint amennyi jövödelme volt,
ban vagy más akadályon nagyot zökkent - szokott csak azt szokta neki mondani az „öreg ur
*
„kur
phl-gmájával kiszólt az „öreg ur
* kocsisának „Pista, tább pipaszárt tarts János szomszéd, és majd nem
fordulj vissza !“
kell inas!"
Pista visszafordulva kérdezé. „Haza megyünk
Es ha „Gazsi báró," ki közeli rokona volt az
méltóságos uram?
*
öreg urnák egy-egy éjszaka elvesztett 5 600 forintot
„Megyünk a manót" válaszolt ez egész nyu a nemes ferblin, azt sem hagyta megrovás nélkül a
godtan „templomba megyünk," hanem ezen akadá „hóbortos báró" hanem azt mondta neki „Gazsi
lyon menj át még egyszer," de úgy hogyne zök öcsém, ne menj mély vízbe fürdeni, nem tudsz
kenjen."
úszni" és igy tovább is kikereste Ő a vele érintke
Pista szégyen szemre ment át újra a vízmosáson ( zők közül a „bolondokat."
bortos' és örökösei előtt a „bolond."
„Óh arany világ, ezüst világ!
*
*
*
*
Egy e fajta „hóbortos
*
urat akarok a nyájas
olvasónak rövid vázlatban bemutatni a közelmúlt év- 1
tizedekből I< . . . báró személyében.
Hogyan tett szert K... báró ezen épen nem
megtisztelő czimre ? Annak meg voltak sajátszerü
okai, úgy például :

túrgvaknál, ugv a nemzetgazdaságtannál is iránya
dók. követendők.
De addig is, inig a népiskolák számára al
kalmas nemzet gazdaságtannal rendelkezünk, egy min
denki számára igen ezélszerü nemzetgazdaságtant
van szerencsém ezennel bemutatni és a t. ez. köz
gyűlés figyelmébe melegen ajánlani. Tulajdonképeni
czinie: ,A kincses föld', irta Mendo Bódog érsz,
képviselő. E könyvnek kiváló becse, hogy a nem
zetgazdaságiam fogalmakat .rávezető' és elbeszélő
modorban ismerteti, a mi kétségkívül a legczélszoriibb a tudományok népszerűsítésére. Irodalmunkban
páratlan. mert mig a többi nemzetgazdaságtanok
szakemberek számára irvák, ez a laikusoknak van
szánva. Uzélszerüségét az is bizonyítja, hogy a népIlyenekért és ezekért nevezték őt el „hóbortos
I bárónak."
Ha elbeszélendem a szives olvasónak, hogy
i hogyan fogadott az öreg ur egyszer titkárt, akkor,
i biztos vagyok benne, ez is elismerendi miként „hó
bortos" volt ugyan kissé az öreg ur, de azért mégis
okos ember volt és mi a fő, áldott jó ember volt.
Legnagyobb ur volt a házánál mindenesetre a
báró maga. azután következtek virágai és madarai,
végre következetta báró totom faktuma — a titkár.
Nem lehet tagadni, hogy a titkár hatalmas
személy volt a báró házánál, miután ő volt egye
düli házi-tisztje a gazdag öreg urnák.
A báró nem gazdálkodott. Terjedelmes birto
kai kisebb-nagyobb parczellákban, haszonbérbe vol

tak kiadva.
A bérlőkkel ügyeket, a kiadásokat és heréte
ket, a tőkék elhelyezését és minden más teendőket
a titkár végezte — de ura utasítása szerint - ami
elég originális módon történt. K... báró szenve
délyes kedvelője volt a virágoknak és madaraknak.
Évi kiadásainak hét nyolezadát ezen kedv
telésre költötte.
Az egész napot kertjében töltötte az öreg ur.
virágai és madarai közt, még a legközönségesebb
munkát is saját maga végezte ez is hóbortjai közé
tartozván, etette madarait, ápolta virágait, egyengette
a kert kavicsozott utait, szóval úgy dolgozott, akár

egy kertószlegény vagy napszámos.
Es midőn este szobájába került
elolvasta a
napi postával érkezett leveleket, és rövid jegyzetek
ben körvonalozta: mit kellend azokra válaszolni.
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h-riesztő központi bizottság az ajánló I ejti. Fővárosunk »>u.<yb.w;í
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1"1'^" ..iiíéhe fölvette. A mely népiskola u
’ lltl1’ "'-omoi-u köpet nyújt
Bla liáné Sólymosy e héten kapták szabadsá
mii"'1'
pdaniii ismeretekből annyira
úiinyirii tanítja
tanítja,
,
«..mi.ua. (Ibi ugyan most ilyenek gukat, hová mennek ? No hát hova menjenek, a
l||,,ll!''gmW011Iék<k('t, mint
mint aa mennyi
mennyi ee könyvben
könyvben ' ,lk-) A különben legélénkebb utezák most „zöldbe.“
Salamon Ödön.
van:
''• lu
‘l>1111 is megfelelt
""‘K1"1"11 köteles-1
>’si'ndesek. A luitviini-utczán, váezi.utezán és sugárhelyütt
I
l®. ‘
,
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.
"to" I"KSI1“ Hppi.g egy-ogy álmos
-- ......Os hordár, egy
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.. ,
síe |)e ó|l
ép oly
“b’ hasznos
I1I1SZI1OS és
ÜS alkalmas a
buzgó
tanuló,
Cgy bevásárló nő, egy-egy hivatalnok,
1
Legyen meg minden iskolai és nép- sdl01 egy
tolíDálat™ isó .pur passión." A hiros dandyk, n
A helybeli polg. leányiskolái vizsgálatok f. h.
...Jsa k’
'
gazdagon öltözött nők már lóg élvezik a most oly 21-dikén kezdődtek el. Vasárnap lesz a zene-ének
kéii,V'’t>i")"ll|'jt))n'1 |10gy uclu telik bele sok idő
< I I V ‘ 1 I no „zöldet.
.‘ti .1 z.X » .“
Saságtim hazánk népiskoláiban , is mint divatos
és tornavizsga, melyre az igazgatóság a t. szülőket
bintárgv fog szerepelni. I'lz.t követeli n' gynMeg azok is (érteni a divathajhászókat) kik és tanügybarátokat tisztelettel meghívja. E záróün
rel".,‘‘,i élét' Előttónk áll Angol-.. I-™..o„
Uo.
Francziaország
; a fővárosban maradnak száz püspök kincséért sem nepély műsorozata a következő: A zenevizsga mii
líorlati elPlminden
. ,
.népiskolában
.i.,u/.h<>.i ni
■ •
sorozata : Neumann, Clavierstük (4 kézre.)
oktatják
a nemzetjönnénok ki az utezára, hadd higyje a balga világ, Horváth Ilona. Tauber J. B e y e r, Stradella (4
ott ml1,,
palaségian denieit. Az üdvös eredmény félrois- hogy „zöldben" vannak és ha olykor-olykor egykézre). Horowitz Róza Meszey B. N e u m a n n,
n"‘'l"'j)lél'a mozgalom nálunk is megindult, előjelei egy elutazó ismerőssel találkoznak, szomleslltve, Clavierstück (4 kézre). Krausz Janka. Könczöl J.
pirulva mennek tovább, mert szégyen nem élvezni a Vass, Mn. petit Morceau. Tarczy Jolán. Neu
11141 "^'jhigyar pnodngogini szemle1 50 ezüst.
mann, Dér Frohsinn (4 kézre). Lőwy Etelka, Unger
„zöldet." Hisz ez nem is csoda.
J. Alberti, 11 Trovatore (4 kézre). Gabányi Tini
, ■
"tűzött ki egv m-inzetgazdaságtan megiráA mágnás, ki télen kitombolta magát, megy Barátli. Neumann, Gartenbelustigimg (4 kézre).
Jí a népiskolák számára.
zöldbe. A miniszterek, kiknek idegeit Szabó Mariska, Könczöl J. Pacher, La Violette.
T közgyűlés 1 Azt hiszem, hogy n nélkül, jószágára
további fejtegetésbe bocsátkoznám, azon a szigorú ellenzéki képviselők gyengítették, mennek Unger lsabella. Neumann, Clavierstück (4 kézre).
Ebi miszerint á nemzetgazduságtani ismeretek fürdőbe, tehát zöldbe. A képviselő, felsőbb hivatal Tauber Jolán, Tauber A. Jungmann, die blauen
ílb-'nagvobli mértékbe mindenkire nézve szüksé- nok, tanár, az agyon dicsőített színész és színésznő, Augen. Baráti) Ilona. Alberti, La Traviata. Tö
rök Vilma, Schvartz F. .1 u n g m a n n, Heimwoh.
”s tudni’vulók, s hogy éppen mint mindenkire
szerkesztő, iró megy zöldbe. A kedélyes nyárspol Lőwy Eszter. Beethoven, Sonnate (4 kézre)
- „ szükséges ismeretek, a népiskolában is tanigár
valami istenfelejtetie falucskában kis há- 1-ső része. Sclmster Francziska, Lichtschein J. Tál,
Flók ki sem vonja kétségbe.
í'liiideL'vikiliik elismeri, hogy n népiskolának zacskátt építtet; oda rándul számos istenáldotta L’Absence. Tauber Antónia. K ö h 1 e r, Sonatine
l-ső
rész (4 kézre). Spátz Janka, Kreissler G.
vagyis
családtagjaival ahol az unalom, a sok légy, majd j j?
a
, gyakorlati élet „sz.olgálatáha Jeli állania, —a------Julcsa.
a gvahon...
.
.„jknck -i növendék «r/
’ ............. *• ” ' •’uI’app, Holdes Lachtüubchen.
Laclitaubclien. Lichtschein
L
* dolgokat kel I.initnnia, ' '
ilz
csakhogy zöldben legyen, streabbog, Polonaise (6 kézre),. Meszey Blanca,
életben is l'asZII‘l
i-i^Öbb clfclcitsül *
’^v tovább a kidnek legvilágosabb variaitiójától Barátli Ilona, Salczer Gizella. Cli
Chotek, La Gaité
^Z'vagvm'k gi^ődve: hogv' a" gyakorlati ‘« ‘"^tétebbig, csupa zöld, zöldes ismét zöld. I H kézre). Tarczy Bnke Bock
Boek Jn
Julcsa. B 1 a s s u r,
............ Jolán,'Schubert,
das Standéban
....................
’f
“. Tarczy
Bőik fi
....... megvannak a maga eh.tnsithallan követel- Még a hmmtyák országboldogító vívmánya is az.
,,
.
.... ,
. ,
...
,
, (4 kézre). Tarczy Jolán, Bock Julcsa. Aschcr,
Svei, hogv >"ai világban már sonkisem boldo
Szegény tóvárosiak. kik most otthon marad- (,.ovez_yloi, Kreissler Gizella. Jungmann, das
gulhat elv loku képzettséggel, minővel hajdanában ; nak! Mondja talán egyik vagy másik puhaszivü ^auberglöckchen, Schwartz Fanni. Alberti, FanUv a népiskolára nézve életkérdés, mennyire kézöldlaló. Szegény az ördög, felelnék neki hirtelenül, ■ taisie über Óboron (8 kézre). Salczer Gizella,
J'a növekedő igényeknek ideget tenni és hogy e '
és az, kinek lelke nincs. Hát nincsenek nekünk, i Schwartz Fanni, Lőwy Eszter, Könczöl Ida. Choliénlés összeköttetésben van a néptanítók helyzetével, *'
sétánvnink, a Ruméi!. rózsavirányaihoz hasonló
i P, ’Bock Julm B r a h m s, Magyar tánez.
,
Schwartz Fanni, Bock Julcsa. Az ének mii soro'Ül "'Mindezt tudva: löglalhatunk-e ellenséges
. ...............
.
ál- bájoló Sv átmegyünk, es phrazis nélkül legyen za^a. j) Szomorú fűz hervadt lomja. 2) Ifjú kolást, midőn arról van szó, hogy gazdagítsak a nép- niondva, igazán regényies zugligetünk, a gyönyörű rom (Angolból). 3) Fenragyog a nap az égen. 4) Láiskolát oly tantálgygyal. a melynek ismeretei elkon-' tündéries Margit-sziget, melynek nem hiszem, hogy gyan cseng az estharangszó. 5) Szállj le reánk (Ima),
lilllietlenül szükségesek az életben?
<• világon,
a kellemes nagv tér- *" ’) Oh kérünk jó atyánk (Ima).
...a
Semmi esetre sem; mert lm megkisértenők is. volna párja széles «
AA >.nnri.
rend-sc noiroli/wi-rcn-iIz
osztályvizsgák a helybeli polgári
idővel rólunk - nélkülünk is megtörténnék, de bi jedelmü városliget egy második „Bois de Boulogue.“ leányiskolánál tegnap lettek befejezve. A városi
A
kis,
de
kedves
Orczy-kert
,
az
előkelő
közönségü
zonyára a mi kárunkra.
iskolaszék és a közönség megjelenésével szép érdokiőMinekünk önmagunktól kell a haladás zászló és angol ízlésű Erz; óbetsétány. a Széchenyi, a Jó-jt|ést tanúsított az intézet iránt, s hisszük, hogy az
ját lobogtatva előre menni és megtenni mindazt, a zseftéri a muzeumköruti sétányok a Nápoly tenger- eredmény kielégítette őket. Sajnáljuk, hogy a inememi a népiskolát az őt megillető helyre emeli.
partjával velólykedíí Dnnarakpartunk és a Sugérat. j gyej/“B'elüg.yi'lö urat uem lehetett szerencsénk leliTc.stilletilnk már az eddigi működésével is hír
rönkben látni.
Szegény ördögök! Mondják, no jó, hát az,
nevet vivőit ki magának országszerte; legyünk most
Ugod-vadkerti tánczvigalmi jelentés. Van sze
irigylésre-méltó környezetünk, mint: a messze földig rencsém a n. é. közönséggel tudatni, miszerint az
is az elsők sorában )!**
híres Gödöllő, a kedélyes illatos rákos-palotai erdő ugod-vadkerti fürdő dísztermében folyó hó 29-én,
' (a párbajozók gyászos hona), a kitűnő meleg oszla- azaz l’éter-Pál napján, a búcsú alkalmával fényes
i tójával csábítgató Kőbánya. Promontor és Tétény, tánczvigalmat rendezek, mely alkalommal Cseresnyés
Kis-Pest, Erzsébet és Kossuth-falva, mindezen helyek Károly hírneves zenekara fogja a t. vendégeket mu
lattatni. Finom Ízlésű étkek és italok pontos és
Forró meleg uszoda és üres színház, megtelt nem kinálkoznak-e elég „zölddel. “
olcsó áron való kiszolgáltatására legnagyobb gondo
sétányok, szünetelő képviselők, művésznők ime itt a '
No mit felelne erre a tisztelt zöldfaló ur ? mat fordítandom, minélfogva a n. é. közönség szá
,.«aison morte,“ a holt évad. A hőmérő rendesen
mos látogatását és becses pártfogását kéri alázatos
Semmit, csak azt mondaná magáhóz.
26" Keannmr-t mutat.mely a fővárosiakat kétségbe
szolgája Raul) Mihály, vendéglős. Kedvezőtlen idő
Nem rangos ez nyáron.
)
*
esetében a tánczvigalom következő vasárnap tarta
**) Nem vagyunk a nép iskola kizárólagos utilitásának
, ...
•) Az asztalosok csak strikoolnnk egyre, tigylátszik tig ’'ieg.
szószólói, nem értünk egyet azokkal, kik azt miilielylyé avagy
A polgári leányiskolában a noi-keznmmkák
kerülgeti iiyoiiioriisiígos buzgóságiikbaii
szakiskolává akarják tenni, de mindenesetre azt kívánjuk. Imgy saját vesztükre.
ma
és
holnap
még
mindég
ki lesznek állítva meg
a tanítás alá eső tárgyak ha nem is mindjárt, de később ok meg a rendőrség is; inig végre meg nem limitjük velük
vetlenül a növendék hasznára váljanak, azért munkatársunk elkeseredett a jogos magatartásukat. S aztán majd mennek tekintés végett az intézet helyiségében (III. osztály).
<>k is vándorbotosan a nagy
világ
zöldjébe.
A pápai izr. hitközség népiskolájában az
véleményéhez mi i- csatlakozunk.
Szerk.
1879 -,so-dik tanévi zárvizsgálatok junius hó 30-án
Egv szegény helybeli szatócs két és július hó 1-én délelőtt 9-től 12-ig délután 3-tól
Sokszor a legfontosabb levelekre egy-két szó
val bigvosztetto oda válaszát
■ és elég tarkán né- száz forint kölcsönt kér, biztosítékot 0 óráig fognak megtartatni. A szülők és tanügybarátok az iskolai igazgatóság által tisztelettel
’dt ki a titkárának reggelonkint átadott, napi el- ■ ajánl. „Becsületes ember, nem kell biztosíték, meghivatnak.
adunk 209 frtotkamat nélkül, öt évi törlesztés...
'MtWlŐknek jegyzéke, például:
Ismét és újra felhívjuk a rendőri közegek
figyelmét a házaló gyermekekre, kik idegbántó fül
ÍRy m íi kert és z a j á n 1 k o z i k: ,,Ördögnek \ busz forint minden félévben."
sértő és éktelen sípolásukkal különösen a hivatalos
Ml. jobban értem magam."
Egv úri barát is kölcsönt két, öt helyiségek körül oly zavarólag éktelenkednek, hogy
hgy szegény, falubeli
tanuló se- ezer forint.
kiféjezhetlen Jó volna e buzgó kis klarinétosokat
az'utczai csendfentartáist szabályozó paragraphusokMy c r I e s d, h o g y t a n u 1 m á n y a i t föl y..Tékozló, kártyás
nem adok.
kal valamiképen fültövön ismeretségbe hozni — a
l‘ithiiss a: „Pénzt nem adok de Tárainál (egy
Két pályázó a megürülendő titkári mint azt a drótos tótoknál láttuk - csakhogy ne
i^bli vendéglő Pesten) fizetem a kosztpénzt. Baoly kirívóan.
álló m á s r a.
A vetések állásáról Mezőlakról a következő
fóczinál (egy szabó ugyanott) két nyári, egy őszi és
„Jöjjenek f. hó 23-án választok magam."
tudósítást vettük: Tudomására juttatom Tekintee?.V téli öltöny minden két évre, lakbért adok halís igy ment ez tovább — egy-két szóból el tességednek, hogy a vetések állása a legjobb a mit
'onkint tiz. íorintot pénzt nem adok, tanuljon, kellett a szegény titkárnak igazodnia.
csak kívánni lehet. Búza, rozs, árpa mind igen
szép; de nem csak határunkban, hanem egész kör
üp kenj éljen akkor adok minden év végével a fölPersze, liogy a titkár som azt nem irta
nyékben oly nagyszerűek a vetések, hogy a bánat•nutatott kalkulus szerint — egy kis zsebpénzt —
áítal lesújtott kedélyünk ismét felvidul, ha látjuk
inűkertésznok, hogy „kell az ördögnek" som pedig
szépreményekkel kecsegtetos lenge kalászokat, melyek
többet néni adok.
az uri barátnak „nem ad a báró kölcsönt, mert ön a nagy tehertől máris földre hajítják fejőket. Csak
. Az agarász-egvlet g
annak
rendje-módja
sze

tékozló-kártyás," hanem
távol maradjon most minden vész, akkor ismét
r°‘»nt, kár érte.
rint megírta mindeniknek li legudvariasabban abáró kiegyengetjük a limit termés csorbáit ez ideivel.
Egy bérlő
Általában
mondhatom, hogy mindennel meg vagyunk
o I n é z é s é r t f o 1 y a m o d i k.
ur véleményét.
elégedve, egész a kukoriczáig; ez ugyan kissé silány,
;,em ’’irja fizetni
a hátralékban levő I
Bizalmi hivatal volt K... bárónál n titkári de hiba nélkül semmi sem lehet. A repezét ina
baszonhért
fölhozott okok: rossz ter- állás, a helblvó jöv.'dd>nok az íí kezeibe jutottak, a kezdték aratni, erre ismét azt mondhatom, mit a
1,1''s számos
'■ találd stb. „Megpirongatni. miért kiadások általa fedeztettek ■ az összes könyvelés többire fent,
Jobb-ülvén - a kocsin kicsipni
mint ben,,,u Jön személyei
■sen
béllel hátralék elengedtetik ,,,i volt hízva és I.edig kora tavasztól késő (ísz.g - esipni. Múlt hetivásár délutánján egy falusi pa
Hvó óvvógpjg
rasztkocsin a kocsis holt részeg állapotában dirigálva
de azután legyen pontos."
minden ellenőrzés nélkül.
a lovakat — fejegyensulyt tévesztve a kocsi alá
Hazai
Ka z d á s z a t i- és kert é sz e t i
zuhant: a kerék ' a lábán ‘áthaladott s jól megzúz
(Folyt, kor.)
llon^ulniT'
hatta. mert nagy teherrel volt megrakva a kocsi.
-.................. alapító tag . . . egy! Szerencséje, hogy a lovak sejtvén a veszélyt meg
fíriut,"U"d"'k’"a káteZer forint
évente száz
állapodtak tehát itt is bebizonyult, hogy több esze

Vidéki és lielyi hírek.

Fővárosi levél.

I könyv is, mely a nevelésről szól, olyan nevelésről,
Kohn Mórltz úr szélutczai fűszer-dohány 4
van az állatnak, mint a részeg embernek, és bog)’
szivar kereskedésében a „Budapest44 czimtí nn.ui
milyent Pestalozzi ajánlt.
mindenkor jobb ki mint bocsipni.
naponként kapható.
1 aI'
Az országos rendőrség s ezzel kapcsolatban
Nyomor jelei. A nyomor oly szánalom- a rendőr-orvosok
Városunkban meghaltak f. hó 17 ^"ig:
szervezéséről szóló törvény-javas
keltöleg mutatkozik az iparos osztálynál, mely be
Farkas
Dezső
leánya
Etelka,
r.
k.
lo
fektetni pénzt nem tud, hogy hihetetlen. Házról- lat az országgyűlés legközelebbi ülésszaka alatt jog agyvizkor. Lázár Mór loánya Róza, izr. 3 hónapos,
n01Um
házra hordja egyik-másik áruezikkeit s árulgatja beterjesztetni. A kormány terve szerint •» megyéből hökhurui. Illés Károly loánya Teréz, á. h. 2 éve ’
oda-adja 1 ,-ad árért, mert kenyere nincs. Ezt hallva, fog egv rendőri kerület szerveztetni egy-egy rendőr sorvadás. Hencz József leánya Margith, r. k. 9 1?’
főnök vezetése alatt. —- A csendőrség és rendőrség
nem tudja az ember fáradsága van-e megjutalmazva
pos, gyengeség. Német Sándor, h. h. 40 éves, rák
*
— vagy a czikk anyaga? Quo pervenimus? Hová elnevezés szoros megkülönböztetése mellett a csend Hánn Jánosnő, r. k. 54 éves, vizkór.
őrség katonai lábra fog állíttatni. A csendorség
jutottunk ?
Budapestről írják nekünk: A nyári saison személyzetét a honvéd és közös hadseregből tobo
igen kellemetlen színészeinkre nézve. A nemzeti és rozzák.
A gombostű-gyártás Amerikában. Az egye
népszínházban félig üres ház előtt folynak az elő
PÁPA:
adások. Minap a népszínházban az annyira híres sült államokban jelenleg évenként 72,540.000 cso
Pálmay Ilka kezdé a Tolonezban egy havi vendég mag vagyis 18,740,800,060 egyes gombostűt gyár
100 klgr. vagyis métermázsánként.
szereplését. A mennyire a zivatar engedé, meglehe tanak és igy minden emberre évenként 468 gom
Búza: jó 12 frt. — kr.. közép 11 ftt. 50, alsó
11 frt.
kr.
tős számú közönség nézte gyönyörűen alakított bostű esik. ‘Ötven év előtt egy ember egy perez
Rozs: jó 11 frt. — kr., közép 10 frt. 50kr, alsó
Angyal Liszkáját. Csalogányunk Blaháné asszony alatt 14 gombostűt bir gyártani, most egyetlen
10 frt. . kr.
nyári álmát alussza. A nemzeti színházban Kardon. egy munkás egy perez alatt 14,000-nel több gom
Árpa: j.8 frt.80kr.k. 8 frt.30 kr. és a. 7 frt 80kr
„Az utolsó levél44 czimfl vígjátékét feleveniték. A bostűt képos előállítani.
Zab: j. 8 frt.
kr. k. 7 frt. 80 kr. 7 frt. (J() kr
Az .Ország Világ- XIV füzete a következő
Tengeri: j. 8 frt.
kr., k. 7 frt 80 kr. és a
tikkasztó hőség daczára a jeles vígjáték telt házat
7 frt. «>0 kr.
csalt össze. Az öreg Szigeti Szathmáryné, l’rielle érdekes tartalommal jelent meg: Sebestyén Eszti
Burgonya: 3 frt. 50 kr. közép 3frt.
(Elbeszélés).
Petelei
Istvántól.
Epigrammák.
Tóth
Cornelia és Halmi voltak a darab mulattatói. A
Széna: 2 frt. 80 kr. 2 frt 20 kr.
magyar darabok is kezdenek elevenülni. Kisfaludy Sándortól. Heine dalaiból. Endrődi Sándortól. A
Zsúp: 2 frt., 80 kr. 2 frt 20 kr.
„Csalódások“ czimű jeles társadalmi vígjátékét szilire szakácsmesterség az őskorban. Alszegliy N. Jánostól.
l’ápa, 1880. junius 25.
Woita József.
hozták ügyes szereposztással. — A budai színkör A békebiró. (Kaliforniai elbeszélés). Bret Haltétól.
polgármester.
ben élvezetes szép estéket nyújt Szathmáry derék Egy magyar történeti festő. (Képpel.) Dr. Prém
társulata. Csak egy előadásról akarunk említést tenni, Józseftől. A zörgős korsó. (Képpel). Balázs Sándor
Szerkesztői levelezés.
mely az eddigieket mindenben fölülmúlta. Valódi tól. l)r. Löw Tóbiás. (Képpel). Beksics Gusztávtól.
élvezettel nézte végig a közönség a „Londoni kol Virág Benedek emlékei. (Képpel). Dr. Ompolyi Er
Sz. J. Gyrtt. Fogadja szives üdvözletemet.
Yöbb#t
*
dusok
előadását. Ha nagyobb színházainkon kívül nőtől. Régi dolgok. Magyar szakácskönyvek. Szilá levélben.
benézünk egy ilyen vidéki színészekből szervezett gyi Sándortól. Kodey Luczia. (Regény). A találkozó.
G. M. Mzlk. Köszönöm. I. k és a többieknek
társulatba, feltehetjük azon gyöngyöket, azon drá (Képpel). A juhász. (Képpel).Mehádia — Herkules- üdvözlet.
mai erőket, melyeket mindig keresünk, de ritkán lűrdő. (Képpel). Krasznahorka vára. (Képpel). A
E. Gy. Mgyr. Az első tartalmilag, a másik alakilag
lelhetünk. Szakáll oly kitünően, oly jelesen adta sze zsilvölgyi kőszénbánya. (Képpel). 'Társas élet. Da g.\enge. Olvassa:
repét, hogy gyönyörrel és feszült várakozással néz rázsfészkek. Bulyovszky Gyulától. Irodalom. Színház,
J.áttulak mint mentél férjed
ték mindvégig: Latzkó Aranyka jó koldus tiu volt. (f. j. b.) Zene. (H. J.) Divat. Charlottetől. Pecsét,
Karjain (!) a szentegyházba,
A tündökölni kezdő csillag a kis Ürmcnyi Margit és ezimertár. Th. L. Képrejtvény. A borítékon:
Büszkén mentél mint u lepke
már előre enged belenéznünk a nagy reményekre Sakk. Sakk-talány. Számtani feladvány. Számrejtvény.
8 mint a páva felczifrázva.
jogosító jövőbe; jeles szép szabású drámai játékával Gyászzovat. Kossuth László síremlékének leleplezése.
Fényiétt rajtad u sok ékszer
és ügyes alakításával. A két Tóth két árnyékot adó Találmányuk. Mezőgazdaság. Utazások. Leletek. Mo
— Judás bérc szerelmednek! - stb.
és védő tölgyfája marad az erdőnek. Kovácsics zaik. A 13 füzet talányainak megfejtései. A megfej
Prózát (leveleket stb.) szívesebben vennénk, de kíván
Liszka ügyesen adta a csaplárnét.J Bártfai drámai tők. névsora. Szerkesztői üzenetek. Képek: A talál- ságát csak akkor teljesithctnök. ha utóbbiak minöségéroierejű meleg érzésű szavait megszakasztá néha a i kozó. (Eredeti rajz és metszet. A juhász. Eredeti rajz használhatóságáról meggyőződtünk.
szerep nem tudás. Horváth páratlanul testerité a és metszet. A zörgős korsó. (Rautmann fametsző
S. 0. Bpst. Végre valahtira!
lelketlen, Zsugori iskolamestert. A derék Ligeti és mííintézetéből). Mehádia. (8 kép). Rautmann famet
K. M. Bpst. A füzet? Az egy hét elmúlt.
az ügyes Leővei ma halottjai voltak az előadásnak. sző mííintézetéből. Krasznahorka vára. (Eredeti rajz
A. N. J. Nagyszmbt. Számítok rá. B-nek is, neked is
— Majd felébrednek és élői lesznek. Az iskola és metszet). A zsily völgyi köszénbánya. (Rautmann
üdvözlet.
mester az ifjú nemzedék közül Korpási Ilont és fametsző mííintézetéből). Virág Benedek emlékei.
Kárpáti Annát engedi felemlítenünk. Az előadást (Képekkel. Rautmann fametsző mííintézetéből). OrFelelős szerkesztő: liánfi János,
Pálmay Ilka végignézte, volt dolga a guekereknek. lay Petrich Soma. (Legutóbbi fényképe után). Dr.
.1óbbról Pálmay Ilka, vis-á-vis Szatlnnáriné junior. Löw Tóbiás.
Meglátjuk kire néznek hoszabb ideig. Kunhegyi
Általános nemzeti önügyvéd. Biztos és könytúh
Miksa.
nyen megérthető tanácsadó a összes jogi és nem
Szántó József győr-njvárosi gyógyszerész, ki peres magánügyekben. Körülbelül 500 mintával
Házassági ajánlat.
től lapunk már több sikerült költeményt közölt, e mindennemű fogalmazványhoz, magán-, kereske
napokban eljegyezte Brenner Matbild urhölgyet, delmi- és üzleti levelekhez stb. A legújabb törvények
Egy
30
éves
vidéki csinos külsejű hivatalnok,
Brenner Antal ur, az osztrák állami vaspálya győri tekintetbe vételével gyakorlati használatra szerkesz
felvigyázójának bájos leányát. Hát még sem irta tették Dr. Szokolay István és Mártontfy Frigyes. (keresztény) 1400 frt. évi fizetéssel és egy kis 111ameg hiába, a mit mai tározónk közöl! Sok szeren Bensinger Zsigmond kiadása. Becsben, I. Maxmillián- I gánbirtokkal ezen, most már nem rendkívüli utón
; csinos, legfeljebb 24 éves házasfelet keres. Szóbeli
út 3 sz.
csét kívánunk!
Dr. Potyondy Ágostont (soproni ügyvéd) a I jóságnak és háztartásbeli ügyességnek előnyt ód a
Tautz Péter circus-gimnasztikai igazgató tár
i vagyon felett. Szives ajánlatokkal e lapok szer
sulata tegnapelőtt tartott első előadása fölötte sike- | milliómig vagyonbukottat, kiről olvasóink bizon; ára kesztőségéhez „llymen4* .jegy alatt méltóztassanak
rültnek mondható. A szép számban jelen volt kö- 1 hallottak elfogatása alkalmával, mint a Budapest
j
fordulni s arczképeiket mellékelni. Discretio biztozönség a tapssal nem fukarkodott. Maga az igaz ben olvassuk, a legfőbb itélőszék f. hó 23-án meg
síttatik.
____ _
gató, kit ezelőtt néhány évvel alkalmunk volt mint ejtett tárgyaláshoz 3 évi börtönre Ítélte.
igen ügyes gimnasztikáét megismerni, azóta nagy
Kí?®ía.iíy.i<
J
haladást tett, s különösen a magasban lebegő viz-,
szintes lábtón tüntette ki magát lóbálási és lendi- i
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a helybeli S
tési mutatványaiban. — A társulat megérdemli,
hogy ismételve a t. közönség pártolásába ajánljuk.
fürdőházat (viasz-nteza) újítva, azon biztos reménynyel boesájtom a közönség ren- p
Ma este 8' 2 órakor lesz a második előadás.
delkozésére. hogy a szolgálati előzékenység, a fürdőház tisztán tartása, valamint a
A „Székesfehérvár és vidéke4* írja: .Ez is
fura dolog ám. A tanfelügyelő ur egy helybeli
fürdők jutányos árával, a közönségnek csak tetszését fogom kinyerni. — Ásvány- g
tanintézetet látogatott meg. Kérdi egy leánytól az
fürdőkben, valamint köppölöztetés és érvágásban is részesülhet kiki. s ez utóbbiakra
arany bulla kiadóját és keletkezési idejét, Rendesen
megfeleltek neki. Végre kérdezte pontjait, hanem itt
ügyes orvost tartok házamnál.
a felelettel Ő is adós maradt. Egy kis leánytól pedig
kérdé, hogy nem-e olvas újságot? — Végre egyik
Gözfiirdési idő. urak részére :
kel felíratja a táblára e mondatot: „Én halottam
Vasárnap, hétfőn, kedden és pénteken délelőtt 7—9 óráig.
egy fehérvári embertől, hogy ott eső volt.4* —
Ezen módon leírta a lányka a mondatot. Hanem a
■:
Nők részére:
bölcs tanférfiunak más orthographiája lévén, kérdi
az osztálytól: jól van-e ez kiírva. „Jól4* felelik a
Hétfőn és pénteken délelőtt 10 — 12-ig.
többi lányok. „De nem jól
**
mondja a tanfelügyelő
ur, „mert az utolsó előtti szót' ugy kell kiírni
Fürdési árak:
„esső.fc — Sok ily bölcs tanférliut kívánunk hazánk
1 gőzfürdő . . .
nak a tanügy felvirágoztatására (?) (B -tt.)“ Biz
GO kr. I 1 zuhany.......................................... 30 kr.
| 1 hideg kádfürdő .... 20 »
ez inkább szomorú mint nevetséges! Kontárok űzik
1 nielog kádfürdő .
30 ,
veszedelmes játékukat a társadalmi élet minden
I)e
ha
valaki
12
fürdőre
előfizet,
ügy, hogy az előfizetéstől számítva csak
terén, és mégis „kulturnép" akarunk lenni. Diflicile est satyrum non seribere! (Szerk.)
két hóra érvényes, a következő mérsékelt árakban részesül:
Megjelent s szerkesztőségünkhöz beküldetett
12 gőzfürdő................................... 6 frt.
12 zuhany . .
„P e s ta 1ozi válogatott pa edago gi a mim
*
k á i fordította és magyarázatokkal ellátta Zsengeri
12 meleg kádfürdő .... 3 „
12 hideg kádfürdő
Samu4* — 7. füzete. Nem mivel a közoktatási mi
Egyuttal tudatom azt is, hogy minden szombat és vasárnapon délután a
nisztérium ajánlotta e vállalatot az érdeklettok
figyelmébe, hanem mert valóban figyelemre és meg
meleg kádfürdő csak 20 krba kerül, valamint, hogy idegen betegek, kiknek fürdésre
figyelésre méltók Pestalozzi nevelési elmélkedései,
van szükségük, nálam teljes ellátásban részesülhetnek.
ugy hogy o téren alig akad vagy akadt valaki, a ki
őt felülmúlta volna. — és mivel a fordítás és ma
Minél számosabb látogatásért esd
gyarázat oly egyén áltnl végeztetik, a ki hivatott
VILNER IGNÁCX,
erre a munkára - azért ajánljuk e vállalalatot s
n fürdőház bérlője.
g
kívánjuk, hogy a hol a vallást a biblia, a költésze
tet Petőfi müvei képviselik, ugyan ott álljon az a .?

O-eiTooxa a-écxeile.
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Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin.

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.

