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Mondjuk már. hogy a századok óta gya-' történik ez Olaszországban is hol a kormány
korlatban lévő szaporítási s nemesbitési mód-, a magróli termelés előmozdítása czéljábol kü
Az uj negyed- s illetőleg félév bnálltá- szerek, az európai szőlőtőkét egészen enerválta. lönböző jutalomdijakat tűzött ki.
rachilikussá tette, melyek többé nem képesek í
Ezek után Blaukeuliorn igazgató a követV1| illőnek tartjuk köszönetllnkot kifejezni az a kikelettel újjá születni s minden részekben
i kező eljárást ajánlja a kormánynak figyelmébe
riiligi pártolásért s azon kérelemmel fordulni n dús életnedv-mozgást előidézni. Az amerikai a pliylloxera kérdésében.
I közönséghez, miszerint lapunkat ezentúl is fiatal szőlőtőkék ellenben daczolnak az élet
1) Szükség az állatot, a pusztító phyllofokozott mérvben szellemileg és anyagilag viharai ellenségeivel, s még a magvak is sok xerát élőpéldányok s rajzok segítségével meg
kal épebbek, egészségesebbek mint az európai ismertetni a közönséggel; felolvasások tartása
támogatni szíveskedjék.
szőlőké.
' s kísérlet tételek által, a rovar természetéről
Ismételve kijelentjük. hogy lapunkat ezen«i i <1 nnem <eu 5 v/,1 különösen
L íl I »11* a Aii az
.írz iskolát
ÍoVaI.i^
Óllil"
Ezenfelül a tőkék kevésbé bogosak s nem1 os 4,11
tulajdonságairól,
tíil is azon szellemben fogjuk szerkeszteni, i seny vednek el mindjárt a télbekövetkeztével
.................................................................................................
' pótban talált phylloxeráról, a földmivelőknek
nu'lv a kOzépntmi haladva figyelemmel kiséri mint az európai vén tőkék bogai szoktak kellő ismeretet szolgáltatni.
városnak és vidékének társadalmi mozzanatait elrothadni.
2) A még el nem lepett vagy csak keA pliylloxera gz amerikai szőlőket inkább. vésbé meglepett hglyeken
J
pontos
. 1 í kísérleteket
s minden párttól függetlenül nyilvánítja nézetét.
Ha ily szellőmben szerkesztett lapra szükség 1 a leveleket támadja meg s itt veri fel valódi tenni egyelőre ni egál lapított terv s eljárás'
tanyáját az ártalmas rovar, do épen azért az mód szerint a phylloxerának ellentálló amerikai
. van, akkor a fent kért támogatásra bizalom:
ő légköri természetes ellenségei itten könnyeb-I szőlők, magról és sarjróli ültetése körül, hogy
mai számítunk.
szükség esetében az egyes kipusztulóit helyek
ben is boldogulnak vele.
Pápán, 1880. jnnins. 26-án.
Az amerikai szőlőknek több mint száz- az ültetvény kertekből, újra plántáltassanak.
A szerkesztőség.
I féle fajai vannak, melyek csaknem mind ellent De az e czélra szolgáló magot amerikából
állanak a phylloxerának, azért is most már csak teljesen megbízható egyének által kell
nagyban hozzáfogtak az amerikai szőlők fllte- behozatni.
.4 pliylloxera vasíratix.
|
A borászatban legközelebbről érdekelt
1 tűséhez.
V.
Csak hogy meg kell vallani, miszerint az országok közt, egy köznemzeti bizottságot ala
Egy közvetlen módszer, melyet hasonlóan
a természet nyújt a pliylloxera elleni harczban ■ amerikai szőlők nedve semmi tekintetben nem pítani, melynek íőrondeltetése az lenne, hogy
s mely már igen jó sikerrel van tflbb helyt ‘ versenyezhetik az európai nősített borfajokkal a phylloxeráról irt s közzétett munkákat megó amerikai ezért is újabb időkben párosítani szokták a 1 vizsgálja, köztudomásra juttassa s mindenről
alkalmazva, a betegséggel
jkétféle szőlőt s amerikai tökében európai sar- mit érdekesnek talál rendes jegyzéket vezessen,
szőlőtök behozatalában áll.
valamint az is, hogy a gyakorlat terén tett
Az amerikai szőlőtök, azok t. i. melyek jat oltanak. Az ilyen szőlők, tapasztalás mua phylloxerának ellentállanak, már (anatómia itatja, hogy már ellentállanak a phylloxerának. észrevételekről a szőlőtőkén élődő mikros ká
sát.
striiktnra) boneztani- és alaktaniIng is nagyon Frankhonban egész vidékek, melyeket a pliyl- pikus állatok phylloxerávali viszonyairól
különböznek az európai szőlőtöktől, melyek loxera elpusztított jelenleg amerikai szőlőkkel pontos táblázatot vezessen.
Egy ilyen munkálat rendszeresítése csak
vannak újra plántálva s mind -i'2 JlÍLLLELL lLL.

A t. közönséghez!

T á x o z a,.
Erszényemhez . . .

tésvo igénye nincsen, elviheti magával leltározott

hozományát.
II. Ha öt esztendeig híven szolgál fizetése tíz

ügy egy órával később K. báró fogadó ter
ezer forint.
III. Az egész szolgálati idő alatt az urasági mében találjuk két. ismerősünket, kiket más nevek
kastélyban lakik, ott étkezik, a báró ur gondosko hiányában elnevezzünk titkár Nro 1-nek, tudniillik a
dik minden szükségleteiről, fizetéséből időközben nem ki a báróval a kertben, és titkár Nro 2-nek, a ki
vele az irodában értekezett.
kap ki semmit.
A ÍÖlpiperézett Nro 1 titkár figyelmére sem
S te ezt megérdemlőd tisztes alak
IV. Ha az öt év letelte előtt el akarná hiva■ ■ l lőtt-kopott se vagy, mint sokan
tálát hagyni, akkor a honorárium csak ezer forint móltatatá eme szerény, szegényesen öltözött egyént,
Kiket a sok kalmár lelkű költő
ki vele sorompóba lépni, vele konkurálni akar — s
minden leszolgált évre stb.
Javadért naponta megrohan.
Az iratot kezéből letéve, a fiatal ember szerény, ez ellen oly könnyűnek Ilivé a győzelmet, hogy
már-már bizonyosnak tartotta a zsíros és jövedel
■ • Ha képzőimen! visszaszól a múltba
de határozott hangon mondái
Mikor még dagadozott valói,
Titkár ur, őzen föltételeket ug.v a mint azok mező hivatal elnyerését s egy szegletbe dülleszkedve
Igaz, hogy rútul néztél ki
mégis
vannak — uem fogadhatnám el - bármint vágyom mindig magasabb — s magasabbra épité — jö
Csak még egyszer — úgy megdagnduál.
vendő boldogsága — aranyálmainkak légvárait.
is o hivatalt elnyerni.
Nemsokára megjelent a megnyíló teremajtó
He elmúlt hajh a bőséges évad
Sajnálom, listai barátom, de özeken változ
8 következett számtalan sovány,
hatni nem lőhet, s ha így el nem fogadja őket, alig ban a tegnapi „fokertész“ kissé tisztább, de egyKiég kinos ti'stemnek-lelkemnek,
vau kilátása a hivatalra, mert még egy pályázó is szeiü öltözékben és szikrázó szemmel lépett egye
Hogy nyugalomban vagy ily korán.
Jelentkezett és azt gondolom kevésbé lesz követelő, nesen kertbeli ismerőse ólé :
Fejein még sem ütöm falba - benn
„Hallja az ur“ kezdé kemény hangon K . . . .
i
Bocsánat, titkár ur, én nem vagyok követelő,
I kövesebbel is megelégedném - de nekem szükségem bárónak nincsen szüksége olyan emberre, ki ura
b«pul még sok rescontó,
■' '•Ivek ha kijönnek nőm te, hanem
vau elfogadandó hivatalom jövedelmére minden hó gyengéiből akar magának tőkét verni — neki be
•ucgtellik egy vaspántos hordó.
/■'. M. végével
szegény vagyontalan anyám vagyonának csületes - igen becsületes emberre van szüksége —
utolsó maradványait az én taníttatásomra áldozta a visszaküldi önnek bizonyítványait. Ezzel oda nyujtá
A hóbortos báró.
, hogy öreg napjaira én fogom igaz ke- neki az irat-csomót, de át nem adta, hanem gureményben,
A r
(Vége.)
*
ön tegnap
mónvem után eltarthatni és kis öcséimot ne- nyoros hangon folytató: .Hallja az ur
AJiatal ember átnéző azt általunk már fönt resiL
.
iel"‘t Altételeket.
K . . . báró kertjében egy ritka példányú rózsát
, ‘t:
voltetni.
''jó jó barátom, én előfogom a báró urunk az szakasztott minden erre való engedelem nélkül, ami
éli, JŐ' ' ,'líri"'l|"r » legesekéivelibhivatali vissza-,
, et adni
lehet, lehet, hogy ily kivételes esetben mellesleg mondva szemtelenség volt, e rózsáért fizet
S
föl - azonnal el.... sáitatik - HzeAnnyi n poéta — s a sok közöl,
Kinek sem jutottál eszébe,
■lei- must elő éu hasító erszényem
Un állítlak lantom élére.

dart, stb. megeszik.

Ez egyike a legveszélyesebb gébbnok képzelt növényi eledelt, pl. a .,jqi .

hamar a phylloxerának ellentállni tudó szőlő
vagy zöld borsót.
*
"
>abo1
szokásoknak. Nem azért, mintha tulajdonképen a
fajok kiismeréséro vezetne s nem csak a tudo
A finom lisztté őrlött tojáshéj és ,»80üi
nyers hús ártana, mert a nyers lnis meg könnyeb
mánynak. de az összes mezei gazdászat gya
ben megemészthető, mint a sült vagy lőtt, hanoin ízt, sem szagot nem kölcsönöz az ételnek m íT"
korlati részének hatalmas lendületet adna.
azért, mert az izomhusban nagyon sokfele elódi kevertük úgy, hogy a ki nem tudja, hogy az ételi"7
A phylloxera kérdése egy társadalmi kér
*’’*
állat petéje s betokolt álczája *) szokott lenni, me a csontliszt vagy tojáshéjliszt benne van, i)z
dés magaslatára emelkedett már egész enró*
lyek az ember gyomrába és beleibe jutván, onnét az étel ízéről vagy szagáról soha meg nem fogja tud/
pában. A föld népét sújtja közvetlenül de nagy-j
izomhusba, májba, stb. fúrják át magukat es kisebb, Ha elég linómra erőltetett, a fogak alatt sem var
bán érdekli a gazdagabb osztályt is.
nagyobb fájdalmakat, égetéseket, daganatokat, gyak ezog. Ezek szerint tehát mi sóm áll használatakn'v
A statistika száraz adatai, minden ékes
útjában, ha csak az az előítélet nem, •hogy ,llc
szólásnál hatalmasabban menydörgik az állam ran halált is okoznak.
o k o s Károly,
___ _________ M
Mokos
Ilyenekből (és pedig a disznóinkban levő bor- | szokták.
férfiak fülébe az anyagi s erkölcsi lesülj edést.
mely a phylloxerátóí sújtott helyeken mutat sókákból) fejlődnek a gyakran 30-rŐf hosszúra nö
vekedő szalagférgek is.
kozik.
A húsban lévő ezen petéket és rovarálczákat
Montpellier lakói mióta ottan az ártalmas
Lapunk szerkesztőjének távoliéle miatt mult
rovar elterjedőit, 10 ezerrel kevesbedtek: a jó szabad szemmel igen ritkán, sőt gyakran górcsőről
nem rovidiáltatptt s igy több értolemza.
állapotban lévő csendes háziéletet élő szorgal ! sem lehet kicsiségük miatt észrevenni: ha azonban 1 számunk
varó hiba csúszott be. Szives elnézést kérünk. ].]«..
*
mas munkás népnek oda kellet, hogy hagyja a lmst íjól kisütjük, vagy jól megfőzzük, úgy el úttal tudatjuk, hogy szerkesztőnk néhánv napra i’."
születése helyét, hol egy nyomorult féreg du- vesztik életképességüket s többé nem árthatnak. 11a inét elutazott.
azonban a lnis igen vastagra volt vágva, úgy hogy
Horovitz Samu helybeli orth. izr. hitközségi
lásának nem birt ellent állani.
Résen álljon tehát minden emberbarát, a közepe nem melegedhetik föl elegendő magas tanító rövid betegség után (lleichenbergbcn, ' ]^i
üdülést
keresett, meghalt s tetemei Trautmainishőfokra,
bármilyen
sokáig
főzzük
vagy
sütjük,
a
minden honpolgár, s nocsak fölülről Istentől
dorfban leltek eltakarítva. A jobblétre tértnek 7 kp
s a kormánytól várja a segélyt, hanem értse közepén esetleg élő ártalmas peték és álc/.ák elve árva siratja drága emlékét, kik közöl a logidősb tanimeg valahára. a természet törvényt, mely senki maradnak. Kell tehát, hogy a húst legfeljebb két tóképzőintézetbeli növendék- tehát meg egyik sem
iránt szánalommal nem viseltetik, ki magán ujjnyi vastag szeletekre illessük. azután jól kisüssük kereset képes. Az orthodox hitközség nemes ejnlmt.
baráti cselekedetet fogna gyakorolni, ha ueni is
H.vgy jól megfőzzük.
segíteni nem tud. nem akar.
közvetlen gyámolítással, amit igaz több Ízben kifej,
Jegyzés. Tudjuk, hogy a legutóbbi a pá
A madarak tojása, úgy látszik , minden anya
tett — enyhítene a siránkozó özvegy és a szegény
risi akadémia ülésén Hamm \ ilinos az osztrák got bent foglal magában, melyekből az állat vagy árvák könyörtelen sorsán, hanem befolyásával oda’,
földmivelési minisztérium miniszteri tanácsosa az ember teste fölépülhet. A kis madár csontostól, hatna, hogy azok a tanitó-nyugdij alapból életlenegy igen érdekes előadásban, a pbylloxera el bőröstől, tollastól együtt a tojásból képződik. Sokan tartási kényszerhelyzetüknél egyenként segélyezve
leni harczban más szövetségeseinkről teszeu állítják. hogy egv tojás, tápláló érték tekintetében legyenek. Hisszük, hogy a község humánus érzelmeit ki fogja fejteni a sors sújtotta nő és árvák
említést, bizonyos penésznemekben s bizonyos fél fout hússal fölér. De ez mind tévedés.
iránt. A l’ápa város és vidéki tanitó-egylet elnök
microzvarok-ban találván azokat: melyeket eset
A kis madár húsa, tolla a tojás tartalmából sége legközelebb szintén oda fog hatni, hogy kellő
legesen még mesterséges utón is szaporítani képződik ugyan, de be van bizonyítva, hogy a csont segélyezésben részesüljön a mélyen sújtott család.
lehetne és azokat a szőlőgyökein nagy mérv ijához a tojás héja szolgáltatja az anyagot.
Az oiköltözöttnek legyen könnyű a föld.
Tautz Péter cirkus igazgató mindinkább
ben el lehetne terjeszteni.
A tojás abban a mérsékletben, melyet a kotló
Ezek aztán valódi irtó háborút izeimének tyuk testétől nyer, a héj nagy részét magában fel megmutatja a pártoló közönségnek, hogy társulata
nem
holmi
szedett-vedett dolog kerülő tagokból áll,
a phylloxerának. Dumas. Pasteur, Blanchard. olvasztja s a kis madár csontváza e felolvasztott
hanem kigyakorolt, ügyes erő- és testgyakorlók;
híres tudósok, kik ez előadáson jelen voltak, héjból képződik. A tojás héj e miatt annyira meg- különösen az igazgató maga hajmeresztő s még
Hamm észrevételeit a legnagyobb figyelemre ; vékonyodik, hogy mire a csirke életre ébred, gyönge képzeletnek is túlzott mutatványai altul ugyancsak
méltatták s egyszersmint ajánlják azokat a tu kis csőrével könnyen kitörheti
meg is erősiti, hogy a híres Kenz-körben jelentékeny
I szerepet játszhatott. A társulat mint ilyen megérdósok s szakemberek tanulmányi tárgyául.

Vidéki és helyi hírek.

Ha a kikelt tojások Inját a tésztába leütött ; demli a pártolást.
tojások héjávál összehasonlítjuk, megláthaijuk, hogy
Iskolaszéki ülést tartottak a tagok jun. 30.,
J a kikelt tojások Inja igen sokkal vékonyabb, mert melyen vélemény-nyilatkozatot adtak a polgáriskoAz élet.
ennek egy része a csirke csontvázának képzésére lai vizsgálatokon megjelent bírálók a tapasztalt
(Folytatás.)
tanügyi előmenetel felöl. Örömmel constatálhatjid,
Hát vájjon az embernek vannak-e olyan ásó I használtatott föl.
hogy az észlelt eredménynyel az iskolaszék minden
Ha tehát a tojás tartalmával annak héját is tekintetben meg volt elégedve.
karmai, mint a vakondoknak? és mégis alagutat
Utczai bűz. Egyik-másik utczán napokon át
nyit a hegyeken át s kiaknázza a bányák kincseit. (természetesen igen finom lisztté őrölve) meg nem
A sziklák érczét porrá ő'rli, de a csontokat elaprózni eszszíik. a tojásban foglalt legbecsesebb tápanyagok a ronda anyag és erjedt holmi lassú folyásnak en
gedtetik. s oly kábítólag legyinti az azon utczán
nem tudná, mert arra alkalmas fogai nincsenek? legnagyobb részét testünk föl nem használhatja, mert elhaladókat, hogy a halálos gutaütéssel határos ez
Nem áll az ember szolgálatára ezerféle vágó, zúzó, a hozzájuk szükséges esontképző anyag hiánvzik érintés. Közegészségügyi szempontból pedig kívána
belőlük.
őrlő szerszám ?
tos a tisztaság, ergo jó lesz figyelmeztetni az utczaLáthatják a t. olvasók, hogy ez ellenvetés egy
A gyomorba jutott tojáshéjat és csontot ha lakókat.
Koszorú a Petőfi társaság július havi közlö
perczig sem állhat meg.
marabb megemészti a gyomornedv, mint a leggyönnye megjelent, a következő gazdag irodalmi becsű
Ha tehát helyesen akarunk táplálkozni, a hús
tartalommal: Hatnia Péter, a nők az izlamban. E.
*) Sok állal, midőn a peteburkot áttörve, a világra Kovács Gyula. Hajnal uram (népballada.) Vértesi
sal együtt annak finom lisztté őrlött csontját is meg
kell ennünk, még pedig egy kilogramm nyers hús jő. nem hasonlít szülőihez, hanem előbb más alakja van, az Arnold, egv kis jnx (elbeszélés.) Majthényi Flóra,
az ál ez a, később átváltozik úgy. hogy szülőihez mindenben Viharos éj (költemény.) Bulyovszkj Lilla egy kis
hoz 70—100 gramm nyers csontot.
hasonlóvá lesz. A hernyó pl. a lepke petéjéből kel ki. ké
Vannak sokan, a kik a füstölt vagy szárított sőbb maga is lepkévé változik át. tehát a hernyó a lepke aiitopiogmphia. Bnlyovszky Lilla, úti képek. Már
kus Miklós, lányok, lányok (költemény.) Lanka Gusz
vers húst, pl. füstölt nyers kolbászt, szalámit, só álezáju.
x.
táv. írói munkádijak a harmincz és negyvenes evek
ben. Szana Tamás, Orlai Pétnek Soma. Az izlé*"
’
ön, ha van pénze huszonöt forint bírságot a hely
Most újra ama guuvoros mosoly ült az öreg és csinos kiállítású tüzet Bolyovszky Lilla lénykép
beli „szegények pénztárába4* ha pedig pénze nincsen ur ajkin. mély hajlangások közt kisérte a megadóznyomatát is hozza.
szolgál érte huszonöt napot mint kerti munkás a tattat az ajtóig, és ismét fölfelé használva a már
Levelezőnk Aszódról (jun. 30.) Írja, hogy az
főkertész mellett és a huszonöt forintot én fogom a általunk ismert czimlétrát, elkezdő. „Ifjú ur4* van ottani evang. algymnasium kebelében a minden év
*
„szegények pénztárába" juttatni.
ám még kertemben szebb, ritkább virág is mint ama ben tanúsított érdeklődés a „Petőfi ,ünnepélyen
thea-rózsa, és ha titkár urnák tetszésére volna hu az idén fokozódott. E kegyeletes ünnepélyen lettek
„En K . . . báró vagyok.44
ugyanis kiosztva az ezen solemniáris alkalonna
Ezt már titkár Nro 2-nek mondá nyájas arcz- szonöt forintjával darabját szívesen szolgálok
szerzett ösztöndíjak az erre érdemes pályanyertes
czal meghajtva magát előtte.
tessék meghinni tekintetes titkár ur, minél többet tanulóknak. Az idén nyert három tanuló. Megdicséri
A fiatal ember, ki mint eddig néma bámulattal méltóztatnék parancsolni belőle, annál jobban ve levelezőnk a romai kath. iskola tanítói karát, bog)
hallgatott, udvariasan, de fesztelenül viszonzá a kö retném, noha nekem nem volna semmi hasznom az a tótajku gyermekek részéről a magyar nyclvbeu
szönést.
alkuban, mert a pénz a szegények pénztárába folyna ; szép előmenetelt mutattak föl. Végül egy dicséretes
elhatározását közli az ottani „Polgári körnek" (1M'
Ne bigjje, fiatal ember, nem vagyok én sem |szolgája, — szolgája, magamat ajánlom, önnek, ki
nak a szedők.) I.'gyanis egy választmányi gyüjéSCB
oly bolond mint amilyennek kinézek, sem oly hó rövid idő múlva nagyobb ur szeretne lenni mint a régtől fogva rendes lapról a .Neues Pestor JoW
bortos mint milyennek a világ tart, és ha ön mint K . . . báró — ajánlom magamat!
naP-ról lemondottak, azon a Bródy ur által tanútitkár házamhoz jönni szándékozik, jövő hú elsején
*
Az utóbbit már a nyitott ajtón keresztül, csak sitott íízérkedési hajlani végett. Helyette egy ina
elfoglalhatja hivatalát. A föltételeken változtatni nem úgy kiabálta, folytonos hajlangások közt a gyár lapot rendelt meg a kör. (Az ilyen privát n '
zetek.
reményijük
hatni
fognának
Bródy
ur
gondolnem lehet, azok maradnak, ahogy ötven év óta vol gyorsan távozó után.
kozási módjára. Szerk.)
tak , de önnek becsületes arczában bízva, adnék
Kétértelmű válasz. A porosz képviselőibe/. leg
annyi előleget havonkint honoráriumára, amennyi
A legközelebbi hó elsején elfoglalta Nro kettő utóbbi ülésén a szavazás nagy derültség mellei
övéi segélyezésére szükséges - elég lesz-e havonta a titkári állomást a „hóbortos44 bárónál és nem is folyt le. Egy Haanen nevű képviselőt ugyani
*
jegyzők nem értettek meg. Az elnök tehát b,|sz '
száz forint?
volt oka azt megbánni soha.
litja: „Haanen nevű képviselő ur. ön nem-mel sz
Könytelt szemekkel rebesgetett a fiatal ember
vazott?"
.Nem!" válaszolt a ház roppant <
hálás szavakat, de a báró kezével intve ismét a Nro
Most már azt hiszem egy véleményen lesz rültsége mellett, mert most ép oly keveset l(,l’eje
egyhez fordult :
velem a nyájas olvasó, ki elég türelmes volt idáig tudni, mint azelőtt. Az elnök ismétlő: .képv^eh'»
„Nos, van pénze, akkor fizessen, ha pedig" figyelemmel kísérni az elbeszélteket, hogy :
kérem, ismételje szavazatát!“
„Nem!" reph •
nincsen, irómányai itt maradnak, mig a huszonöt
Hóbortos volt ugyan kissé az öreg ur, de zott a megszólított, mire újabb derültség keletkeze »
mert hát tulajdonképon még most sem lehetet
napot leszolgálta.
azért mégis okos ember, és mi a fő, áldott jó ember
, . n
A kelepczébe került ficzkó szónélkül nyújtó át volt, és a társadalomnak sokkal hasznosabb tagja., válaszon kiokosodni. „F. 11."
Halálra Ítéltetett ez évben Francziaorszag
a bárónak a követelt összeget és átvevő bizonyít mint sok nem hóbortos „gründer" vagy „galainb- 2S ember, közte egv nő. Ezek közül 7-et knege^S^
ványait
et
19életfolytiglani kényszermunkára Ítéltek,
I lövész.4*
Borosa.

B. L.

HO évet meghaladták, életfogytiglani
Ítéltek. Sajtóvétségben csak ötször ítélt
lenni. Egy-egy példány ára 1 frt, mely összeg júli
öngyilkosságok száma szembetünőleg
us 25-ig szerzőhöz (Bússá, u. p. Szakái,) vagy a
(M34-ro rúgott, tehát 512-vel többre,
„Losoncz és Vidéke
*
szerkesztőségéhez, Losonczra
.ón Az alkohol különösen nagy mérvben
küldendő. — A t. gyűjtőknek 10 példány után egy
'..iii.iuoii bc.saitutvan iiosüimcster lett
i
‘iÚMutait. ^77-et.
tiszteletpéldány jár. Bussán, 1880. június hó 1-én.
Márton.
gvilkostógi Mathózor
,
s"lltl'u'.nv vasúti baleset. A magyar nllmiivaspálya -set
i '■ lsaszog között tegnap délelőtt 9 órakora bal
■ ,
píl,'lli"'i
........
Szoczialista iratok terjesztői. A nagy szebeni
•
..sabs
név,,
rn&zógetö,
imokiijM,
egv
14
i
Jani személyvonatot pgy baleset érte , mely
■állt í , V„v’ilg....... n
'1"
•esküdtszék előtt e hó 20-án két munkás: Schubert
János pékmester és Benning Ferencz kőmives ál
,,mbor életet komoly voszelylyel fenyegetett
s, iil"tS.. véletlennek köszönhető, hogy n balesetnek
lott, szoezialista iratok terjesztésével vádolva. Ez
ók.
111 a "'"“kW"! .■itikkndt, iratok a Londonban megjelenő „ Die Freiheit
*
czinem esett áldozatul. Az esetről egy ■m™m üolgozott
’ ,
eh g serényén, mire Őt nagyapja dü-I
inü .•♦zocziális-demokratn lapból való kivonatok s
''"''Tóni elén,Pisa szerint a következőket jelenthet“ szoSé,1J'lhl me mmeknliíi igye- inkriminált passusaik a következendőkép hangzanak:
11 . (>. 9.. órakor
/...i.z... indult „i
;i.....
/..... km'tl i "-',
el ..a ?7-ik
számú
n í rt
" í?" ,'izr’rn.''>t'’g ü'i'g inkább lehlahöilt,;
*Kl,
J
Áiisk dezról jött
"1 az isaszegi ■ hl niegmgadtó ón a tüzlx, dobta, „ kemrac-zób, ’. I „Nézzetek körül ! Ti tartjátok el a királyokat és
^(•llltf)
|» »cjjcl leié
A
császárokat, kik óriási pénzbe kerülnek, melyet nek
A vnntif
vonat sxrv
egy málhakocsi s
í.nÓv
\
i™,
ith lilZa 'ne"t ís ilzt lno,lllíl nejének, tek kell megfizetni. Hogy ezek a világnak mit hasz
iillolU2 kocsiból állott’s körülbelül 100 Utazót
4 sze'vii.m'.'v I pereznyi menet utón a vonat egy- lii'k.' iinok.iiat egy szomsz.íd faluba küldő, döntőbb nálnak, azt nem mondhatja meg se,akisem, a ki nem
*
..
>kezdett
**
1.-.
< I n f i <s •.>'
1..»//. l.-o t ,.1..
'^'■•hevesen
szakatolni
az/ 11utazókat
oly ezzel is összezördülvén, azzal fenyegette őt, liogv szemtelen hazug. Az egykori rabló lovagok ivadé
'ele IS Ugy fog bánni, mint a fiúval, kit a tűzbe dobott.' kai, a horczegek, grófok és a többi nemes, magas
szerre hevesen, •
sze,'“i ,lnl.la a kocsik tálához, hogy többen esz•isilisne erre a zsandárságnál feljelentette az esetet. ' földbért zsarolnak ki tőletek azon a réven, hogy
"•Műket''''e^vtték.' A lóriink közül többen
vesztették. A férfiak közül többen az
.'"‘l ;nu ya, í’rat-f-'asaHst elfogták, de midőn a
ikon ugrottak ki, míg a nők iszoiiyu jajveszeke-I ömlőn ele kísérték, megugrott; a zsandárok íildö-1 őseik egykor ellopták az országok java részét. 8
követelik,
*
hogy ti
J töllek be a levegőt. A mozdony egyszerre zol-e vetlek, a gyilkos azonban egy hídról a folyóba; ezek a zsiványok még azt is
különös tiszteletben részesítsétek őket; az állam
t’i °7 I l‘s d7.’>-ik szelvény között lesikamlott a ugrott s eltűnt a habokban.
legjövedelmesebb
tiszti,
hivatalnoki,
egyházi
és más
'1,-ittimt siaekről s a töltésről az tokba zuhant,
Bői kiállítással összekötött borvásár lesz f. évi
N millte.'V kel ' lábút iril lillódott be a földbe. A szeptember 16-án Kassám. A kiállítás a következő állásait töltik be s fizetésük csak az adópénztárból
.Zdoiiyt'"követő nialhakoesi s az ehhez csatolt csoportokból lóg állani. u. m.: borosztály; cseme-i kerül ki, melyet nektek köll megtölteni. ... A
„mailosztólyii személy kocsi széttörött s az ez geszolő; borgyártmányok, u. m. ingnak,‘ boreczet. munkás csak szocziális forrodalomtól várhat segélyt,
híbbibiUi ló'" utazók valamennyien a löldrc zuhan borkő stb. szolovessző; pinczeeszközök és készülékek. de meg kell vívnia a forradalom háborút is. Min■ denekelőtt bíznia kell altban az eszmében, hogy ez
tak .Majdnem hihetetlen s csak a csodás véletlen-l
53 ember fűlt a vízbe Adaliában, Kis-Ázsiá- nála többé nem vonzalom, hanem egyszerűen szük
„ek köszönhető, hogy azok egyike sem sérült meg. han. Otven redif (török honvéd) hazafelé tartván,'
ségesség, existenczia-kérdés dolga.
*
A tárgyalást
Csupán Pandúr Antal kalauz szenvedett lején s nem akarlak a szokott helyen kikötni, hanem egy i
Tamás v törv. biró vezette, mint közvádló Tribus
libán csekélyebb sérüléseket. A rémület az utazók sziget előtt; a hajósok őszre vették, hogy veszély
kir. alügyész működött. A vádlottak: Schubert Já
közölt iszonyú 'ólt. Az isaszegi állomásfőnök, mi- van. de a katonák, kik annyiszor szembe néztek a
nos csehországi születés 29 éves, nős, gyermekte
' doii a szerencsétlenségről értesült, nyomban sür- halállal tudni sem akartak róla. Azonban rajta vesz
len. evangélikus, 1871. óta lakik Nagy-Szebenbeu,
gdnvzötl Budapestre segélyvonalért , mely fél II tettek. A szél fölfoniitá a dereglyét és az 50 redif feddhetetlen előéletű. Henning Ferencz, nagyszebeni
órakor több orvossal a heh szilién megjelent. A sze- es 3 hajós a vízbe lult. Azokat, kik úszni tudtak, az születés és lakós, 23 éves, nős, öt gyermek atyja,
rnicsctlenség egyedüli oka a szerfelett korhadt sin- úszni nem tudók rántották magukkal.
evangélikus, szintén rovation előéletű. A vádlottak
t. ilpakban keresendő, ami vétkes mulasztás az igazgató
Hirdetmény. A nagvméltóságu m. kir. föld kijelentették, hogy ők nem terjesztették és legkedig részéről. Az ingerültség az utazók között a kcpzel- mi' elesi. ipar és kereskedelmi minisztériumnak köz kevésbé lázitási czélból a kérdéses iratokat, melyek
legnagyobb volt olyanny ira, hogy Tolnay igazgató leményei szerint Pécs, Szeged és Temesvár szab, különben le voltak nyomtatva a Népszava lapban
ur. ki "szintén a segély vonaton volt s ez inerült- kir. városok területén a házaló-kereskedés gyakor is. Az esküdtszék e kérdésre: „működtek-e szándé
ségröl távirati utón értesitetett. jónak látta l’écelen lása betiltatott. Sopron, 1880. jnnius 16. A ke kosan közre a vádlottak a londoni „Die Freiheit
*
elmaradni s csak miután a segély vonat elrobogott, reskedelmi és iparkamara.
czimü lap terjesztésében,- ü igennel, 5 nemmel
ment ki a szerencsétlenség színhelyére. Az utazók
..Isten óvja Szerbiát.44 A szerb kormány a í (egy szavazó Sclmbertre igen, Hennigre nem) vála
a színhelyen jegyzőkönyvet vettek lel s írtak alá, bécsi pénzverő hivatalnál 3 és fél millió frank ve szolt; e kérdésre: „az inkriminált nyomtatvány
melyben az igazgatóság eme hanyagsága fölött - retesét rendelte el, s ezen összegnek elkészíttetését,, terjesztése képezi-e a közcsend és rend háboritását
,
*
mely annyi emberéletet veszélyeztet
megbotrán szállítását, egyszóval mindent a ltothschild-ház; 7 nem, 5 igen; a harmadik kérdésre: „vétkesek-e
kozásuknak adtak kifejezést. A korhadt sítalpak vállalta el. A pénz egy része el is ment Szerbiába, a vádloltak", 8 nem, 3 igen (egy szavazó Schuból az utazók mindannyian egy darabot vettek ma s a szállítási költségek 2300 forintra rúgtak. Nem- bertre igen, Hennigre nem.) Az elnök ezután birógukhoz bizonyítékul. A helyszínén megjelent vasúti 1 sokára rá a Kothschild ház táviratot kap Belgrád■ ilag is fölmentetteknek nyilvánitá a vádlottakat.
mérnökök természetesen a mozdonyvezetőt vették iból, mely jelenti . hogy a kapott frank darabok
Megjelent: „Az elcserélt kabát
*
eredeti víg
elő s egyedül neki tulajdonilák a baleset okát, használhatatlanok, mert szélükről hiányzik a szük• játék 3 felvonásban. Irta Kishalmy Ferencz h. ügymind állítólag igen sebesen hajtott. Az utazók séges felirat: „Isten óvja Szerbiát.4* A Rothschild-• véd, s a „Losoncz és Vidéke
*
laptulajdonosa és
azonban nyilatkozatot Írtak alá, melyben kijelentek, j ház természetesen nagy elrőkönyödéssel vette eztl felelős szerkesztője; ára 50 kr. ( A nyomtatvány
liogy a vonat, nem hogy sebesen nem ment, de tudomásul. Végre ide oda ötölés-hatolás után1 színpadokkal szemben kéziratnak tekintendő, amenysőt a rendesnél csekélyebb sebességgel haladott. i kisütöttek, hogy miké]) segítsenek a bajon. Kérdéstt nyiben szinrehozatalúhoz az iró beleegyezése szfik.Hintán az utazók a segély vonatba felvétettek ez intéztek a pénzverő hivatal főnökéhez, lehetséges< ségeltetik.)
visszafelé indult s I órai késés után 1 _,2 órakor volna-e hiányzó feliratot utólag rávezetni. A főnök
A velocipedhös. Zmertych, Iván a fővárosba
Budapestre érkezett. Megjegyezzük még. hogy az igennel válaszolt. Az összeget nem szállítják visszai érkezett. Igen sokan kimentek O-Budára, hogy illő
egyik vasúti őr kijelenté az utazók előtt, hogy ő nagy költséggel Becsbe, hanem a szükséges munka fogadtatásban részesítsék Zmertychet a ritka bramár két Ízben tett jelentést állomásfőnökének a erőket és szerszámokat le\iszik Belgrádija, s az, vömért, de a vámnál már hült helyét találták, mivel
**
ott verik a pénzdarabok Zmortych már fél öt előtt megérkezett, holott csak
sintalpok rothadt állapotáról, de jelentése süket „Isten óvja Szerbiát
fülekre talált. ,F. H.
*
ötre számították. így történt, hogy őt csupán
szélére.
Miért trüsszentünk ? Megmondják ezt a sia- három ember fogadta : gr. Eszterházy Miksa, Thaisz
Kiralysértés miatt állott tegnap a pesti tör'ciiyszék előtt Hossi Antal vasúti munkás, a kit e miak. Azt állítják ugyanis, hogy az istennek van Elek (mint a klub alelnöke.) és a titkár. Az elnök
miatt három havi börtönre ítéltek. Felebbezett.
egy nagy könyve, amelyben minden embernek jó és; bemutatván magát és társait, rövid üdvözlet után
Berbe adott iskola. „Alig akarjuk elhinni, de rossz cselekedetei vannak bejegyezve. Az isten Zineitychct bérkocsiban — melynek tetejére tették
*
szál
•szavahihető ember tudósit bennünket, hogy Lábat folyton lapozgat e könyvben s amely embernek lap a velocipedet — beszállították a „Hungária
lan községben a nagy erőfeszítések után felépített ját fölnvitja. annak trüsszentenie kell. Ha jót olvas lóba . a hol azután többen találkoztak vele. Itt
i'kola nem tudjuk miféle raktárnak, magazinnak a lapon, jutalmat, áldási küld neki, s ha rosszat, vacsorázott meg és pihente ki magát kissé, rövid
időre, mert készséggel elfogadta a meghívást, a tisz'au kiadva.
*
Ennyit ir az „Észt, és V.
*
Erre azt büntetést. Mit nem tudnak mindent a siamlak !
""'inljuk, nem mozog a nád szél nélkül. „S ki
A világon a legnagyobb élöfának egv része 1 teleiére rendezett éjjeli versenyjáráson való megje
váncsiak vagyunk, csupa raktár-napszámost akar látható most New-Yorkban. A lát 1871-ben fedez lenésre. Zmertych csinos, izmos fiatal ember s a
nak-e kepezni gyermekeikből a lábatlani atyafiak, ték föl egy kaliforniai erdőben. Akkor 210 láb magas nagy útnak rajta aránylag kevés nyoma látszik. Egy
hit'ának akarják-e declaralni az Írást, olva- ' volt, pedig már a legteteje hiányzott, le volt törve. kis malhvur érte Dorogli falunál, hol a rossz
M-t.'Ih lm c sajnálatos lábatlankodás való, ugyan A törzs átmérője 12 métert tett ki, s ha kivájják, országúton velocipédje folbukott s ő is vele hullott
159 ember bízvást elférne benne. A gyűrűkről ' a porba. Fejét hátulról érzékenyen megütötte s kezé
w hozzá valaki !
Karpathy György színtársulata Keszthely en van ítélve, az erdők ez óriás királyát 4819 évesre | ről a bőr lehorzsolódott.
Sokat beszéltek Parisban néhány nap előtt
' •iinnit írják erkély közönségnek játszik, (szegény becsülik.
Dr Ballagj Aladár, liatal tudós. Zichy gróf politikai körökben is azon nagy ünnepélyről, melyet
'‘■luzet szegény napszámosai hasztalan áldoztak a
eniis es szent ügy érdekében, a ti sorsotok ve- pápai kamarás közvetítésével kihallgatást nyert a egy dúsgazdag orosz, Tsernadijelf gróf, a genfitó
'"•■"‘g marad, s a baj oka abban van. liogv ma- napokban a pápánál. I gyanő Nina bibornok enge- melletti pompás villájában volt rendezendő. Egy
©ttok vagytok).
delmé'el a vatikáni könyvtárban, hova még eddig hírlap tudósitónak, ki meginterwiewolta azt mondd
,
A papai pannonhalmi szent-benedek-rendi kevés magyar ember juthatott be, 15-ik es 16-ik a gróf, hogy 40 millió frankot örökölt közelebb s
; az ünnepélyen Gambetán kívül, több miniszter és
•Skymnasnnn Is79 80-iki értesítőjét vettük, melv századbeli okmánvokat kutat.
Előfizetési felhívást vettünk : Mathézer Marton főrangú politikus lesz jelen és az egész francziasajtó
H 7i\e.r'Zr
A
hivatalos. A rendőrség azonban gyanúsnak tartá a
„Elbeszélésekczimfi
művére.
A
szépirodalmi
mű

II
Il:|gysz.abd.su, tudományos értekezés
azt mond dolgot s ki is sütötte, hogy a gróf nem más, mint.
biini'. .,llliir Ullól. Bi Adatok a szt.-Benedek-rend ködés meddő hazánkban. De mikor,
olv igen-igen mostoha irodalmi v iszonyok | azon szédelgő, ki már Neuillyben több féle csalás
I »i<o, ?s.^'n,nilf'* ,,nidról az 1879 8o-ik tanévben: ják
miatt el volt fogva, ezután megszökvén in contunisztéri 11’l'i,iiterv. 3. Nevezetesebb mi- közt ólunk; mostoha anváiuik piaiig mostoha a
maciam két évi fogságra Ítéltetetett. Igazi nevét
l^oláról' r
'Tudósítás az gvermok is. Ilmilllik-e édes szülöttnek az én mlimég
nem tudják, annyi azonban áll, hogy Ularensmajd megliítjuk. A mit felemlítek, csak
Sznliii.., ’’ '' SZl'geny, jóravaló tanulókat segélyző v;.iu ?
ben van pompás villája évenként 209,000 frankot
Werek
'>• Kegyes adományok. 7. Tan- az liogv tárgyaniat jórészt az egyszerű, de annyira költ, holott néhány óv előtt, utóbbi szédelgései ide
,ertlc szaporodása. 8. A
Lilimé ifjúság
' érdemso- vonzó s olv nagv mérvben ártatlan népéletiül! me
A tanuló
jében még teljesen vagyontalan volt. A vizsgálóbíró
tetés '..J
'i
*
‘s^:,1’'zJikai táblázatok.
* ...................19. Figyehnez- rítettem. Pedig a szivérzés, életmód és erkölcsök e . dolga lesz a rejtélyt megoldani.
"
általit,<>i, J “i,ln,lók összes száma 112.
A tanulók tükörébe, kivált mostanság, sok elvezettel tekmtFeldőlt egy kocsi Veszprém közelében s a
kiváló'
n,l,,> 11Z !,z órdemsorozatból kiviláglik lietünk Elbeszéléseim keretébe ezenkívül felöleltem rajta ülő lleich Adolf és Böhm Farkas közül előbbi
egv történelmi rajzot is. S mert az ismert írok
'aló
ki. A jövő tanévre
lejre
bukott s számos sérülésen kívül agyvolőrázÍgérete,
lia
kissé
.kövér"
is,
jó
étvágygyal
fogyaszközöltélWS nURUSztus 110 2”. 39.
’
'
•
és
31-én
esz
tatik el. inig a ,di ininorum geiitimn" nemzedéké kódást is kapott. Meg élve szállítottak haza , de
nemsokára
meghalt. Böhm kevésbé szerencsétlenül
'■'"bérnek3?*^ ] |,rr lh',u‘
sz'»lgálatot is tesz az nek cneniii telte bizalmak tűnik lel: előre nagy
járt ugyan, de Ő is súlyosan megsérült és életve
Ígérőtöket nőnii leszek. A közönség józan itelete s a szélyes betegen fekszik.
hair.??’:, , iti, I érdemleges l.inilala mnjd eldönti
meg <){) éves korában. Ez azúr beható
Uj fürdő a Balaton mellett. Eszterházy Mór
sorsát Ilii » I- közönség
i"
"’1‘H1l',li,li katonákkal Oroszországban
7 '.."h szives
; .1(rv pártfogását
(Iroszorszógban müvem
művem sorsai. n.<
gróf a füredi határ melleit fekvő birtokán, nagy
a k.r^;?1;"1^"01
ütközetben vett művem kiérdemeli..
‘ ‘ UgA
8
üt kőzetben v
rülötte? Zaknkk?11 l’1'.Ítasait mind lekaszabolták kö- dá>om gyümölcse
,^^50
ÍW megie- építkezéseket akart létesíttetni, sőt uj hidegfürdőt is
<ait mind lekaszabolták köépíttet a Balatonon.
’
azonbau jó sorsa koloszális orral áldotta . Ívnyi terjedelemben, augusztus hóban fog
gj

' dig markukba nevetnek a jó vásár után Hanem ez
Betörőbandát Ítélt el a budapesti törvény
szék , úgymint a két Brezelmayer testvért és Goda egyszer nem — gyár publikum tette ki magát
1 szellemrontó erőlködéseiknek. Ugyan fizetnek-e mű
Józsefet, a kik pár hónap, talán pár év alatt sokezer
veleteikért adót — özek adóját kellene felpréseim,
forint értékű holmit loptak többnyire zálogházasoktól. Orgazdájok volt Skalitska Józéfa, az egyik Br. akkor talán eltűnnének földünkről.
Levelezőnk Devecserből irja. hogy ott a pol
szeretője, kit ezért szintén vád alá voAváu három
hónapra Ítéltek. A két Br. 5 illetőleg 2 évet, Goda gári lövöldében az önkéntes tűzoltó és polgári lö
völde egylet féuyes kivilágítás mellett saját pénz
3 évet kapott. Az utóbbi három fellebbezett.
Merénylet az olasz képviselöházban. A táv táruk javára tánezvigalmat ad.
Városunkban meghaltak f.évi jun.2-1- 3()-ig:
iró röviden már meghozta a hirt az eddig páratlan
21 Pó. 54
esetről, mely múlt pénteken a római parlamentben Szekeres MihálynŐ, r. k. 70 éves, tüdővész. Hor
40 Pó. 42
váth
Katalin, r. k. 06 éves, tüdővész. -Báliké Dá
történt. — * A közkarzatról egy foglalkozás nélküli
niel
gyermeke
Sándor,
r.
k.
2
éves,
torokgyík.
szabó, Nicola Cordigliani, az ép szavazni az elnöki
P*gg- (> ó. 12
állvány köré csoportosult képviselők közé egy Günthnor János gyermeke Miklós, r. k. 5 hónapos,
. u. 7 ó. 29 p.
Pmásfél kilogramm súlyú követ hajított. Szerencse, ránggörcs. Vég Anna leánya Terézia, r. k. 3 hóna
p.
pos,
sorvadás.
Balog
István
gyermeke,
r.
k.
halva,
hogy a kő nem talált senkit, bár Baccarini minisz
ter fejétől csak egy hajszálnyira röpült el ; a mi éretlen. Kiéin Adolf gyermeke, izr. halva, gyenge
GYŐR-BÉCS-BUDAPEST.
*
leánya Sári, Liszkai Anna,
niszterek padján lyukat ütött, aztán két darabba) ség. Escherich Károly
Győrből ind. Bpest felé 11 ó. 20 p. <1. c. 10 ó.
hullott szét. Mikor a ház föleszmélt az első. r. k. 2 napos, éretlen.
Győrből indul Bécsiek' 5 ó. 17 p. d. u. 4 ó.
rémületből, (mert sokan azt hitték, hogy a lezuhant I
tárgy pokolgép) az elnök a merénylő elfogatását
SZOMBATIIELY-SOPllON-NAGY-KANJZSA.
rendelte el. Az azonban már akkor az őrség kezé
.Szombathelyről indul Sopron felé 3
15 p.
'
n
„9
ben volt. Mikor elcsipték, ezt kiabálta: ,,Komé
" P
„
„
n
„
3
10 p.
diások! Éljen Passanaute! De nem bánom, fog-,
51 p
Figyelmeztetjük és kérjük tisztelt előfize
jatok el! Az egész nép gondolatát nem lehet
meggátolni! Mögöttem százak állanak!“ (Zordig- tőinket, kiknek előfizetésük a mult hó végével
lianinál, mint hire járt veszedelmes levelezéseket '
Szel 'késztől le eelezés.
találtak. A Diritto szerint : a merénylő az interna- lejárt, hogy újabb megrendeléseiket mielőbb
tionale tagja; mint a Capitalo irja, Nicotera kép megújítani méltóztassaiiak.
E. Devecser. Amiről időközönkint lehet.
viselő intő iratot kapott az eset napjának reggelén,'
N. T. Helyben. Kissé erőltetettek és egyhangú próhogy a parlament ellen merénylet készül. Más
Lapunk előfizetési ára:
• bálkozások
semmi uj bennük. Talán simittással.
verzió szerint: Cordigliani csak azért dobta a kö
Egy
évre
.
.
G
frt.
—
kr.
vet, hogy befogják s a börtönbe enni kapjon.
„F.“
Kuriózum. A kir. tábla 1. bűnt, tanácsában
Fél évre . .
3 „ — „
felelős szerkesztő: liánfi János,
Kutasi és társai-féle rágalmazást bünpernek elő
Negyed évre .
1 „ 50 „
adásán az egyik vádlott is jelen volt s az Ítélet
kihirdetése után az elnökhöz (Andrásovics biró) azon
Az előfizető nevének, czimének. lakhelyé
kérést intézte, hogy most már legyen szives neki; nek s az utolsó postának, tisztán s olvasható
1 irtot kölcsönözni, mivel, mint mondja, elfogy ott a
költsége s oly éhes, hogy nem tud a gyengeségtől kiírását kérjük, hogy a lap szétküldésében, hiba
Ezennel értesítem a nagyérdemű közön
haza Fehérvárra gyalogolni. A könyörület a biró ne történjék.
séget, hogy nálam, az első zsák-kölcsönző
tulajdonai közé tartozván, a forint hamar együtt volt
intézetemben,
mindennemű
Az
előfizetési
pénzek
bérnientesen
s
a
vi

s átadatott. A kérő az ülés befejezésekor is még

Előfizetési felhívás!

JELENTÉS.

az előcsarnokban ácsorogván, kérdeztetett, hogy dékről legczélszerüebben postautalvány utján a
mit akar még ? Kérem, nem tudom, kinek küldjem
.,Magyar Vidék “ kiadó-hivatalához (Pápán, szélel hazulról, Fehérvárról a pénzt? volt a felelet, és
volt igazi öröm, hogy az nem kölcsön, hanem utcza) kéretnek beküldetni.
ajándék.
WE.“
Szomorú. Több devecseri izraelita honpolgár
az ottani hitközség elnökének, pazar gazdálkodás és
hivatalos kihágások miatt, felfiiggesztetését, illetőleg
elmozdíttatását kérelmezte az alispáni hivataltól.
PÁPA:
Önálló adóközség. Farkasgyepü község kérvé
nye folytán megengedtetett, hogy önálló adóköz
100 klgr. vagyis métermázsánként.
séggé alakíttatván adózási tekintetben a veszprémi
Búza: jó 12 Irt. — kr.. közép 11 Irt. 50, alsó
10 frt. 80 kr.
m. k. adóhivataltól a pápai m. k. adóhivatal kerü
Rozs: jó 10 frt »50 kr., közép 10 frt. 25 kr., alsó
letébe átkebeleztessék.
10 fit.
kr.
Germanizatorok érkeztek városunkba, s olyj
Árpa: j.8 í'rt.SOkr.k. 8frt.20 kr. és a. 7 frt. OOkr.
fura módon állították össze „Programúi“-jukat,
Zab: j. 8 irt.
kr. k.’7 frt. 80 kr. 7 frt. 00 kr.
'Tengeri: j. 8 fi t. 20 kr.. k. 8 frt — kr. és a.
hogy csak érdeklődést keltsenek, mintha ők világra
frt. - kr.
szóló művész és művésznők volnának. Igaz, a ke
Burgonya: 3 frt.
kr. közép- frt.
nyérkeresetnek sok a módja, azonban éljen meg
Széna: 2 fit. 80 kr. 2 frt 20 kr.
mindenki a maga fundtisán, s ne szopja vérünket
Zsúp: 2 frt.. 80 kr. 2 frt 20 kr.
s ne rontsa levegőnket idegen faj. S rendesen úgy
l’ápa, 1880. július 2.
Woita József.
szokott lenni, őket nézve nevet á közönség, ők pepolgármester.

galiiiH-zsákok
olcsó feltételek mellett, kölcsön vehetők;
cgyszersmint tudomására adom a nagyérdemű
közönségnek, hogy ugyanitt még mindennemű

G-aToon su-árals:.

Könyvnyomda.

uj gyapjú- és gabna-zsákok,
valamint mindennemű

vászon- és kautsuk-ponyvák
is a legolcsóbb áron kaphatók.
(A kautsuk-ponyvák igen előnyösek gé
pekre eső ellen, és gabnakazalok Lefedezé
sére tűz ellen.)
Mindennemű megrendelések pontosan
teljesíttetnek.
Teljes tisztelettel
BETTELHEIM RAFAEL,

Pápán.

NOBEL ÁRMIN

Könyvkötészet.

ajánlja

hol

minden néven nevezendő nyomdai munkák a legnagyobb gond
dal, csínnal s hiba nélkül leggyorsabban és legmérsékeltebb árakon

állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet.

Könyvkereskedés.

Brochurák, röpiratok, papok, gyászlapok, el
közjegyzői és ügyvédi őjegyzési kártyák, fal
nyomtatványok, szám ragaszok, árjegyzékek,
lák, levélfejek, borí báli meghívók, kör
tékok, névjegyek, ét- I levelek, rovatolt tábBármiféle itt meg nem nevezett nyomtatvány

Laptulajdonos és kiadó: Nobel Ármin.

Papír- és íróeszközök.

minta szerint, azonnal elkészíttetik

Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.

