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forduló aera küszöbén kttzdtérre szélit bon- ütni fog órája, mikor az általános érdekek
I nttnket!
mérlegezését a sajtó hivatása leend eszközölni.
Van öröm Israelben, vagyis azon kárörBeleláttunk mélyen a titkos tanok könyvé Egy nem várt esemény kifejlődése meg fogja
mdíi egyesek szivvilágában, kik lia lapunk ve ibe, tág alkalmunk nyilt üldözött helyzetünk értetni t. olvasó közönségünkkel a velünk foly
zérlete klirül kifejthették czélravivő működésű független védelmének ideje alatt, tudjuk böl ton — folyvást éreztetett pressiót.
ket—akkor büszke önérzetük óhajtott nymbusa csen, hogy minden „távol szó” oda volt irá
Minden erőmogfeszitése a működni meg
alá jutottak. Legalább azt hiszik.
nyozva, miszerint mi a nyiltérről leszorítva az nem szűnő ellennyomásnak csak szikra a már
Sokat küzködött lapunk rövid múltja da | egyoldalú irány képviselete előtérbe nyoinullias- úgyis lobogó tűzre, mely bekövetkezendő alka
czára, mert azon független, —■ semminemű | són, s könnyű szerrel sikere lehessen a senki lommal jótékony melegével megvédi honpolgári
privát érdekeket föl nem istenitő irány, őszinte által meg nem támadott apostoloskodásnak.
érdekeinket a dermesztő fagy ellen, de sebet
és leplezetlen nyilatkozat — melyet egytől„Jelek lesznek az égan“ —- mondja a éget a már most számitó elvek apostolain.
És ez nem soká késik!
egyi? igazságszerető vezérük — bátran vallott, i szent Írás, és mi környezetünk egén láttuk a
irtó liarczot indított követetett irányunk és vészes jeleket, s könnyű volt kitalálnunk e je
A vélemények önkénytelen köztudomásra
jutnak s kell is, hogy jussanak, akkor napnál
fökép annak képviselői ellen, a hét főbűnök lek mit jelentenek.
Ránk nézve azonban az ellenséges érzel fényesebben az is kiviláglik, hogy mily ténye
királya az irigység.
■Rém akarjuk taglalni ez újabb vívmányát mektől forrongó kedélyek munkája korántsem zőt képvisel lapunk, s mennyire üdvös szolgáa titkos munkálkodásnak — mindenkit meg csapás, hanem jótékony ellenhatás, — utmu-1 lat követeli fönmaradását.
Utóvégre pedig a tökeletesedés korának
győző feleletünk .hogy lapunk napjai — a lap i tató a helyes utón, iránytű nemes czélunk felé 11
A „Budapest" czimü napilap kanalaskodó, nem az a jelszava, hogy a sajtót, mint nyilpangva szárnyaié efféle hírek daczára — sin
j búvár újdondásza, reményijük, ha a helyzetI vános és független biráj a különféle nézetekcsenek megszámlálva.
Résen állunk elvünk legkomolyabb szóza [ezen tudatával bir vala, nem teszi „érdekes nek és irányelveknek el kell nyomni s igy keves...............hanem igenis válvettve és karöltött
tával azon a napon, melyen a nemzeti lét ■ megjegyzés“-féle epythetonnal kisérőleg Bánfibiteni,
| János polg. isk. igazgató mint negyedik szer tevékenységgel annak életet adni s hatalmas
korszaka egy fontos lépést fog majd tenni.
hivatásához képest gyámolitani tartozunk.
A szőnyeget alólunk hasztalan kísérlik kesztő visszalépését — hírrovatában.
Hova jutna a peres fél, midőn tiszta igaz
Mindegyik szerkesztő kényszerbefolyás ál
lépdelni. akaraterőiyünk . lelkesedett hevével
állunk azon. annál is inkább, mert a közelgő dozata lett, az ellenfelek azon kecses hiedel sága meggyőződésében el lenne marasztalva, ha
képviselőválasztási mozgalmak kétségkívül szi mében , hogy igy saját eszméik áramlata azon egy második magasabb fórumra nézve legalább
lárd hűséget, rendíthetetlen törekvést és fontos . mederbe tereli a megszorult közönség vélemé reménye főn sem maradhatna?
Pedig igy állunk a sajtóval szemben is.
nyét — hol ők zavarják a vizet.
szerepet várnak tőlünk.
| Eszme-eszmét, nézet-nézetet teremt, fejleszt és
Ismét keserű csalódás a jutalmuk.
El si fractus illabatur ... a haza szent
Még idejekorán tennék a leleplezést, de , bírál.
nevében a kötelesség érzete, egy kedvezően
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által keletkezik!
)
**
felelt a ministor izgatottan.
Való egy mondat.
*
„Azonban még valóbb ez:“ Elriasztotta „ma
dárkáját, s azután utána szaladt.
*
*)
Egy hatalmasnak utolsó szerelme.
Ez is igaz — azonban most menj be s gyó
(C. dél Negro után: Hajnal Géza.)
gyítsd meg!
*
(Vége.)
Az orvos akaratlanul mosolygott ezen parancs
A minister átvette a levelet, szája s homlo fölött, hogy azonban mindjárt komoly hangon foly
kához vitte, elbocsátotta a hírnököt, gyorsan hintá atassa: — „Mebruhki állapota az utazás következté
jába ugrott, annólköl h. háziorvosának ellenvetése ben rosszabbá lett...........“
s kérdéseire válaszolt volna.
*
„Hallgass
vágott a pasa haragosan szavába.

T á r c z a:

A Schubra sétányhozi útjában megállt a pasa „Meg kell gyógyulnia - - hallod?
*
Kívánj bármit
a távírdánál s titkára által következő sürgönyt megfogom adni, csak gyógyítsd meg! Mebruhkiuek
adatott fel:
. élni kell. Jaj neked, ha mégegyszer morészled mon.Mebruhki rabszolganő még ma külön vonat dani hogy állapottá aggodalomgerjesztő! Most
tal Kairóba szállítandó. “
pedig siess hozzá!
*
A beteg rabszolganő még azon éjjel
kezett Kairóban.

megér

Először úgy tetszett, mintha a természet teljesitni szándékoznék a nagy férfin parancsát. Nem
Az orvost másnap reggel sürgős ügyben a tudható, hogy a légváltozás v. az orvoslás okozta-e,
Pasához hívták. Szobájába lépve, Őt lázas izgatott hogy a szép teremtés sorvadása egyszerre végétért.
éban találta. A máskor oly nyugodt férfin most Mebruhki csodálatos gyorsasággal látszott felüdülni.
Mmdultan járt szobájában fel s alá.
Százszor napjában meglátogatta a pasa a bű
„ .Wallah!
*
kiáltó az izgatott a belépő elé. bájos beteget, hogy hogylétérŐl tudakozódjék, s hogy
szép, hihetetlen szép. Miért nem mondtad soha. megtudná kívánságait, s mindig hozott Mebruhki
°gj Háremen egy ily kincset rejt magában? Ő uek ajándékokat, v. ritka virágokat, ízletes gyümöl
csakugyan egy Mebruhki (áldott
áldott alak s csöket úgyszintén értékes pipireczikeket, csillógo
annak prófétájától.
*
ékszereket, ajándékok, melyeknek a rabszolganő nem
*
"Mebruhki!
szólt ijedten az orvos.
kevéssé örvendett. Rózsa szájacskájának egy mosoly
.Igen, Mebruhki. Kairóban van, ama szo gása, sötét szemeinek egy villanása boldoggá tették
bában.a szerelmes férfiul.
"Magán szobádban, pasa?
*
"A szerelem gyakran egyetlenegy pillantás
•) Arab példa beszéd.

A pasának egyszerre felcsirázott szenvedélye
tudomásra jutván a Háremben, nem csekély aggo
dalmat okozott, a mely folytonosan növekedett, mi| nél inkább közeledett az uj kegyeneznő, ki, mint
látszott a pasa második törvényes nejévé leend, a
felgyógyulás felé.
Az idény leteltével a nők ismét visszatértek
Kairóba, s midőn a pasa minden szabad pillanatát
„a vereshaju betegnél,
*
a mint a Hárem Mebruhkit
nevezte, töltötte, az elhagyott s elfeledt hölgyek oly
dühben törtek ki a beteg ellen, hogy képesek let
tek volna a legundokabb bűn elkövetésére.
A házi orvos, kit a hölgyek halálra kínoztak,
mondá a pasának, h. veszedelmes volna, ha az iz
gatottság , mely jelenleg a Háremben uralkodik,
növekednék.
Ezen a keleti stoicus nyugalommal ekkép vá
laszolt.
„Ha a hold világit számomra, mitsem törödöm
a csillagokkal.
*
Mond meg nőmnek, hogy „a féltékenység a
válás kulcsa.
*
„A többiek azonban no merészljenek, Mebrnhkinak csak egy hajszálát is meggörbitni, mert kü
lönben tapasztalandják, hogy mire képes egy orosz
lán, ha boszantják. Ezt mond meg nekik orvos!
Az orvos nem igen lelkiismeretesen járt el
küldetései szerepében, mivel éppen nem tett említést
előttök a pasa parancsáról, hanem nagy örömökre
közölte velők, hogy a Pasa nemsokára loteendi sze
repét, t. i. a betegápolást, mivel a gyűlölt nem so, kára jobb létre fog szenderülni. Ennek következte-

ilerni és szakbeli haladás legfŐképen irányadó

czél- I gyár ipart,

moly Magyarországon sem ver-o.

Mi pedig a társadalmi gyengeségek meg 1 juit kellőleg előmozdítani.
,
képesítő intézményeket, sem védelmet sem , •
rovására, az igaz és jó védelmére továbbra is
A kérdés lényegét okszerűen nem az kepez- nem tulíil.
*
’ kényszer társulás,
résen állunk a sajtó rendeltetésének eleget téve i hette, kimondassek-e „elvben
Habár a vásárok nem csupán az iparosok /
— nem riadva vissza sem fenyegetéstől, sem vagy nem, hanem felruháztassanak-e az ipartársu a kereskedők kedvéért vannak a világon, han. ”
latok bizonyos autonóm fegyelmi és hatósági jog termelő és fogyasztó nagy közönség minden eev'J
egyéb hajsztól !
(’ y a n rali u ni.

körről vagy nem? Ausztriában semmit sem ér a rétegei nem kevésbé vannak érdekelve, mégis s
*
' társulati kényszer, mert az egész intézménynek ott miféle közgazdasági szempontból sem látszku^
.
*
nincs tartalma, Németországban pedig mihamarább tarthatóknak az idevágó állapotok, már t. í u
A magyar és horvátországi kereskedelmi és absurduinokra fog vezetni a lTinzipienreitereibul ez országnak okvetlenül szüksége legyen évonv t
ipar-kamrák egyetemes gyűlése nyolcz napon át ta fentartott társulási szabadság azon teljes czéliki- 5276 országos vásárra és vagy félszázezer hi-tiv?
nácskozott azon iparügyek lelett, melyek évek óta I váltságok mellett, melyekkel a birodalmi gyűlés sárra, melyek egy kamarai tag kalkulusa xzerjiJ
a magyar iparosság gyülésezéseinek és kérvényezé- újabban az „lnnung’-okat felruházta (mester-vizs évenkint annyi munkanapot ubsorbeálnuk, borseinek tárgyát képezik. A gyakran éles vitatkozáso ga, kizárólagos tanoncz tartási jog stb.) Tehát I évekre átszámítva e munkanapok száma sziíziwS
kat az érdekelt körök élénk érdeklődése kisérte, es kényszertársulásra van szükségünk, de megfelelő ven evet tesz ki ! Hogy a vásárokon, egy másik
ha báró Kemény Gábor miniszter csakugyan azért hatósági jogkörrel.
számítás szerint évenkint 6 és fél millió kocsi és
hívta össze az enquete-ot, hogy ne csak a hangu
A kamarai enquete-ban túlsúlyban voltak a 53 millió egyén fordul meg, hogy Csongor község,
latot ismerje, mert hiszen ezt reg ismerheti, hanem, vélemények, melyek a társulati kötelékbe az összes nek 16 országos vásár tartására van engedélyé
hogy tanuljon és az ország minden részéből egybe műves iparosokat, tehát ugy kézmüiparosokat mint szégyenei többet, mint tizenkettőt megtartani,’ liokgyűlt szakemberek véleményét ügyelőmbe ve gyárosokat, épen az ipari haladás és a tan- és Pápa környékén 2—3 mfdnyi területen 23 helyen
gye: akkor a miniszter elnöklete alatt és első ta ' munka viszonyokban való fegyelem érdekében be van országos vásár és még egy csomó „búcsú
*,
nácsosainak részvétele mellett folyt tanácskozások vonni kívánták; ugy szintén csak kevesen ellenoz- vásár stb.
a „szabad munka és forgalom
**
ilyegazdag anyagot szolgáltattak a törvényhozás elé ,ték a társulatok felügyeleti jogát, a tanon ez tar tón hypertrophiáját csakugyan nem teheti indokolttá
terjesztendő sürgős javaslatok egész sorozata számára. tás és ipariskolák felett, ingerentiáját a tűn semmiféle nemzetgazdászati postulatum.
A közönség megszokta a kamarák tagjait a és munkaviszonyokból eredő vitás kérdések feletti
Az enquéte nem is késett meglehetős egvconservativ kereskedő és iparos elemek képviselőiül I s z a k b i r á s k o d á s b a , a mvnkaköuy vek kötelező
hangusággal a vásártartási engedély-rendszernek azon'
tekinteni. Talán erre volt tekintettel a minisztérium behozatalát, fegyelmi ügyekben való bírságolási elvek melletti szabályozását sürgetni, melyek a múlt
is, midőn a közel 600 szaktestületet képviselt múlt
évi iparosgyülés határozatai közt is helyt foglaltak
jogot stb.
évi iparos-congressus kívánalmait mindenek elolt a
A felveendő tanoncz tudjon legalább Írni s mely szerint ugy újabb vásárok engedélyezésénél’
mindég lojális és soha nem turbulens kamarák rei olvasni, a felszabadítandó tanoncz pedig iga- mint az 1818 óta kormány engedély mellett szerzőit
tortáján akarta átbocsájtani.
vásárjogok korlátozásánál az egyes városok és köz
S mily meglepetés várt a miniszterre és taná i zolja az esti és vasárnapi iskola látogatását, erre ségek termény- és áiuforgalmi központi minőségi!
csosaira (Matlekovits államtitkár, Keleti és Németh nézve a enquete tagjai meglehetősen egyetértettek; legyen irányadó; e megszorítások azonban ki
kevésbé
azon
további
javaslatra
nézve,
hogy
a
min. tan Schuierer és Herich oszt, tanácsosok vol
terjesztetvén a speciális jellegű barom-stb. vásá
tak mind végig jelen) mindjárt az első ülésben ? A 1 tanoncz-vizsga is kötelezővé tétessék, oly értelem rokra. A hetivásárokon az iparczikkek eladásának
budapesti kamra néhány képviselőinek kivételével a ben azonban, hogy az csakis a mesterséghez tarto rendszerint a helyi ipar és kereskedésre való korlá
zó
legszükségesebb
mííhelybeli
ismeretekre
és
fo

vidéki kamrák lateiner titkárjai és többi nagyrészt
tozása tekintetében szintén annál kevésbbé merült
németajkú delegátusai túlnyomókig oly „reactioná- gásokra terjedjen ki.
A segélypénztárakra nézve a többség az ipa fel véleménykülömbség, mivel az osztrák és német
rius“ nézeteket hangoztattak, aminők az iparos
birodalmi törvények is nyújtják a lokális üzletibb
ros
segédmunkások
hozzájárulását
kötelezőleg
kí

gyűléseken is csak elvétve vergődhettek túlsúlyra.
galomnak e csekély kedvezést.
Senki sem akuv 'ugyan elvben az iparszabadságon vánja kimondatni.
A házalást egészben kielégitőleg szabályozza
Kívánatosnak mondatott továbbá, hogy ugy a
kárt tenni, azonban kereskedők úgymint iparosok és
a nálunk is törvényes hatálylyal bir 1852-iki Haufelszabadult,
mint
a
gyárbeli
segédmuknások
a
18
„végzett’* titkárok Debreczenből és Kolozsvárról ép
sirpatent. A sikföldre nézve a többség nem is lá
{éves
korig
az
esti
és
vasárnapi
ipariskola
láto

ugy mint Sopronból Zágrábból vagy Zengről egya
tottá szükségesnek továbbmenő korlátozó rendsza
ránt constatálták az önálló iparűzés korlátozni lan gatására törvény által köteleztessenek. (Persze elébb
bályokat, de igenis szükséges volt a ligyelmeztetés,
ságának pusztító hatását és egyaránt az iparos quali- kellene lenni ily ipariskoláknak!)
hogy a kormány gondoskodjék a törvényes szabvá
A
z
i
p
a
r
t
ö
r
v
é
n
y
r
e
v
i
zi
ó
j
ár
a
vonatkozó
fikatióban vélték a remédiuinot megtalálhatni, tehát
nyok végrehajtásáról, legalább is az által, hogy az
a 13 próbás czéhszellem hirnevében álló oly rend i kérdőpontok elintézése után a kamarai egyetemes:
illetékes hatósági közegek, tudomással bírjanak az
szabályban, amely a múlt évi iparos gyűlésben lett gyűlés sokkal könnyebben haladt a napirendre ki
ellenőrzés és felügyelet körüli törvényes kötelessétűzve
volt
többi
kérdések
megvitatásával,
s
princzielőször, és ott is a gyűlés vezetőinek ellenére ha
I
geikrol.
A mi a városokat illeti, az eddigi praxis
piális ellentétek is ezután csak mennél gyérebben me
tározattá emelve.
rendszeresítésével a törvényhatósági joggal biró sz.
„Önálló kézmüiparos csak az lehet, a ki iga rültek fel.
A milyen gyakori, ép oly felesleges az az el kir. városoknak feltétlenül, a többi sz. kir. és renzolni képes, hogy megkezdendő iparát tanulta,“
' dezett tanácsú városoknak pedig a helyi forgalmi
— ennyiből állt a ll-ik orsz. iparos gyűlés „leg- lenvetés, hogy a kézműipar hanyatlásának és az ' viszonyok ügyelőmbe vétele mellett adandó forrnáreactionariusabb“ határozata és különböző varián iparos proletariátus elszaporodásának nem az ipar
nyi engedély az iparczikkekkel való házaltadtörvény
az
oka.
Hát
nem
is
egyedül
az
az
oka,
sokban ezen kivánalom nyert a kamarai enquete-ban
t i 11 h a tá s á r a.
is kifejezést. Az elvre nézve nyilvánult meglehetős hanem hogy a teljes elzüllöttségnek nagy része van
A vándorraktár- és vándor „Ausverkauf
*
üz
egyértelműséget persze azonnal nézeteknek szanaszét a kézművesség hanyatlásában — számba vehető leteket illetőleg a teherviselő helyi ipar és kereske
:
gyáripart
nyugati
értelemben
pedig
nálunk
még
ágazása váltotta fel. mihelyt a kézműipar és a
dés jogosult védelmére egyéb remedium nem volt
kis ipar és nagy ipar közti határvonal meghúzására eddig csak a nagyitó üveg láthat — ezt csak azok l található, mint e legtöbb esetben szédelgésen ala
valamint arra került a sor, hogy hát miként lehes tagadhatják, a kiknek osztrák-magyar gazdasági ál- puló üzleteknek arányos állami adóval és külön
'
láspontjnkkal
össze
nem
lér
annak
beismerése,
hogy
sen, már t. i. modern szellemben és értelemben
még az egészen lokális piaczot is, a melyről a mi k ö z s é g i illetékek k e 1 való terheltetése, a né
igazolni azt, hogy valaki az iparát tanulta.
met birodalom legtöbb államaiban legújabban tör.Jóval inkább rokon mederben mozogtak a kisiparunk leszorul nem a magyar, hanem az osztrák I vényesitett praeventiv jellegű módozatok alkalma
nézetnyilvánitások a kiviteli módozatok részleteire I gyáripar foglalja el.
Nagyon szomorú dolog biz az, hogy nálunk zásával.
nézve is az iparszervezet kérdéseinél és még tör
A kereskedelmi és iparkamarákról szóló 1868:
pébbé vált a kisebbsége azoknak, a kik nem a kö ipartörvénynyel kell iparpolitikát csinálni, — de ki VI. törvényezikk revisiója a kamarák képviselőinek
ennek
az oka? Es nem-e sokkal jobban állana az
telező ipartársulatok kimondásával vélték az oly
mintegy házi ügyét képezvén, könnyű volt cgyériparszervezetnek alapjait megvethetni, mely a jelen autonóm tariflás vámközösség híveinek, a könnyű i telmüséget elérni a javaslatok hosszú sorozatára
teljes desorganisatió helyébe a tan- és munkavi lélekkel agyonkiegyezett iparfejlesztési nagy eszkö í nézve, melyek természetszerűen, a kereskedelmi
zök
silány
kárpótlásán!
legalább
az
ipari
organisaszonyokban rendet s fegyelmet képes legyen helyre
1 és iparkamrák egységes szervezetének hangsúlyozása
állítani, s mely képes legyen egyszersmind a szel- tió harmadrendű eszközeiről gondoskodni ? A ki pe i mellett az intézmény hat áskörének és autonómiájá
dig itt is mindenütt o s z t á 1 y é r d e k e t. nem pe
nak kiterjesztésében kulminállak.
*) A „Magyarországban" megjelent czikksorozatuak dig állami feladatokat és nemzeti érdeket lát, az
Élénk vitára adtak alkalmat azon érdekellent^
persze ámíthatja a kelet piaczaival ugyanazt ajna-_

Az iparügyi enquéto.
*)

czikkirú ur által lapunk számára készített kivonata.

ben lecsendesült a vihar, mely a Háremben oly ijjesztő mérveket kezdett ölteni. — A pasának is
kímélettel akarta tudtára adni, hogy minden pilla
natban bekövetkezhetik a régi állapotbanijvisszaesés,
mely életveszélyes volna Mcbruhkira nézve. A pasa
mosolygott ezen nyilatkozatnál, először gondolta azt,
hogy az orvos kétségbcejtőleg keveset tud. Es ezen
fordulat csakugyan beállott, azonban ezt nem vette
észre a szerelmes pasa.
Egy gyönyörű estén a díván szélén ült, me
lyen a szeretett, illatos fehér ruhába burkolt rab
szolganő heverészett. A pasa nejének egy, minden
féle gyöngyök s rubinokkal telt aranytojást ajándé
kozott. Ennek tartalmát öntögeté Mebruhki egyik
kezéből a másikba, mialatt nagy fénylő, fekete ol
dala mellett levő férfiun csüggtek, ki először beszélt
előtte szerelemről, s a jövőre szebbnél szebb légvá
rakat épített.
A fal hosszában futó divánokon, mely a sátorszerü, lefüggönyözött ágygyal, a sötétbarna, fa
arany s kék arabeszkekkel díszített szobának bú
torzatát képezte ezen a vadgalamb szinti atlaszból
készült kereveten, melynek egyik szélét s a rab
szolganő foglalták el, festői rendetlenségben szét
szórva he verőnek az ajándékok, melyekkel (,'roesus
beteg kedvesét olhalmozta, tarka sziliekkel játszó
selyemöltönyök, tejfohérségü brussni szövetek, érté- 1
kés csipkék, villogó drága kő ékszer, aranyékszerek,

fejékek, nyakravalók, brillantokból, kézi tükrök ér ''‘ltlmz megfogja kezét, de ezen kéz egy halót
tékes keretekben, színes virágkoszoruk, babák, a keze volt.
„Halva!! Halva!!
*
hörgő a miniszter.
legkülönbözőbb alakú czukorszelenczék s mindenféle
Néhány pillanattal későbben a pasa, a Khocsocse-becse.
1 dive oldalánál ogy elegáns hintóbán ült. A Khedivo
A kitárt ablakokon keresztül behatolt a lágy,
i eljött, hogy együtt kikocsizhassanak. Ily kívánság,
a virágzó rózsakert illatától terhelt lég s a lenyugvó
I parancs.
napnak sugarai a szép rabszolganőt rózsás arany
A hintó az uj izmaili negyeden, a Nil hidjáii,
fénnyel vették körül. Kívül a purpur fénytől körül
fel a Geziereh sétányon vágtatott keresztül, s a ki
folyt pálmák lassan lengő ágai között susogott a
rályi palota előtt állott meg. Egy tiszt odalépett s
szellő; belől csendes, egészen csendes volt. Mind
a miniszter vállára tevén kezét, igy szólt: „Öu a
ketten hallgatának. Ö Mebruhkire borult szemei az
ő csillogó „fekete gyémántjaiba“ valónak merülve. törvény nevében foglyom."
A. Khedivo ismeretes pénzszükségétől kényszeVégre hosszú hallgatás után Mebruhki meg rittetve valódi keleti gondatlansággal elhatározta,
törte a csendet, s a pasa utolsó szavait bágyadt minisztere s ifjúkori barátjának kincseit hatalmába
hangon ismételte: „Ha láttál volna, ugy-e előbb • keríteni, sőt magát is eltenni láb alól. Ne, hogy
szerettél volna ?
I Jsmail Saddik gyanuskodjék, s hogy menekülésre
„Igazat beszéltél?"
gondoljon, az alattomos király egész az utolsó p> ’
Drága kövek s igaz gyöngyök kicsúsztak a ■ lanatig, mig csak át nem adta Őt az őröknek, »
felkelőnek öléből s lassan esörögvo estek le a már- legforróbb barátságot tettetett irányában. Ezutá'i
ványpadlozatra.
mindjárt Felső-Aegyiptomba szállíttatta, a neH'j
„Igazat mondjam Mebruhki!
*
, hogy megengedte volna neki, hogy elbucaUzhasse ’ m
„Oh csak előbb láttál volna meg engem!" li jói s gyermekeitől, s midőn a Nil utazás l<öz,,e“
hegő ő, mialatt halálos sápadtság fedé be arczát s pasa meghalt, sokan mérgezéssel gyanúsított
visszaesett nyughelyére. Hangos fájdalom
veté magát a pasa az daléit alakra.

kiáltással [királyt.
Most azonban a Khodivet is elérte a sois xUgyanis Khedivet elűzték Acgyiptom trónjáról.
Az orvos, ki eddig némán ült a szoba egyik
Hajnal Gézaszögletében, felemelkedett, s lassan közeledett az
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.Ivek a gazdasági élet számos terén lépten v özet létesítését mondotta a kormány és 1
kellett hallgatnom, hogy úgy erkölcsi mint gyakor
fpk.
jjnjorülnek és a kereskedő és iparos
lati tekintetben mily semmirekelő vagyok!
nyom0’1 LH-akrau erős érdekharezbau egymással szem- törvényhozás olodázhatlan feladutiínak.
Harmadszor egy árva szóval se omlitott,
líörÖ»e“ pJ
Ennek tudata levert egészen. A sirás —
mórt
nem
is
említhetett
fel
egy
olyan
,
tudóst,
Schopenhauer szerint — mi magunk iránti részvét
In" A nioiuiji'o jogosultan ragaszkodik a kerosiniiidiildioz, a mit a szabad forgalom ás a ki ezer meg ezer tudományos munkát össze- által ébresztőiik lel bennünk. Ha tehát valakinek,
■S r fairé laisser passer“ tanai államtól és tár- vissza olvasott" volna, és a kinek 1872-iki úgy nekem volt okom most könyeket hullatni. Egy
’^Unnitól reklamálnak, ép oly kevéssé fog valaha
ipái törvényünket köszönnénk, -— hanem igenis szép este pamlagomra le is hevertem, égő arczomat
ellenkező irányú, de áp oly jogosult köveaZi- \nl eav talpalatnyit is tágítani. Ha tehát a utalt arra, hogy az omlitott törvény tudós a vánkosok közé rejtettem és sírtam, mint egy
r. felek sokasom fog tnlílkozni a v á ni 0 g y e k szerkesztői nem saját hazánk viszonyai és bajai gyermek, a kit atyja kérlelhetetlen szigorúsággal
,'»s csak ritkán a hitel- vagy közlekedésügyi után indultak, liánom jóformán szórni szóra eltilt egy várva várt örömtől. Kedvelt dalunknak e
Tíbokm-l, és ha például az állami szükségletek lemásolták az 1869. évben Németországban
hangjai:
^,Xénél ’a hazai ipar mindig más követelésekkel
alkotott Gewerbe-Ordnung-ot. E mellett a, kép
, isten mentsen, hogy ilyen szép lett volna,
előállaiii, mint a kereskedés : másfelől bajos
Isten mentsen, bár ne történt volna !*
Miitni miért illüSS0 meg 11 kiUnarák kereskedő viselő ur nagy tiszteletét fejezte ki a t u d oFüleimbe zúgtak elhagyott, zord hangulatom
Ziit’ egyenjogú ingereutia az i p a r-s z e r v e- m á n y és a tudomány bajnokai iránt, csakhogy
a^bó'l folvó szaknevelési, fegyelmi és felügyeleti a gyakorlati törvénykezés terén első helyreállí morajaként s lelkűmet a lemondás keserű ürömita
íomulök körül, épugy, minthogy nincs ok, miért totta a gyakorlati szakférfiúk tapasztalait és lával olyannyira megtöltötték, miszerint nem lát
i'/zék a sokféle egészen speciális kereskedelmi
hattam be: csak hogyan támadhatott bennem, ha
SdekÜ intézkedések az iparosokkal való közös ta javaslatait.
Tért kérek becses lapjában e rövid hely titkon s öntudatlanul is, valaha Anna bírásaira vágy ?
nácskozás tárgyát. És mégis a kamarai egyetemes
" illés az egyes osztályok autonómiájának reigazítások számára már csak azért is, mivel Nem volt-e éltem már óvok óta más czél felé for
W. csak oly
* mérvű szélesbitéséről sem akart hal- az iparügyeknek és azok elöharczosainak foly dítva, mint csupán a mindennapi, földi boldogságé
hni a* milyen szükségszerű consequentiáját képezi ton szaporodó őszinte barátai mellett vannak felé? Szabad választásom volt ezelőtt: most azon' ’ számos uj iparszervezeti agendákuak, melyekre
még mindig az ügynek oly ellenei is, kik még■ bán már egy Isten sem képes visszaadni szabad
énen a jelen enquete nagy többsége a kamarák
iLáskörét kiterjeszteni kívánta, — azon tetszetős sajtóhibákból vagy hiányos gyorsírói közlemé elhatározásomat. Nem térhettem többé vissza meg
tanulni azon mesterséget s művészetet, hogyan kell
Lre támaszkodva, hogy épen az együttes nyekből is képesek kapitálist csinálni.
az embernek neje s gyermekei részére arcza verejtanácskozás fogja az érdekconllictusokat kiegyeztetni
hazafiui tisztelettel
vagv mérsékelni, és hogy ha az iparos elemek
Az ált. ipartársulat elnöke.. tőkével kenyeret szerezni: mivel nagyon soká áll
államgyánikodási aspiratióira csak jótékony befotam az ideák-eszmék — szolgálatában. De ha ezt
hissal lehet a kereskedők szabadabb gazdasági
tehettem volna is, ha óletmííszervezotemet megvál
o '-Tft
ííitWie, viszont a kereskedői karra sem maradhat
r. O ír
toztathattam volna: szabadott-e tennem? Szaba(Idrös 'hatás nélkül az iparosok jóval túlnyomói)!)
. dott-e szellemem tehetségét ki nem fejtenem s
magyarsága és nemzeti irány a.
’ A kereskedelmi miniszter zárbeszédében teljes
használnom, hogy valami Primadonna üres fejébe
megelégedését fejezte ki a nyolez napi tanácskozá
a német stylistika, vagy a görög symtaxis sza
sok menete és eredménye felett, és csakugyan a
Novella.
bályait s törvényeit belevessem? Nem, sohasem!
fentiekben tárgyilagosan összegezett eredmény meg
Eekattíin Ernő után.
Nem lett volna-e ez a legszentebbnek elárulása,
felel azon várakozásoknak, melyeket az ily összeal(1. folyt.)
melyet az önmegvetés s kétségbeesés nyomban ki
kotásu szakértekezlethez méltányosan kötni lehetett.
Gazdaasszonyom csodálkozott, midőn másnap sér? Lehetetlen! Magamra vállaltam már egyszer
A miniszter nem akarta, hogy többségi vélemények
alapján a tanácskozmány az egyes kérdések felett ismét megjelentem ajtaja küszöbén, mindazáltal fo hivatásom teljesítését, mit, még ha a szivem ketté
megállapodásokra jusson, hanem szakértői magán gadása barátságos volt, sőt felkért, hogy theáznék repedne is, végbe fogok vinni!
véleményeket akart hallani és „becses anyagot
*
Lassan felemelkedtem, mint olyan, ki minden
vele. Annácskám házi dolgaival lévén elfoglalva csak
gyűjteni.
B. Kemény Gábor miniszter ur különben a egy fél óra múlva, mely — mint gondolni lehet földi vágytól megszabadult s arra határozta el
most már rendszerbe, ha még nem is paragrafusok -— nagyon unalmas — s hosszasan folyt le reám magát, hogy ezentúl csak az erényes — ascatiba foglalandó anyagot még egy m á s o d i k, mint, nézve, derült s rózsás arczczal lépett be hozzánk bölcs szerepét viendi. Keserű kinteljes óra volt ez,
mondják leginkább képviselőkből álló enquete elé a mellék szobából és oly természeti szives köszön melynek mardosó fájdalmát soha el nem felejtem,
szándékozik terjeszteni. A felelős miniszter és ta
téssel fogadott, hogy a l’arerga s Paralipomeaa még ha oly öreg lennék is, mint Kant, ki minden
nácsosai ám tanuljanak és infonnáltassák magukat
úgy. a mint azt jónak látják ; de az is bizonyos, 382 a felett, mely a képmutató tetszelgésről szól, metaphisika daczára 80 évig élt. Phantasiám e
hogy az ipari szervezés oly sürgős és egyszersmind valóban zavarban jöttem s azon kérdés merült fel mellett a legkegyetlenebb csínt ejté rajtam, a meny
annyira megérett feladatokat szab a kormány bennem, vájjon ama híres frankfurti bölcsész egy oly nyiben nehezen kipróbált lelkem elé oly képeket
elé, melyek újabb hosszas halogatást nem tűrnek. általános Ítélet meghatározásánál az ehhez szüksé varázsolt, melyek valódi akaratommal a legmere
.Heg is oldhatja azokat most már minden nagyobb ges tárgyilagos — obiectivanyag felett rendelkezett-e vebb ellentétben állottak. E komoly megnyugvás —
nehézség nélkül — ha akarja.
AW/t Károly.
s nem inkább alanyi — subiectiv- hangulat befolyá melynek az által akartam érzékileg látható kifeje
sa alatt állott-e? Talán — igy calculáltam— sza- zést adni, hogy ajkaimat erősen egymáshoz szorí
pápán, 1880. szept. 20.
kácsnéja egyidejűleg két egymástól különböző egyén tottam — egyátalán nem nkadályozta, miszerint
iránt viseltetett szerelemmel és igazságérzetében alattomos vágyam a jövőt lelkem elé varázsolja,
Tisztelt szerkesztőség !
megsértett elmélkedő ezen egyéni eset feletti bo- miként alakulhatott volna az át, ha én a bölcsé
A „Magyar Vidék" 74. száma részletes
szet magántanárává helyett például gyakorló orvos,
szankodását átalában az összes nemekre átvitte.
tudósítást hoz a f. évi szept. 8-án Győrött
Anna oldalam mellett helyet foglalván, be vagy hittudor vagy pedig 1. G. D. Bapst s társá
tartott nag\érdekű iparosgyülésről, s egyszers
szélgetésünk hasonlíthatatlanul éléukebb fordulatot nál segéd lettem volna. . . Majd egy meghitt csa
mind Leszlényi Imre tanár ur gyorsírói fel
vön. Éreztem.legalább érdekeltségemnek jelentékeny lád körében érzem magam két gyengéd, legszebb
jegyzései nyomán bő kivonatban közli R á t h
fokozódását. Sok össze-vissza csevegés után a né virágzásban levő kartól átölelve, vidám gyerme
Károly képviselő úr osztatlan figyelemmel kisért
met s angol irodalomra tértünk át. Leirhatlan kektől körülfogva: és keblem ez érzéseknél kimondnagyhatású beszédét. Mi csak köszönettel tar
csodálkozásomra Anna nemcsak legkomolyabb clas- hatlan örömtől dagadt, ajkaim oly görcsösen rán
tozunk úgy a t. szerkesztőségnek, mint a t.
sicusainkat, hanem magát az Olympiát. rázó, mélyen gatóztak, hogy boldogtalan tétovázásaimból testi —
tanár urnák is ügyünk iránti meleg érdeklődé
s ránk homályosan gondolkodó Schopenhauer is ol phisicai — ■ fájdalmam a sötét, örömtelen valóság
iért, ámde én, mint ki ama gyűlésen jelen
vasta. Mint egyezett ez össze a 377. §-al? A böl világába rántott vissza.
sitiim, lehetetlen, hogy helyre ne igazítsam —
Nehéz, méla — melancholicus — léptekkel,
nmu ugyan a s a j t ó h i i) á k a t, melyek- csésznek e megczáfolhatatlan tétele: „Minden nő kezemet a hátamon tartva, jártam szobámban fel s
gyermekes, bárgyú és rövidlátó
*
tehát vagy egy
ll(?k ama tudósítás valóban ritka bőségü és
néhány nevezetesen kivételre nem áll, vagy pedig alá. Újra ismételtem magamban az oszthatlanság
változatosságu gyűjteményét nyújtja,
)
*
— hanem
Anna egy égi tünemény, a természet egy csodája. elvét — princípium individuationis:
azon egészen téves, részben egészen ferde idé
„A sókféleség csak látszat. A lény önmagában
S beszélgetés között mily bájosan néztek oly okos,
zeteket, melyek jóakarólag, és csak ugylátszik
tündöklő szemei! Képes lettem volna előtte térdre csak egy ! Terítsd vissza Maja leplét, s úgy fogod
"jn dér Hitze des Gofechtos" a győri iparos
találni, hogy ti ketten, Anna s te egy s ugyan
esni s őt imádni!
ig ünnepelt vendégének szájába adatnak.
Nyolez hétig Inában fáradoztam bölcsészeti azon lénynek csak két különböző látszatai
Először is nem emlékszem, hogy a képfittymálásaiiura súlyos talpokat keresni. Még birvá- vagytok! Anna te, s te vagy Anna! Hogyan lehet
'ls,‘h» ur „ecsetelte" volna „fáradalmait és
a lénynek önmagában önmaga iránt vágyása? Ede,
küzdelmeit a kézműipar érdekében," liánom arra gyást vagy őszinteséget sem tanúsítottam iránta,
ámbár egy nap sem múlt ol anélkül, hogy ne tanul- Ede, annyira megfelejdkoztél minden logikáról?
jgenis emlékszem, hogy utal arra, mennyire
Elmélkedjél csak! Térj magadhoz és ne essél a
üiláduthui és küzdelmes volt mindeddig azon | mányoztam s ne szemléltein volna legfeszültebb
köznép álokoskodásaiba!
*
közpálya, melynek egy évtized óta egész mun- figyelemmel. Csak egy bajt vettem észre és ez
De hiába! akaratom nem elégedett meg ez
kaerejí.t szonteli, és mennyire kezd legújabb i megtette önmagam feletti uralkodás haláldöfését: okoskodással!
' nevezetesen Anna szemlátomást jó indulattal visel
'"'ben az egész nemzet érdeklődése és rokon„ Nincs is szándékomban a lényt önmagában
tetett irántam, sőt kézszoritásomat oly mértékben
szenve az iparügyek felé irányulni.
viszonozta egyszer, hogy mintegy villamszikra fu- karjaim közé zárni. Vágyam egyedül azon kedves,
Másodszor egy szóval so mondotta a képédes, lelkesítő tünemény után van, mely a dolgok
j'Jüm ur az állam feladatának „a műhelyek, i tott át egész testemen.
i
Ennyire voltam álgyógyulási elméleteimmel! jelenkezésénok (philnomenon) a múlandó világában
’
a jelenlegi iparosok felsegélyez é-'| Szegény, balga szivein véghetetlen szerelemtől — Brandt Anna nevet visel. És jaj, őt elveszteni -
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■ hanem a mühelybeli és iskolai szabok-’
(mely azzal fenyegetett, hogy minden viszontlátás mivel oly ostobaságot követtem el, hogy múló lé
rendszeres előmozdítása mellett (a kötelező
nál négyzethatványra emelkedik
behálózva, lelki temet egyedül a „lénynek öumagában’* kutatására
linp11.- • _il'al,.Íií,>) kellő anionom testületi és
hogy ezen szentelem, — ez oly pokoli kin, melyért elég ké
11 osági jogkörrel felruházott i p a r o s s z er- i ismeretem azon kinteljes gondolattól,
ki. ,

I ártatlan • ngyal lelkében irányomban reménytelen nyét ejteui nem lehet, még ha 1000 Aeon minden
hajlamot s ösztönt szítottam - mardosva s gyö- angyala a legszabadabb iürioso demonico-ban üvölálltam az Ethica törvényszék előtt s el tenének ?“

ártana ha czikkiró urak egy kissé tisztábban
Itörtetve:
Betűszedő.

4
I)e mégis legyen!“ folytatóm nyomorteljes
szünet utón. ,A sors döntött ! Ezentúl csak az
igazság, a való híve leszek: minden más becsnélküli, érvénytelen s megvetésre méltó lesz előttem . . .
Jövőre sem, bírálatokat nem fogok Írni, sem tudo
mányos értekezleteket uem fogok felolvasni, mivel
mindkettő csak kenyérszerzésért van és igazi bölesészliöz nem illik!"
Anélkül, hogy tudnám, mit teszek, Íróaszta
lomhoz leülök s pontosan átvizsgáltam eddigi kia
dásaimat s bevételemet; fél óra elteltével azon
meggyőződésre jutottam, miszerint vagyonom felölvasasaim pótlása nélkül — tekintve a pénzértéket
folytonos csökkenését is — egyáltalán nem eiégsé-:
ges arra, hogy hozzám illő életmódot folytathassak.
Ha a legfájdalmasabb nélkülözésekre elszánom magam s ha a legroszabbat is örömest tűröm el:
akkor sem lehetett volna - legalább egészségem I
szempontjából — ily eszelős módon magamat sanyargatnom s kínoznom. A szellem csak akkor!
működhetik tisztán s teljesen, hu a test is meg- ,
kapja kellő táplálékát életerejét, mert „ép testben!

bírhatom mintegy 4 hétre nagybátyám, az életvidor
huszárhadnagy tömör, óriás alakját. Könnyen bol
dogulnék én akkor, mig igy 2, 3-szor bizonyára
hídban kopogtatok. “
A gondviselés jeléül tekintettem, hogy ép e
pillanatban jutott derék nagybátyám eszembe. Secken-

hiszem nem soká tart, minden e lapban niA»:,
közleményért a felelősséget mag a ni r
laloin. Addig is a lapot uz ügyijüket lám,'.'1!;
fomunkatársak gondozzák.
a kiad^6
i

Vidéki és helyi hírek

dórit’ Oskár szülővárosom legünnopeltebb arszlánai
A Tarczy jubilaoum ügyében az ahünoTT
közé tartozott és ha valaki hivatottnak látszott,
zettek a következő felhívást teszik közzé: 'p....,0*
hogy engem czéltalan idővesztegetés nélkül a va Lajos, irodalmi műveiről s tanári érdoineiiol om?
gyonosabb társaság köreibe bevezessen s a főváros gosan ismert pápai tanár f. évi november 5-én n
hölgyeivel megismertessen, úgy ő volt az, ő, kiért neplendi tanárkodása 50-ik évfordulóját. E nap i/'
gyrletes visszaemlékezés napja leend az ünUoS
a város egyik végétől a másikig majd minden,
kitűnő tanár nagy számú tanítványaira nézve II
leány szive forrón lángolt.
az <i mintaszerű s figyelmet lekötő oktatásaiban
Dictum, factuiu. Másnap reggel már megkér részesülni szerencsések voltak, s kik ma már a köztem udvari szabómat, miszerint testem épületi vi pályán fényesebb vagy szerényebb munkakörben
szonyait a mesterség minden törvénye szerint mérje működnek. A tisztelet és kegyelet többféléké non
ki és vesse meg egy uj öltözet összeállításának nyilvánulhat. Koszom, billikom, sok más ogyébb
lehet annak kifejezője. Mi alólirottak, egykor ta
alapját. Minden szentjére kértem, hogy soká ne
nítványai az érdemekben megőszült tanárnak, ok
várakoztasson; ezután pedig Annára emlékezést! valamiben óhajtanánk ennek kifejezést adni, jU‘j
erőszakkal elfojtva, nagybátyám, SeckendoríT Oskár; túlélje az ünnepély napját, sőt magát az ünneplőt
is, s őrzője legyen emlékének, tolmácsa érdemeinek
huszárhadnagy, lakására mentem.
Bámulatomra még ágyban talaltam őt, da akkor is, midőn ezekről a most élő tanítványok
többé nem beszélhetnek. E czélból indítványozzuk
ép lélek.* Nem, még gondolni sem lehet arra: czára, hogy a szomszédtoronyban már fél tizene egy „Tarczy-alap" czimet viselendő, s a * pápai
tőkémből még a legszerényebb feltételek mellett j gyet ütött. A kávé, mely mellette az asztalkán főiskolában, mely az ő tanári s irodalmi működé
állott, hideg lett és más jelenségekből is arra kö sének színtere volt, tehetséges szegény tanulók
sem élhetek!
Ekkor egy pokoli — diabolus — gondolat | vetkeztethettem, hogy itt oly makacs álomkórság segélyezésére kamatozandó tőke létrehozását. Azon
gal gyűlt meg bajom, mely mértéktelenül folytatott biztos reményben, hogy indítványuk Tarczy Laio.
tisztelői, különösen egykori tanítványai kehiéi
rendíthetetlenül elszántam magam annak végbevi-' tivornyázások folytán szokott beállani.
visszhangra találand, s készek leendnek velfiA
Én
azonban
nem
rémültem
vissza,
hanem
az
telére.
közreműködni az említett alap létrehozásában, kiágy
sarka
mellett
álló
buján
kipárnázott
széken
bocsátjuk
gyűjtő-iveinket, bizalommal kérvén mind„Nősülni fogok" — gondolám — „és pedig
helyet
foglaltam,
mig
Oskár
szemeit
dörzsölgetve
azokat, kik tisztelőtök s tanitványi hálájok jeléfil
oly növel, kinek anyagi vagyona felold minden élel
a „Tarczy-alap" gyarapításához járulni kívánnak,
mezés feletti gondtól és igy minden tekintetben nagyokat ásított.
„Minek köszönhetem e különös szerencsét?“ szíveskedjenek neveiket, adományaikat, valamint a
lehetővé teszi, hogy életczélomra korlátlanul adha
körükben esetleg gyűjthető adományokat följ egyezni,
tom magam. Ha a bölcsészet el is zárta az utat kérdezte végre szivarra gyújtván.
illetőleg följegyeztetni, s a gyűjtött összeget, niiríil
Röviden
s
—
mitől
féltem
—
nem
minden
nyilvános számadás fog közzútétetni, folyó évi no
földi boldogságomra, ha nem is tudom elnyerni ál
maim varázsképét: úgy legalább e tudományt fo pirulás nélkül előadtam neki, hogy szándékom van vember első napjáig Kis Gábor kerületi pénztárnok
úrhoz Pápára küldeni. Kelt Komáromban, 1880.
mostantól
fogva
polgártársaim
társadalmas
gyönyö

gom utolsó cseppjéig kiüríteni és nem leszek kény-,
szeptember 3-án. Fördős Lajos, Jókai Károly, Jókai
teleli metapliisicai vizsgálódásaimat a íizetetlenül rében részt venni és különösen a női világot, vala Mór, Kerkapoly Károly, Kis Gábor, László József,
maradt számlák feletti gond s aggodalmas szemlé mivel alaposabban szemügyre venni. Kértem, hogy Molnár Ádám, Molnár Aladár, Pap Gábor, Pázlődéseimmel félbeszakítani. Vagyonos nő — ez győ —- mihelyt uj ruhám elkészül — körének néhány mándy Lajos, Vályi Lajos.
A Tarczy-ünnepély ügyéken a budapesti
zelemre reményem — legalább szellemi győzelemre előkelőbb családjaival ismertessen meg és — mivel
egyetemen is élénk mozgalom indult meg, hogy
és lelkem is megnyugszik, ha szellem teljesen s a műveltség mai nap a vagyonnal karöltve jár — e az
* ifjúság rokonszenvét szintén alkalomszerükig és
czélra oly családokat szemeljen ki, melyeknek anya
tökéletesen kifejlődhetik !“
méltón fejezhesse ki. Tegnapelőtt e czélból a vala
Ezen tervem észszerüsége oly közvetlen fény gi viszonyaik is meglehetősen rendezettek.
ha Pápán tanult egyetemi polgárok népesen Mfo
Nagybátyám
hangosan
nevetett;
kávéjából
gatott értekezletet tartottak, hol abban állapodtak
nyel világlott reám, hogy legott gondoskodtam ke
resztülviteléhez legalkalmasbaknak látszó czélok - erőszakkal szörpentett; szivarját fogai közé vette i meg, hogy a jubilánshoz üdvözlő iratot fcs köz
költségen beszerzendő ezüst koszorút fognak UUvés
kellemesen
mosolyogva
fejével
maga
elé
bic

s utakról.
ni. A szükséges intézkedések megtételére bizottsá
Mindenekelőtt gazdaasszonyomnál tett látoga centett, mintha magas elméjével teljesen ki lenne j got küldöttek ki.
tásokat korlátoznom kell s velők legalább a követ elégítve.
Schreier hegedűművész hangversenye ritka
„így áll tehát a dolog" mondd végre fejbó műélvezetet nyújtott péntek este városunk közön
kező 14 napra egészen felhagynom, mivel Annának
ségének.
Schreier ur a lélek és szív , legmélyebb
egyetlenegy reám vetett tekintete az akkori körül lintva. „Meguntad a száraz bölcselkedést s gazdag
rejtőkéit hozza hullámzásba költői hévvel s min
ményekhez elegendő arra, hogy reményeim egész nőt akarsz magadnak választani
denkit elragadó gyönyörhangjaival. Ritka virtuóz, ki
„Ki mondta ezt?" lebegtem fokozódó za
várait romba döntse. Ezen intézkedésem összes hálelkében meggyökerezett kellemes hangulatnak élve
zasulási bölcsészetem Prolegomenájába való beve- varban.
zetteljes variatiókat bir kölcsönözni, mely állásponl„Nos" — viszonzá ő mindig élénkebben
ján csak általános clbüvölést teremt. A szépszdnni
zet tetősemre volt czélozva.
Második sorban az egyetemi városnak minden „én ugyan mitseiu értek logikai s metapliisicai míípártoló közönség tetszését és figyelmét fölöttébb
magára vonta; s méltán fölhívjuk a műszerető kö
eladó leányai felett lehető gyorsan átpillantani és szemfényvesztegetéseidhez ; de a helyett bírok én zönség pártoló és tömeges megjelenését. 11a igaz
azokat, kik egyéni czéljaimhoz alkalmasaknak lát azzal, mi nálatok tudósoknál rendesen hiányzik: mint hírlik, Schreier ur a városi szegény-alap gya
nevezetesen gyakorlati értelemmel. Ennek segélyé-' rapítására engedi át valamely estély jövedelmi felet
szanak, megjelölni.
E végre — bármi nehezemre esik is — ne vei úgy átláttam egész sziveden s lelkeden, mintha — s igy méltánylásunkra unnál nagyobb érdemet
hány drága hetet fel kell áldoznom és az úgyneve csak valami píbpök előtt meggyóntad volna; ha fog tenni.
A két izraelita hitközség kebeléből választott
zett müveit köröket meglátogatnom. Nevezetes tehát eszesen akarsz cselekedni, fel kell hagynod kiegyezési bizottság működését f. h. 23-án befejezte,
czélszerünek véltem a már koros női közönségből minden fillentés- s szineskedéssel és nyíltan kell a bizottság határozatai holnap fognak mindkét hitköinehány barátnőt számomra ad hoc megszerezni, mi beszélned. Azután szívesen kész leszek barátságos ség közgyűlései elé terjesztetni s hihetőleg elfogad
tatni. Tandem aliquando a régi több oldalú várako
vel már Schopenhauer Arthur azt állítja, hogy a segítséget nyújtani."
„Igazad van" — felelém ünnepélyesen — zás igényeinek elég lesz téve.
legközelebbi, gyakorlati dolgok a nőktől jobban
Polgári kör második grand-murija kisebb ki
megtudhatók mint a férfi aktól. mig másrészt az él- „elmélkedő férfihoz egyáltalán nem illik a valót adásban vasárnap este lett megtartva. Az őszies
csak pislogatni ott, hol világosan, tisztán s minden
tesebb kor több tapasztalást is rejt magában.
levegő járás daczára is közönség meglehetős szám
E tényállapot megfontolása után eltökéltem pirulástól menten ragyogtathatja azt. Igen, Oskár ban kereste meg a kertet, s a fiatalság csnkham r
magamban, hogy az idővel megkopott frakkomat nősülni akarok s a bölcsészet problémáinak súlyos tüzes tánezra hevtílt. Egyetlen kifogása volt töb
ujjal felcserélem, öltözetemet úgy tökéletesítem s terhe nem enged erre halasztást. Nősülni akarok beknek s pedig a lassú kiszolgálás végett, s hogy
talán föl nem ismerve, kissé kellemetlen hangot
változtatom, mint azt szándékom rendkívüli fontos de nem ama mindennapi okokból, melyek a közna
kellett a szolgálatszemélyzettől zsebre rakni.
sága megkívánja. Részint Schopenhauerből, részint pi embert a házasság igája alá hajtják, hanem a
Balatonfüreden szept. 12-én Késmárky Jó
saját meggyőződéseimből tudatom, hogy a nőknél tudományok iránta szeretetből a szabadon kutatás zsef törvényszéki elnök elnöklete alatt népes érde
a külső hatás a döntő ; bírhatja valaki a nagyrabecsüléséből, egyszóval az idea szent szolgá keltségű gyűlés volt a vcszpréin-halatonfürcd-tapolczai vasút ügyében. A gyűlés határozatul kiniondwi
*
legkitűnőbb tudományos képzettséget, a legfinomi- latából.'
hogy az előmunkálatok a Balaton partján ha lad
A hadnagy úgy nézett reám, mintha kétel
tottabb ízlést, a legderekasabb törekvést : mindez a
hat mértföld hosszú vasútvonalon az 1860-iki fel
külső bizonyos előnyei nélkül nem jön tekintetbe és kednék szellemem zavartalan állapota felett. Rövid mérés alapján megkozdendők. A fővonal A cszprem,
a legszűkebb körű köznapi ember bármi Cartesius idő múlva sikerült az egész tényállapotot előtte B.-ffired, Tapolcza a legrövidebb csatlakozással “
fölé emelkedik, ha az első esetleg élénk, deli ter érthetővé tennem. Csak egyről hallgattam: Annálio- déli vasúihoz, a mellékvonal Tapolczától indul s u’w
metű s finom salonruhában jelen meg.
zi vonzódásaimról, mely mégis elhatározásom tulaj . Devecscren vagy Sümegen át csatlakozik János1 .zán a nyugoti vasúthoz. A gyűlés határozatán ■
Ezen reflexiók arra buzdítottak, hogy a tükör donképi s első alapoka. A világ összes kincséért
hozzá járult Szögy éni főispán; a gyűlésen m
be nézve külsőmet — a nőknél lehető jó siketre sem voltam képes nevét ajkaimra hozni, annyival
vetlek részt. Jövő gy űlés október 31-én.
tekintettel — részrehajlatlanul vizsgáljam. Vizsgá inkább azon érzelmekről szólani, melyeknek oly
Az uj bankók, mint hírlik, már sajtó n ■
lódásom kielégítő eredményre vezettek. Vonásaim Don Juan, mint Oskár, előtt semmi értelműk kerültek, s mintegy 0 hó múlva ^IhészülneKrégi bankjegyeknek beváltására és az újaknak
bizonyos szabályszerűsége elvitázhatlan volt; testal nem lett volna.
lombozására nézve még ez évben ki bocsatta
katom sem volt kifogásolható, ámbár uestheticai
Nyilatkozat. Tisztelettel értesítem a n. é. rendelet, és valószínű, hogy az uj bankjegyek a j
harmóniám sérelme nélkül valamivel deliosb s fen;i
olvasó közönséget., hogy addig mig egy tevékeny év április havában kerülnek forgalomba.
ségesb alkatú lehettem volna.
Heti vásár pénteken népes és az elob > t
és minden befolyástól menten álló független állás- 1
*
„Kár
1 — gondoltam magamban — „hogy nem I pontú szerkesztőt ügyünknek nem nyerhetek, mi( nagyobb üzletforgulmat mutatott.

a

Idöiárásunk a forró nyári napok után gyorkúinóiiy hideggé kezd válni. A hűvös levegő
i; a téli öltönyt, van ostrom a zálogintózotokilletőleg cserebeváltás a nyári felöltőkkel.
I)f“ ' intri és balszerencse. Pántokon este történt
,,, Vidéki jókedve falusival. Heti vásárja sze
désen ütvén ki, azt hitte csupa szerencsét hoz
J „ munkája. Bement a lutris boltba s deroka*
"
IUin behitri'/.ott rescontóval, s melengitő szeszszel,
8il"int kijött s felült kocsijára belevágott lovaiba. A
imkiiraniodva a kocsit fölforditották s sze“’muoseli gazdájukat — szerencsésen ott feledték.
SZL Léghajók versenye. London mellett néhány
„lia érdekes verseny folyik. A főváros mellől kllfnböző pontokról léghajók szállnak fel egyszerre;
."verseny czélja ,lz megügyebii, hogy egy léghajó
másfél óra alatt átlag minő távolságot tesz meg. A
lágbnjósokkal természettudósok és hírlapírók utaz
ik az ég leié.

') őr 7Í 1AY ? » /" "‘ i11 2s" 4 Ól'“ kSzMt fOS“l
Krausz Gyula táncz- és illemtanitó mint
í
0<lóllt
rokonlít’ midőn Székesfeliér-l
várral Kálózva ment volna, Soponya falunál, s értesít bennünket, f. hó 30-án Sárváron működését
Abdra szállítva, átadták ott Trangoss kapitánynak. befejezi és október 1-jétŐl kezdve Pápán, saját la
Itt őrizték azon éjszakán honvédek és helyi nem-’
zetorök - köztük , én is - a két Zichyt
*
szabad kásában fog táneztanitást rendezni. Továbbá tu
cg alatt iszonyú esőben, s másnap reggel szállítót- datja, hogy esténkint 7—8-ig tánczgyakorlatot tart;
tnk okot Adonyba. Pál hintóbán, Ödön lóháton ment
a n. é. közönség pártfogásába ajánljuk e jó hír
Szókesfohérvárról Kálóz felé, s midőn Koponyán a
honvéd kantárszárát megfogva kérdező: Kicsoda az névnek örvendő táncz- és illemtanitót.
V,1'/ í'i" b,üszk<5n feM6: 15,1 Bróf Zichy vagyok!
Hát te kinek a cselédje vagy? Én — felelt a hon
véd — a nemzet cselédje vagyok, s épen az Urat
varom itt. stb. Pál nyugodtan viselte sorsát, de
Ödön nagyon nyugtalan volt, minduntalan óráját
nézte, s háromszor-négyszer is kérte Trangoss kapiI tauyt, hogy a hideg eső elől engedje ökot fedél alá
|menni: de az nem engedtetett meg.
*
,F.__ H.“
Dr. Tanner. Amint amerikai lapok Írják, nem
Megjelent, az .Ország Világ1 XXI. füzete a dr. I iiiiner az, aki legtovább böjtéit volna, liánom
PÁPA-GYÖll-KIS-CZELL.
kivetkező tartalommal: Margit. (Elbeszélés.) Köuy- azon philadelphiai Schalcross Jakab, aki 1870 évi
Indul:
‘ yöth Kálmántól. A tekintetes ur. (Ballada.) deczember lil-ikától 1871. inárczius 8-ig — tollát!
betegsége miatt az ágyat őrizte. Ezen Pápáról Kis-Czcll felé d. e. 12 ó. 24
tolnai Lajostól. Alkony, (ltajz a Balaton partjáról.) 85 napig
* ; d. u. 7 ó. 54 !»•
p
regg. 6 ó. 42 P
„
Győr felé
d. u. 2 ó. 49 p
*;
*
Silmcgi Kálmántól. Hégi dolgok. Vasúti kaland, idő alatt semmit som evett, és csak egyedül vizet
ivott, amelyben gumi-nrabiciim volt vegyítve. 1871.
Érkezik :
l'iankenbarg Adolftól. Katóiul József kiadatlan drá
, márczius 8. meghalt.
Pápára Kis-Gzellből d. u. 2 ó. 44 p* i; regg. 6 ó. 12 P*
máiról. Átall Lajostól. Naplójegyzetok 1840-bűl.
Elfogott lótolvaj. Az enyingi járásbíróság hi
n
Győrből
d. e. 12 ó. 19 !»•! d. u. 7 ó. 29 P*
Idősb Szinnyei Józseftől. Visszaemlékezések Széelie,iú Istvánra. Kertben,’ K. M.-tól. Az állatkertből, vatalszolgája, Lajoskomárornhoz tartozó Fülöp-hejgyi szólok mellett lolyó hó 16 án esti 10 órakor
GYŐR-BÉCS-BUDAPEST.
tírnbiczi Gézától. Keleti mfiiparczikkek kiállítása.
Golléri Mórtól. Rodey Luezia. (Pranczia regény.) Aláver .József (Kupecz Jóska nevű híres lótolvajt fo Győrből ifid. Bpost felé 11 ó. 20 p. d. c. 10 ó. 16 p. este.
gott el. a hegy pásztorok segélyével. Mayer Tolna- Győrből indul Béc.d'elé 5 ó. 17 p. d.u. 4 ó. 26 p. reg.
Forditotta Veres Sándor. Hazafelé. (Képpel.) SzurSZOMBATIIELY-SOPRON-NAGY-KANIZSA.
megve kis-szókelyi illetőségű lakos, és Tolna-Sovjsvídászaton. (Képpel.) Tihany. (Képpel Olcsó Já
mogy-Fehór ás Veszprémmegyék rettegett lótolvaja Szombathelyről indul Sopron felé 3 Ó. 15 p. regg
„
‘
„
„9 Ó. 15 p. d. e
nos. (Képpel.) Nagy-Szaláncz. vára. (Képpel.) Imre
volt; erős, izmos, magas testalkata ember. Elfoga
n
n
„
«
3 Ó. 10 p. d. u
Lajostól. B.-Füredtől —- Fiúméig. (Képpel.) irodalom.
tásikor is épen két lovat és egy kocsit akart
n
....
„7 ó. 51 p. este.
Zene. (d.--i. -f -•) Színház. (Sz.) Divat. Charlotte- ellopni.
(él. Pecsét és c.zimertár. Czobor Bélától.
Gyújtogatás. Lázár Ignácz felsővárosi lakás
A .Hazánk
*
Írja:.,A pápa-keszthelyi vasút nál valami sehonnai gyújtogatást akart eszközölni,
részvényeire az aláírási határidő f. évi október 15-ig de a tettre csakhamar rájöttek és elfojtották. Nem
PÁPA:
nieghosszabittatott. Nőm tudjuk feltenni, hogy Győr ártana ebben a szeles időjárásban egy kissé vi
100 klgr. vagyis métermázsánként.
közönsége ezen városunkra nézve is előnyös vasút gyázni !
Búza: jó 10 frt. 30 kr..közép 9 frt. 30 kr.,alsó
létestllését ne pártolná, annál fogva ismételve is
8 frt. 60 kr. '
Városunkban meghaltak f. hó. 16-tól 22-ig:
Rozs: jó 8 frt. 40 kr., közép 7 frt. 40 kr., alsó
felkérjük a város tolietősb polgárait s kereskedőit Költli György, r. k. 59 éves, öngyilkosság. Német
G frt. 80 kr.
minél számosb részvény előjegyzésére.
*
Antal gyermeke Pál, r. k. 4 éves, sorvadás. Lövy
Árpa: j.7 frt. - kr.k. 6frt.50 kr. és a. 6 frt. —kr.
Uj adatok gróf Zichy Ödön kivégeztetéséhez. Adolf gyermeke Dezső, izr. 15 hónapos, bélhurut.
Zab: j. 5 frt.80 kr. k. 5 frt. 40 kr. 5 frt. -kr.
Tengeri: j. 8 frt. 50 kr., k. 8 frt 25 kr. és a.
Én, ki azon időben, mint 17 éves ifjú, Fohérme- Döbrönte Sámuel leánya Lina, á. h, % éves, sor
8 frt. - kr.
gvében Abán laktam, s ott a nemzetőrségnek tagja vadás. Csurgai Gyula leánya Zsófia, h. h. 7 hetes,
Burgonya: — frt. — kr. közép 1 frt. 20 kr.
voltain, ugy emlékezem, hogy a Zichy grófok elfo- liökhurut. Kásztl János leánya Rozália, izr. 10
Széna: j. 2 frt. 60 kr. k. 2 frt 10 kr.
gatíisa napjának reggelén Görgey mint őrnagy, napos, gyengeség. Ács József leánya Róza, r. k.
Zsúp: j. 2 frt.,
kr. közepi frt 70 kr.
Trangoss kapitánynyal, Vásárhelyi hadmigygyal s 2( éves, sorvadás. Érsek Dániel gyermeke Dániel,
Pápán, 1880. sept. 24.
Woita József
vagy 50 főnyi honvéddel Abára jött, s miután ott á. h. 1 éves, sorvadás. Roth Tgnácznő, izr, 27 éves,
h. polgármester.
proiilainácziókat bocsátott ki, s a katonákat is szé tüdőgömÖkor. Dcutsch Lajos gyermeke József, izr.
Felelős: A kiadó.
tosztotta a szomszéd községekbe, maga visszament 12 napos, ránggörcs.

VASÚTI MENETREND.

CS-a/bom a-áreüs.

WT" MEGJELENT -W
„Ifjúsági és népkönyvtár44

GESUNDHEIT
wieder erhalten.

111.

Neucsler ElKeiberichí

füzete:

vöm 9. Juli 1880.

I

i Beste Heilnahrungsmittel fúr Magenkranke.
Blutarme und Körperschwáche.

Szerkeszti: Bánfi János a pápai polgári iskola igazgatója.

An den k. k. lloflieferantcn dér meisten Souverilne Europas, Herrn

Kiadja és kapható

Joliann Holt,

Nobel Ármin könyvkereskedésében Pápán.

k. k. Kath. Bositzer des goldonen Verdienstkrtuzes mit dér Krono, Bittér hóhér preussischer und deutscher Orden,

Ara: 40 kr.

Wien, Stadt, Graben, Bráunerstrasse
Nr. 8.
Meine bisher an Blutarmuth und Bioi eh
*
sucht leidondo Tochter verdaukt die Rilckkehr ihrer Gesundheit und ihrer blühenden
Gesichtsfarbe lediglich doni Genusa Ihres
Malzextraktes, was midi veranlasstc, dieses
Belliiébe Gesundheitsbier auch gégén meine
mit Alagonleiden verbundene Körperschwiiche
anzuwenden. leli war so schwach, dass ich
íiicht von dér Stollo gelmn konnte. Dér
Erfolg war sehr günstig. Meine Tochter und
mh sind Beido vollstandig horgostcllt und
yerdanken lhrem Malzextrakt-Gesundheitsbier
Lobén und Gesundheit.
Hitte umZusondung von 50 FlaschenMalzfxtrakt-líesundheiksbier, 5,/.2 Kilo Malz-Chokolade und 1(1 Beutel Malzbonböns.
Luckonwalde, 9. Juli 1880.

Vtin Szerencsem n n. ó. közönség1 tudomására hozni, miszerint
üzletem beszüntetése czéljából,

Fe,d8Pdáler-Dlrektlon

etc.

Sohleswlg.

múl6?’ űle Wlrkungen eines Nahr- und Stárkungs-

■"'ítél .’iitli.iitcn.ies Getriink crwiescn, besonders
’ler Fnnkt ionén dér 1’nterleibHorgane.
* vlironlscbcn Kutarrhon, grossem Sáftevorlust und
A,,l"ügerung.
Plrz v. Gayersfeld.

..
'“"I'tdepot: Bermiiller Alajos.

Dr. Mayer,

I légimén t sarzt.

összes divat-,

Ily

kérem a n. é. közönség minél számosabb látogatását.
Bií- Az üzlet áiuczikkekkel együtt — megegyezés folytán — szintén
bármikor átvehető.

Frau Charlotte Kumpe.
as IIulTscbe Miilzoxtrnkt-Gcsnmlbcltsbicr bnt sich
nllen beobaditéten Falién als cin geru genom-

lévő

rendkívüli olcsó bevásárlási alkalmat nyújtva,

Amtíl cher He i Iberlcht.
h

raktáromban

vászon- és rövidár'i-czikkeket »®’i. gyári áron alól árusítom el!!

♦

Pápán, 1880. szept. hó.

Kiváló tisztelettel
BEKMÍjLIjEll WYUlzA

divatkereskedB.

Tanodái jelentés.

-

A kereskedelmi vasárnapi tanoda

rí?'

XXVI
évfolyama

i

t,/

f. é. október 3-án veszi kezdetét, miről ti kereskedelmi társulat, tisztelt tagjai illetően tudósitatnak s egyszersmind udvariasan felkéretnek,
abban tanonczaikat és gyakarnokaikat annak
idejében felvétetni.

rjL

Pápa, szeptember 1880.
BÁRON ZSIGM0N1)

LÖVY MÓR
felügyelő.

igazgató.

Ily feltűnő olcsóság még nem létezett mint

Ingyen

20 frt. bevásárlás után

Székesfehérvárott a „Prófétához"

40 frt. bevásárlás után

1 ’/, színes abrosz.

ezimzett tulajdonosánál.

1 szörszövet-ruha.

Ingyen

Rögtönözve tudósítóin a n. é. közönséget, hogy az előrehaladt idény végett nyári kelmék és más egyéb czikkek feltűnő olcsón

CSÖD-becslésen aluli

"W

árak végleges gyors eladásával lettem szirzsé P. E. gyáros által megbízva, kivel szerződésem akként egyező, hogy tengerentúli szállítmányát
legfeljebb 40 nap alatt okvetlen elárusítani feladatommá teszem, tehát itt a jó alkalom, hogy a világi hírnévre szert tett „Próféta" cziinll
tulajdonosához SZÉKESFEHÉRVÁRRA folyamodjék a n. érd. közönség, bárki is a legkevesebb pénzért bevásárlását föltűnő olcsón fedezheti,
ne késsék tehát senki e sorok áttekintése után azonnal megbízásait eszközölni, mert ily csodálatos olcsóság a XlX-ik században nem fog
ismét kínálkozni, daczára, hogy a készlet óriási, a tömeges megbízások azt kimerítik, azért azokat mielőbb eszközölni kérem.
Kizárólagos főraktár: palotaikapu-utcza

volt Szeivald-féle ház. TBg

Kiváló tisztelettel

E I B I S C H R.
a

Rendkívüli olcsó kivonat
Puli a kelni éléből.
2000
3000
15000
1000

rőf
rőf
rőf
rőf

pekkingi sevirt...............................
inarzalini.........................................
kamargo.........................................
mindeu színben kamgarn . . .

Ezelőtt Most
. -.85 -.29
. —.55 —.25
.
.38
—.14
. -.85 —.38

Crettonokból.
4ooo
3000
6500
32oo
20oii
8000

rőf
rőf
rőf
rőf
rőf
rőf

franczia creton de Milflör . . .
valódi angol creton..........................
valódi szegedi festő....................
szegedi festő de Milflör ....
brasiliai oxford...............................
legnehezebb angol zeflr oxford . .

—.27
.45
—.35
—.48
.42
-.55

.
.
.
.
.
.

Egészen leszállított áron a második
kivonatból.

Prófétához *

6
6
6
G
G
G

db. damastirozott pekkingi szalvéta
db. fehéritetlen mühliiausi törülköző
db. mühliiausi fehérített törülköző .
db. foralsberg vagy damast tükröző
db. valódi rumburger zsebkendő . .
rumi). zsebkendő
db. legfinomabb
........... .................................
.
12 db. finom patiszt vagy ezérna zsebkendő
nes széllel..............................................

—.15
-.25 !! Fekete és színes selymek hallatlan
- .16 1 rőf nobles selyem fekete..........................
-.24 1 rőf Grodenapl Feillc....................................
.20 1 rőf valódi Grogren Faille..........................
—.29 1 rőf legnehezebb fékét-1 atlas.....................
1 rőf Faille de Paris minden színben . . .
leltári 1 db. 5/4 fekete atlas selyem kendő . . .
1 db. 4 4 valódi fekete nobles kendő . . .
1 db. 1M csinvat selyem kendő, széle nélkül

Székesfehérvárott.

Ezelőtt
3.90
2.40
2.90
3.90
1.88
3.90

Most
1.85
1.35
1.65
1.85
—.95
1.65

3.50

1.50

.

olcsó áron !!
2.90
3.80
5.40
3.95
0.50
4.80
4.50
1.90

1.15
1.60
2.25
1.75
1.85
1.80
1.70
-.88

Gy olcsókból.

imet. már
! I Fekete ternoimat, lüsztereimct, ri|
az őszi jvadra is igen melegen ajánlhatom !!

rosenthali gyolcs . . .
sziléziai gyolcs
. . .
fél ezérna vászon . . .
valódi nehéz slezinger .
Roller-féle bőrvászon
valódi fehérített st. kreas
st. fehérített kroas . .

1
1
i
i
i
i
i

Kanavásznokból.

1 rőf 5’/a 4. fekete terno ....... . 1.25
1 rőf G1 2 4. fekete alapin terno
.... . 2.80
1 rőf " 4 színes cloth-ternok minden színben a
mostani divat szerint............................... . 1.90
1 rőf 1 , fekete lüsztré.................................... . - .55
1 rőf 4 , igen finom lüsztré.......................... .
.95
1 rőf 4,4 virágos fekete lüsztré..................... . 1.10

-.45
.68

db. Newyorki Afrik matrácz . .
db. kitűnő lószőr-matrácx . . .
r. Schnürl-parquet.........................
rőf színes bécsi parquet
. . .

.
.
.
.

.
.
.
.

Ezelőtt
. 13.80
. 32.50
. -.40
. —.30

9 | creton paplan..........................
"4 creton paplan török ....
, török creton paplan
. . .
'■ | bécsi piros paplan
....
4 casmir paplan minden sziliben
"’/4 casmir paplan minden sziliben

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

rőf piquet-parquet
.....................
rőf kitűnő külföldi színes parquet

.

.

.
.

csak
csak
csak
csak
csak
csak

vég 30rőf
vég 30rőf
vég 30rőf
vég 30rőf
vég 30rőf
vég 30rőf
vég 30rőf

r,/4
5/4
4/4
4/4
«/4
4/4
»/4

C. chiflon
.....................
finom R. chiflon . . .
csinvat fehér gradli . .
flore8zdorfi kanavász
amsterdami kanavász
v. rumburger kanavász .
fehér legnehezebb nanking

Ingyen

60 frt. bevásárlás után

1 szépen díszített kész ruha.

.
.
.
.
.
.
.

9.90
14.50
14.50
5.20
11.50
16.50
16.50

Utolsó feltűnő olcsó leltári kivonat
.' ! Áll különlegességékből ! ! Ezen czikkeleen potom
áron túladok.
1
1
1
1
1

csak 4 kr.
_ 4 kr.
5 kr.
8 kr.
„ 3 kr.

garn. finom mansettu-gomb
db. országos kiállítási kendő
pár kis gyermek-harisnya
db. finom peneczirus tolikés
db. finom gazir nyakkendő .

Záradékul figyelmeztetem a helybeli és vidéki n. é. közönséget ha vala
melyik czikk nem tetszése esetén, visszavétetik és legkészségesebben ki
cseréltetik ; vagy a pénz visszaadatik; megjegyzendő a visszaszállított por
tékát franco kell hozzám szállítani.
A megrendelő közönség kéretik a cziinet és a vasúti vagy postai állomást
és az utolsó postát világosan megírni, hogy hátrány ne történjék sem
egyik, sem másik részére.

Laptulajdonos és kiadó : Nobel Ármin.

1.85
1.95
2.35
2.15
2.95
3.50

-.38
-.27

-.55
-.45

.35 2000 r. kávésain v. fekete barzsony v. patent
férfi- v. női ruhákra.............................................. 2.80
—.45
1 garnitur rips-teritö............................................22.50
1 r. s , széles kitűnő őszi vagy téli gyapjúszövet 3.80
! I Utolsóelőtti nagyon leszállított ár
1 r. 4 4 széles sima v. koczkás téli gyapjúkéira?
kabátra.................................................................. ő.5O
jegyzék!!
1 db. chiftbn férfi-ing.............................................. l-!,0
d db. inadepolán chiflon ing, gallérral v. a nélkül 2.80
Paplanok, matráczok, cmipkefilggöngök, glanzperkálok, 1 db. színes angol creton ing . . . . . . I-#*
Különösen figyelmeztetem a n. érd. közönséget e
1 db. angol színes ing, virágos, koczkás v. csikós 2.90
színes én feliér paripáitokból'.
1 db. zeíir oxford ing.............................................. 2.80
3-dik leltári kivonatomra, mely fehér és színes
-.25 1 db. brazíliai egészen finom oxford ing . . • &50
abrosszokból, szalvéta és törülközőkből álland 111 íí rőf csipkefüggöny...............................
rőf igen finom gipur csipkefüggöny .
1.50
.55
csak
1 db. 7/9 színes morva abrosz.......................... 1.15
.47 i rőf virágos vagy csikós glanz-perkál
.45
- .24 1 db. nagy alsó nadrág sziléziai gyolcsból
1 db. **, ’4 karlsbergi fehér vagy színes abrosz . 2.75
1.50 i db. gyermek creton paplan
. . .
1.80
.90 1 alsó nadrág amerikai bőrvászonból ■ .
1 db. ’"'4 színes vagy fehér rumburger abrosz
4.80
2.25 í db. gyermek casmir paplan
. . .
2.80
1.45
6 db. fehérített pápai szövésű szalvéta . . . 3.50
1.50 í db. valódi Afrik matrácz
....
9.80
4.59
1
1
1
1
1
1
1

Most
5.25
12.5U
-.25
-.19

-.70
9.50
1.85

2.25
-.85
1.50
-.80
1.55
1.20
1.75
85 kr.
95 kr.

Ingyen
80 frt. bevásárlás után

1 igen finom téli nagy kendő.

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.

