jl. (^folyam.

Elöflzetési feltételek:
0 frt.
Egy övre
.
3 frt.
Félévre . .
1 frt, r-0 kr.
Negyedévre .
6 kr.
Egv sxííiu áru
A lap kiadóhivatala Nobel Ármin
könyvkereskedésében van. hová az előlizetesek küldendők, minden egyéb külde
mény is csak oda czimezendo.

Pfipa, 1880. október 0.
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SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
Hirdetések

ÉS

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.
Megjelenik:

minden

Szombaton.

négyzet centinieternyi tér szerint számít
tatnak. — Egyszeri beiktatás ára minden
négyzet centiméterért 1 krajezár.—Bélyeg
külön 30 krajezár.
Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.
Nyílt tér petitsoronként 10 krral
számittatik.

T
jezsuiták állítólagos elvének alkalmazásához i mi ezelőtt 2—3 évvel történt, annak megvizs
kell folyamodniok, amikor azt mondják, hogy :. gálása még folyamatban van; csak mint tényt
Mi pápaiak ugyancsak elmondhatjuk a köl „A czél szentesíti az eszközöket;” igaz, hogyl'konstatálni akartuk, hogy azon néhány önmegama társadalmi rákbajok ma már oly gyakoriak, feledkezett férfi bűnéért v á r o s u n k kény
tővel, hogy :
„M e g nehezült a z idők v i- hogy fölöttllk csakhamar napirendre tértink; de: telen szenvedni és bűnhődni, mert városunkat
az is igaz ám, hogy a mely városban azok ai! bélyegzi meg a világ azzal, a mi csak egyesek
h ti r o s járása fölöttünk!
*
Baj bajt éri. s ezek a bajok mindég oly bajok szinte idültekké váltak, úgy hogy csak | Kainhomlokára való.
természetűek. hogy általuk nem egyes szemé nem biztossággal lehetne megjövendölni. hogy I
Az a bonyodalmas adóügy sem vált előlyek, nem is családok, hanem mindég a város no, most abban a circnlus vitiosusban ismét nyűnkre ; mert ha optimisták is vagyunk s
elő kell jönnie : ott, daczára annak, hogy a azt mondjuk, hogy az egész ügy csak fatális
és a városi közönség kénytelen szenvedni.
1
a következménye, ngy még mindég
Még nem felejtettük el a boldogtalan hír szárnyalása csak olyan mint annak az egy Itolihibának
emlékű népbankot , mely bennünket, a városi napig élő rovarnak a léte, mégis n y o in is azt is kérdezhetjük, hogy hát szabad-e az
közönséget az anyagi végveszély, a financiális marad, még pedig olyan nyom, melyet csak 1 olyan fatális tolihibáknak egy rendezett tanábukás örvényének szélére hozott. Hiszen 1878. évtizedek képesek kitörölni a társadalom emlé 1 csu város adókezelése körül előfordulniok t
óta még nem múlt el olyan nagy idő, hogy kezetéből. Az erkölcsi soliditás bizonyos tár Őszintén mondhatjuk, hogy mi ez ügyben komár feledni tudtunk volna. Azután nagyon is sadalmi körökből számtizöttnek látszik ugyan | rántsem voltunk pessimisták, mert jól tudjuk,
sok volt, mintsem hogy oly hamar feledésbe lenni, ámde valamint a francziák az öreg Istent hogy tévedni emberi dolog, s tévedhet egy
trónvesztettnek nyilvánították s egy színésznőt adóhivatalnok, tévedhet annak főnöke is. Csak
mehetett volna az egész.
Károsunk neve akkor országszerte meg Hitettek helyébe mint az ész istennőjét----------- í azt sajnáljuk. hogy az ilyen dolgok által vá
lett Imrczolva, s csak önmagunkat kellene ámí épen ngy szárailzöttnek látszik lenni ugyan az mosunk egykori jó hírneve folyton süljed, anytanunk, ha azt mondanék, hogy azok vagyunk, i erkölcsi soliditás, de otí, a'hol hitelről, nyira süljed, hogy utóbb---------------- Irtózunk
a kik 1878. előtt voltunk — 1873-.it nem is szóval pénz dolgáról van szó, ott még most annak kiírásától, a mi önkéiiytelenül is tol
említve, — s hogy városunk azóta szemláto is . . . talpkő a tiszta erkölcs. Értelmi, társa iunkba tolakodik. — — —
Csend lett ezen ügy után, mély csend, s
dalmi, vagy ha jobban tetszik materiális mora
mást ne hanyatlott volna.
Igaz, hogy a mai kor a szédelgések, a litás — ha ilyenről szó lehet — szükséges, már-már hinni kezdtük, hogy szénánk legjobb
csalások, a hamisítások és hamis bukások, a hogy valamely városnak hitel tekintetében jói rendjén van, akkor egy városunkbeli kiváló
egyéniség viselt dolgait beszélték el nekünk,
corruptió és nem tudom még micsoda gyönyö neve legyen.
S ezt a moralitást is városunk néhány , melyeket alig voltunk képesek elhinni. Ezen
rűséges társadalmi fekélyeknek a kora; igaz,
lmgy mai nap bizonyos emberek nyíltan kivált öninegfeledkezett fórfia eldobta magától, mintán egyéniség vagyoni és erkölcsi bukása nagy fel
ják. hogy a p é n z az istenük, melynek zsá az igazi, a szív moralitásával már régen sza tűnést keltett, mert a ki életmódját ismerte, a
molyához még akkor is törekednek, ha a kítottak volt. De nem akarunk rekriminálni; a. ki tudta, hogy magában véve mily csekély igé-

Meg vagyunk lőve!

T á, r c z a.:
Dalok.
1.
Zöld faágon párjáért búg a gerle . . .
Édes rózsám borulj hamar keblemre,
Te nélküled se éjem se nappalom,
lla nem látlak megemészt a fájdalom.

Sötét éjben ragyognak a csillagok . . .
Sötét éltem szinte talált csillagot,
Ragyog, ragyog szép csillaga éltemnek,
Amelyen csak rút tövisek teremnek!

II.
Sir a szemem, bár róla köny nem pereg,
Fáj a szivem, bár az többé nem beteg,
Szemein, szivem téged keres, téged vár,
Nemsokáig váratsz reád ugy-e bár?!

III.
Szellő suhan bokor mellett . . .
Messze viszi a te neved,
Zöld lomb alól,
Madár dalol:
/■Migi, zengi a szerelmet.
A ligetnek kis patakja
Kerek arezod visszuadja,
S hogyha látok
Kis virágot:
Szerelmedet az is vallja!

IV.
Arczomról az öröm ragyog:
Valaliára boldog vagyok,
Nem zeng többé bút a lantom,
Vígan legyünk kis galambom!
Legyen keblünk örömtelve
Kéthíí szívnek vig szerelme,
A nagy világ hadd tudja meg:
Igaz szívvel, hogy szeretnek ’.

Himfy dalok.
Más ifjú, ka leányt szeret,
8 megakarja vallani:
Szüntelen csak hő szerelmet
Suttognak az ajkai.
Más ifjú, ha leányt imád:
Magasztalja termetét,
Eldicséri szemet, haját
És ír kedves szép nevét.
Én azonban nem beszéltem,
Csak szép szemeidbe néztem,
Nálam ez a hallgatás :
Volt szerelmi vallomás!
II.

A susogó fenyők mellett
Patakocska folydogál,
Ott valtuk meg a szerelmet
Annál a kis pataknál,
Szivünk ottan gyulladt lángra

Ott, ahol a viz halad,
Ott, ahol csak isten látta,
A csillagos ég alatt.
Ott lettél te e világon
Egyedüli boldogságom,
Ezóta más életem:
Minden mosolyg énnekem.

III.
Ha a lombos erdőt látom,
Eszembe jutsz angyalom,
A pataknak morajában
Csengő hangod hallgatom,
S ha dalolgat a kis madár,
Elmerengek szép dalán,
(’gy tetszik az, mintha akár
Ajkaidról hallanám.
Mindenkor és minden helyen
Téged látlak szép szerelmem:
Lombos erdő, madár dal
Mind csak szerelmedre vall!
Vesz p r é m i Som a.

K é p
a közelmúlt orosz-török hadjáratból.
Az esti pír gyenge sugaraival tündérivó varáj zsolta a vidéket,
- a Kaukuzus hegyei kékelő
I szint öltöttek, mig később mindinkább barnább és
barnább színűvé váltak, mintha sajnálnák a világ
jóltevőjét a távozó napot; — végre az utolsó suI gár is eltűnt a láthatárról.
Két ifjú jött lejebb lejebb a közeli m—i

2

„Tisztelt Szerkesztő ur!

Kórom

becses

lapja

<!s csak oly siliíuy kosztja volna, mint nokom ;•
nyei vannak, az nem foghatta fel, hogy hogyan |
legközelebbi szituidban, azaz a „Magyar Vidék" holnap
' Isten maga is meginni a pálinkát reggel, d(.|?
megjelenendő szituidban semmit sem jegyezni, mi
bocsátkozhatott valaha oly kétes kimenetelű
'
csekély személye.... .
hacsak indireete is. foglalkoz 'este ép ngy mint ón."
vállalatokba, melyek nemcsak az ő vagyonát,
nék. Holnapi nap fog érdekemben és sok mdslelek
kénytolen vagyok (igy szól a másik)
érdekeiben
is
egy
nyilatkozat
szerkó
•ztctni.
melynek
hanem másoknak összekuporgatott garasait is
felvételére mar előre is kérem becses lapjdban, október világi gondok és bajok között, melyekkel kOrtll ?
felemésztik. Ezen ügy is még csak folyamat-.
!•. számában beivel rescrválni. 'I iszlclettel maradván
gyök véve szeszesitalokban keresni szórakozást
Pápa
október 1/1880. kész czolgájn Krausz Samu."
bán van. ehhez sem szólunk bővebben.
'pohárba temetni aggodalmaimat; különben sem'/
Megjegyezzük még, hogy a helybeli úri
Azonban egy újabb esemény által megint
kaszinóban az utóbbi napokban aláírási iv is hetek vidám, „csak mikor részeg vagyok?
és igazán meg vagyunk lőve.
- Nem kerülhetem ki — igy nyilatkozik
K r a u s z S a m n tegnapelőtt meglőtte keringett, hogy Krauszt mint váltóhamisitót
harmadik
hogy jó embereimmel bébe-korba p0
magát, és nemcsak magát lőtte meg, hanem annak kötelékéből kizárják.
harak közt egy vig órát vagy napot ne töltsék
A kizárás azonban nem jött létre.
városunkon is oly njabb sebet ejtett, mely egy
Már most azt kérdezzük, hogy mi lesz különben azoktól megvettetem és becsületem, ked’
hamar nem lesz gyógyítható. Bár rossz prófé
voltségem crorbulna.
az egészből!
ták lennénk !
Ily álokoskodásokkal állnak elő mindazok kik
Az uj takarékpénztár tetemesen meg van
tények, melyek ez esemény indokai,
igen egyszerűek, mindennapi természetűek. károsítva, s ha Krausz vagyona nem felel meg eme vadállati és az emberi nemet lealacsonyító
Krausz Samu helybeli birtokos és pénzes em az általános véleménynek, úgy el lehetünk ké szenvedélynek rabjaivá lettek; nem gondolva az i|v
mint másokra mint önönber, kiről némelyek azt mondják, hogy száz szülve olyan jelenetekre, milyenek a népbank élet és elvetemültség
ezer forintig, mások pedig, hogy kétszázezer bukását követték. Az intézet megtett mindent, magukra kiható - következményeire; nem rettegd
forintig áll, — egy helybeli pénzintézet — hogy magát biztosíthassa; az igazgatóságot a roncsolt egészség, aláásott becsület, erkölcstelenöl
az uj takarékpénztár élére állt, s ezen állás |se a múltra sem pedig a jelenre nézve semmi éltékozolt idő, és elfecsérlett vagyon miatt zajosan
sal visszaélve hamis váltókat bocsátott közre. , vád nem terheli, ő híven és leikiismorotesen dorgáló' lelkiismerettől: nem törődve végre azon
Ez a vád emeltetett ellene. Gyanúra talán már [járt el tisztében, olyannyira, hogy a részvé öntudattal, hogy az idővel, egészséggel, becsülettel
a Noszlopi örökösei ellen viselt pőrével adha-I nyesek elismerését és dicséretét kiérdemelte. együtt elrepült, ha nem is maga hanem talán
tott okot, mindazáltal ez ügy el lett simítva, Az igazgatóság hatásköre persze inkább arra boldogult szülői által fáradságos munkával gyűjtött
vagy, mint egy helybeli lap jelzé. „békés utón.“ szorítkozik, hogy a könyvek vezetésére a pénz vagyona is; eltékozoltatott, a legégetőbb szüksé
Akár hogyan is történt a dolog, annyi áll. kezelésére felügyel, — hamis aláírásokért nem gekre fordítandó pénz, minek következtében hozzá
tartozói, a házastárs , agg szülők és gyenge maga,
hogy nyomot hagyott maga után, melyen egy lehet felelőssé tenni.
érdeklődő haladva más nyomokra jöhetett, me
A vétek egész súlya tehát a sebeiben tok rongyokban és éhségben fetrengenek.
Mint néptanító sokszor tűnődtünk azon : holyek azután vesztét okozták. Az elfogatási kínlódó hamisítóra nehezedik, s mi kívánjuk,
parancs a veszprémi törvényszéktől — mint a város és közönsége érdekében követeljük, i gyan lehetne eme mindinkább elmérgesedő mételyen
halljuk, s miért felelősséget nem vállalunk — hogy a vétkes bűnéért a törvény teljes szigo segíteni?
Vizsgáljuk csak a bajt gyökeresen és főleg annak
szerdán d. u. 3 órakor érkezett városunkba, ra értelmében lakoljon.
de Krausz Samut csak következő nap, azaz;
Mert Krasz Samu forgópiszto 1 ya keletkezését !
Nagy alkalmat szolgáltatnak a mértékletlencsütörtökön reggel keresték a városi rendőrök által mi lettünk meglőve!
! ségre illetve a részegeskedés gyakorlására taluho
élükön egy őrmesterrel, — otthon nem talál
N e m e z i s.
1 lyeken, a hazának majdnem minden táján dívó két
ván őt. más felé is keresték, mit valaki vád
három, sőt néha több napig is tartó lakodalmak és
lottnak megsúghatott, mire K. haza ment, s
Műveljük a népet.
*)
a fölötte hoszan tartó halotti tórok. Tapasztalat
látva az elkerülhetlen utolsó felvonást mellék
Vili.
ból tudjuk ugyanis, hogy ha a falu legszegényebb
szobába vonult némi intézkedést teendő, hol
Köznépünknek igen nagy ártalmára van az,
szájához irányozta forgópisztolyát mely hatás hogy eddigi rendetlen, ferde és szellemi valamint emberét házasság vagy temetési eset éri, ha egy
talan lett, mert életben maradt. Az ajtót aj anyagi fejlődését és jobblétét megakadályozó szoká krajezárja nincs is, mégis e rossz szokást követi,
késedelmezőre ngy kellet rá feszíteni. A mentő sait elhagyni nem akarja. Eme rossz szokások kö kész inkább nagy kamatú kölcsönre pénzt venni
tragoedia végfelvonását a végzet föntartóttá a zül csak egyet említünk fel, mely egymagában fel, melyet talán többé visszaadni sem képes és
ezáltal ingatlan vagyonát is pusztulásnak indítja;
törvény szigorú hatalmának
képes a falusi népet menthetetlenül a bukás örvé
Ha más nem, úgy ez az öngyilkossági nyébe sodorni, mely már valóságos szenvedéllyé a ki ezen felesleges, pazar szokások felhagyására
kísérlet bizonyít Krausz ellen, kiről azt mond fajult és az a ni é r t é k 1 c 11 e n s é g. Ez leg figyelmezteti rendesen ily feleletet nyer : Jk un
ják, hogy 21, vagy 23, 40 vagy pláne 65,000 inkább az Isten képére és hasonlatosságára terem nék megrontani a regi szokást őseink is igy szok
frt. erejéig hamisított váltókat, mit majd a1 tett emberi arezot összeroncsoló, az elméi tompító ták? Persze nem veszik tekintetbe, hogy apáink
„Ha egy abaposztómentét vettek
szorgosan folytatott vizsgálatok ki fognak de és elbutitó a testi egészséget és életerőt elhervasztó
Abban becsülettel megvénhedtek?
ríteni.
p á 1 i n k a és egyéb szeszesitalok túlságos, mérték
Ha a szegényebb ember fel akarna is hagyni
Mint már említettük, a Noszlopi féle ügy feletti élvezésében nyilvánul.
ezen vagyoni bukását elősegítő szokásokkal: a
ingatta meg a Krausz Samuba helyezett ha
„Nem nélkülözhetem a részegítő italt - - úgy
tártalan bizalmat. Ezt ő maga is érezhette, mond egy némelyik — mert az azzal való élés gazdagoktól származó megvettetés félelme miatt ezt
mert daczára annak, hogy magát abból úgy testem táplálására mulhatlanul szükséges; csak nem teszi.
Itt tehát a néptanító mindenekelőtt falujának
ahogy kitisztázta, mégis csak a catastroplia kellene az urnák is egész nap úgy kaszálni, kapálni
vagyonosabb és tekintélyesebb lakóit igyekezzék o
közeledését is érezhette, mit lapunk szerkesz-1
tőségéhez intézett következő levele is bizonyít
*) Lásd a „Magyar Videk“f. é. 24-ik s előbbi számait tékozló pazar díváiról lebeszélni, kimutatván cmli
hegyről, az egyik , a férfi, a mint a távolból ki retlek mint barátot, ki engem oly híven kisért, mint kőszobor, mozdulatlanul kísértő szemeivel. A
venni lehető barnás - mig a másik, a nő, cserkesz de bocsáss meg, szivem levan kötve. A nagy he kedves alak körvonalai mindinkább kisebbedtek, mig
szabású bő s skarlát vörös ruhát viselt; a férfi gyek aljába a rideg de zavartalan helyre vágyom, végre egészen eltűnt a távolban; az ifjúnak sóhaj
mintegy 22 éves, a nő pedig nem rég léphette ugye nem haragszol? Félre tekintett s igyekezett tört elő kebléből s halkan kiálta utánna, Isten ve
át a 15. évet. Amint a hegy lábához értek egy elpalástolni zavarát.
led leány' Isten veled örökre! . . .
*
*
szerre megálltak s körültekintettek, miután köröt
Oh azok a körülmények a szülői szeretet, hó
*
„Eeriz! nézz nyűgöt, felé, nem látod azt a
tük nem láttak senkit, az ifjú igy szólt: „Mirza! dolat, s igy annak befolyása csak azok. . . .
mily rég vágytam veled egyedül lehetni, most al
Az ifjú mereven tekinte Mirzára, egy köny- fekete tömeget, mely gyorsan közeledik ?“ igy szóld
kalmam van veled szólni; ugy-e nem neheztelsz ? csepp gördült végig arczán. Oh leány mily boldog a vézér segédtisztjéhez.
— Búcsúzni jöttem már is hozzád; oh csak egy talan vagyok! de nem haragudhatom, láttam, hogy
Uram, azok oroszok.
Add ki Eeriz a parancsot, liongy minden
évvel ezelőtt láttalak volna ! a három hó, mióta ingadoztál, mindig tartózkodó voltál, de a szerelem
ismerlek oly hamar eltűnt, mintha egy pillanat lett vak nem vesz észre semmit: most azonban már ember készen legyen. Nem vetek neki egy órát hul
volna, és e pillanatban mégis mennyi öröm volt? tudom, hogy nem szeretsz, csak nem akartad meg lani fognak az emberek mindkét részről . . ■ 1'47
Mir/ám! az ifjú felkiáltott s leborult a leány sérteni a vendégjogot, nem akartál kiutasítani szü villanás, golyó csapott le, egy szegény teher szólító
lábai elé, — szeretsz-e engem ? — ugye merészség lői lakodból. — Egyre kérlek Mirza, most midőn i kocsist sodorva magával; — nézd Feriz, ö mái
- minő
ezt kérdeznem? Nem, nem érdemellek meg; csak búcsúzni jöttem hozzád telve áradozó érzelemmel, nem szenved többé sóhajtott fel az ifjú,
azt mond, fogsz-e reám gondolni, fogsz-e egy pil de telve most már emésztő bánattal ... a haza kétes az emberi sors, ő tán boldog volt, tán volt
lanatot szentelni emlékemnek ?
iránt tartozó kötelességemet kell lerónom, búcsúzni ! aki szerette, oh miért nem talált inkább engem
A leány nagy sötét szemeivel bámult, az if jöttem tehát; — nemsokára hallani fogod az ágyuk ama golyó.
A csapatok ütközetre készültek, bátran átall
júra, s egész testében remegni kezdett, úgy látszik, moraját, a fegyverek zörgését, — gondolj akkor
hogy ő som volt egészen idegen, lassan ejté ki reám,
ha talán Allah azt a dicsőséget adná ne ták szembe szállni az ellenséggel, egyszerre dörgést,
„szeretni? — oh mily szó ez, képes egész életére kem, hogy hazámért meghaljak, fogsz-e egy köliy- dörgés követett rohamra készült a sereg, „feriz.
lebilincselni az embert; azután az ifjúhoz fordulva nyet hullatni azon emberért, kit Isten, emberek kiálta a vezér; figyelmeztetni akarta segédtisztjét,
igy szólt: Kelj fel Eeriz;
minden embernek elfeledtek, és még te is fogsz-e egy virágot tűzni „ne oly hevesen !“
,
Nem vagyok én külömb uram a többin
egy szive van, amelyben különféle érzelmek honol síromra, nekem ki téged ngy szeretett?
nak. Szeretjük a szülőt, a testvért, barátot, szeret
A leány szórnom tekintetet vetett az ifjúra kiálta vissza az ifjú, én is csak harczolni jöttem
jük a hazát, szeretjük kit sohasem láttunk. De a „Eeriz sokkal jobb sorsot érd< méltói volna, enged ide; azzal sarkantyúba kapta lovát vakmerő, szilüj
vallomás idejét beváró szeretetnek, a nyelv is ma meg, szerelmein nem hág, nyilatkoznom, de amit bátorsággal vezéliyelte esapatját az ellenség köze.
Az összecsapás heves volt, az ellenség
>
gasabb fogalmat kifejező szót adott, mit úgy mon kérte) meg logom tenni?
Most pedig távozom
| már ingadozni kezdett, midőn egyszerre egy koz,
dunk : „szerelem? s az érzelem ezen ereje az álta mert atyám szólíthat.
lános szeretet képességein túl tesz.
A leány megfordult de néha vissza tekintett, csapat tört elő, s Feriz maroknyi sereget miméi
Szeretlek Eeriz, szeretlek; de jól vigyázz, sze j mintha bocsánatért esdekelne a távolból; Eeriz j oldalról bekerítette. Feriz látva, hogy a túlnyom

1 u nllanvetéseikre az ősök kora ós a mai helyzet
^iti k-nc-get.
Továbbá nagy mértekben megkedvelteik a részegeskedés már csak az „exompla trahimt, varba
*
movent
közmondás igazságánál fogva is, a növen
dék gyermekeknél azáltal, hogy bőven nyílik alkal
muk ' korcsmák bán és egyéb nyilvános helyeken
csavarogva a fölnőttek mulatósát dorbélozását szem
lélhetni; ezeket tehát el kellene tiltani ilyetén
nyilvános helyek körüli ácsorgásoktól. Mind igen
érdekes és idevágó czikket közlöm az „Ált. Tanügyi

Külföldön az úgynevezett nxSrtókletessági egy-1
leteket állítottak föl a rászegeakodée megszünteti- j

"lln<s Ji ege nőin alkalmas.
.Különben úgy tesz” — mondta kis időre
*
l'elvilágositás, a becsületérzés felkeltése, és I
— mintha leány kéréseddel már végére értél volna.
példaadás az egyetlen ut, mely e dologban czélhoz
Várj csak, hogy fognak tetszeni a többiek, kikkel meg
| vezethet.
kell ismerkedned! Itt van például Keller kisasszony,
Diesérőleg és elismerőleg kell azonban czika híres könyvkiadónak egyetlen leánya, nem oly gaz
künk végén megemlékeznünk még a magyar kor
dag, mint az ikrek, hanem a helyett ritka tudomá
mánynak a zenplém megyei gazdasági egyesület
nyi!, remeke a műveltségnek, egy való csodagyer
! sürgetése folytán múlt évben hozott törvényéről, mek és — legalább egy tudósnak álláspontjáról
mely az iszákosság és dologtalan naplopás lehető ítélve — igen kedves.
meggutlása czéljábél és szerintünk e szempontból
Itt van továbbá a három király (König.) le
igen helyesen úgy rendelkezik, hogy korcsmákban a ány, a főpostaigazgatónak, Königuek három leánya,
2 irtot meghaladó kitelnék behajtására biróilag nem j kinek neje több mint egy negyedmilliót hozott meny
nyújt segédkezet.
asszonyi hozományul. „Itt van végre.
*
1

*Közlöny
czi,nü tanügyi lapból az alábbiakat:
Tenies megyében intézkedés történt az iránt, hogy
a tankötelesek a korcsmái mulatságoktól eltiltassanak. E tárgyban Perszkova község iskolaszéke f.
é. febr. hó 1-sején tartott ülésén a jelenvolt köz
ségi biró felkérte az iskolaszék tagjait különösen
azokat a kik az iskolalátogatás ellenőrzésével ha
vonként megbizatnak, hogy őt a megyei közig,
bizottság azon rendeletének, melyben a községek
______ _____________ Békefy (llerkovics) Elek.
hiráinak fegyelmi eljárás terhe alatt meghagyatott,
miszerint a mindennapi és ismétlő tanköteles li- és
leánynövendékeket a korcsmái mulatságtól és éjjeli
csavargásoktól távol tartsák, — kellő végrehajtásá
ban támogatni, vagyis a korcsmát tánczmulatságok
Novella.
alkalmával meglátogatni, átvizsgálni és az ott lévő
Kckstein Jiriiö után.
tanköteleseket neki bejelenteni szíveskedjenek ! és ő
nem fogja elmulasztani azok szülőit, gyámjait vagy
(II. folyt.)
gazdáit a törvény értelmében megbüntetni. Arra
„És miben állana ez?“
nézve — mint mondá — már megtette a kellő in
„Adj kezemre egy biztos szert, hogy az egyi
tézkedéseket, hogy este vagy éjjel az utczákon csa ket megkülönböztethessem a másiktól.
*
vargó tankötelesek elzárassanak és megérdemlői
„Pali, ez magától jön .... Mihelyt különö
büntetést nyerjenek. Ha minden községi biró igy sebben érdeklődött az egyik iránt.
*
fogná fel hivatását, iparkodnék kötelességének és a
„Hisz ép ez a baj. mindkettő iránt egyenlően
felsőbb rendeleteknek megfelelni, bizonyára nem érdeklődöm. Mindegyik oly nagy értékben áll előt
rombolnák le az erkölcsiség inegmételező intézetei tem, mint a mit kap, és mivel ez előreláthatólag
— a korcsmák — minden vasár- és ünnep-nap azt az egyiknél annyi lesz mint a másiknál.
*
a mit az iskolák hat nap alatt nagy nehezen fel
„L'gy egyszerűen jegyezd meg magadnak. He
építettek, és ifjúságunk nem szilajulna el annyira, a lénának jobb füle alatt kis tarjagfoltja van, mely
mint ma fájdalom minden lépten-nyoinon tapasztal Metánál csak igen kis vártatban mutatkozik.„
nunk kell. Adjon az Isten minden községnek ily
„Na, ez mégis valami .... Tehát Helénán
derék és érdemes bírót!“
van a tarjagfolt .... Igy a biztosság kedvéért
Eddig és igy a nevezett lap.
egész figyelmemet Helénára fogom központosítani. ..
Meg kell említenünk még, hogy a részeges- Csak az a baj, hogy a folt oly kedvezőtlen helyen
kedésuek nem épen a legjelentékenyebb oka azon fekszik! Ha haját egyszer fülére fésülve viseli, vagy
sajnos körülményben gyökerezik, hogy a bortermelő ha esetleg bal oldalán kell ülnöm .... Valóban,
nép bár mi potom ár mellett is oly nehezen tudja megeshetik rajtam, hogy egész estén át a legkineladni borát, hogy önkénytelenül felkiált: „Igyuk zóbb bizonytalanságban lebeghetek.
*
meg hát magunk, ha egyszer nem veszi meg senki!
*
„De kérlek, hisz hallhatod, hogy az illető
Nincs borpiaczunk, hogy ez igy van némileg az ok Heléna vagy Méta névvel szólittatik-e.
*
megtalálható, a szőllőmivelés culturálásának nagyon
„Helyes .... Mihelyt nevét hallom ....
is kezdetlegességében; értjük t. i.: hogy ha a ter De a manóba! ismét elfelejtettem .... kin van
melő iparkodnék szőlőtőjét nemesebb fajokkal fel a folt?
*
cserélni mindjárt szívesebben és messzebbről eljön
Oskár nevetett.
nének érte. Egyébként e thema fejtegetése túlhaladná
„Az egészet egy régi irálya versbe fogom
keretünket, de kívántuk mégis röviden ezt is meg önteni.
*
érinteni.
i
Metán nincsen semmi hiba.

C >S A R

X -,

üexels.

erő ellen mitsem tehet, seregének maradványával
elszántsággal keresztül vágta magát az ellenség
csapatán, harczolva mint egy felbőszült oroszlán,
minden csapása biztos halált oszlott.
egyszer
azonban inogni kezd nyergében, vér borítja el öltö
zékét, - találva volt,
egy kozák fegyvere meg
adta neki azt mit óhajtott, — a halált; — Lová
ról lefordulva utolsó szava volt „Isten veled
*
Mirza.
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* „B,
.. „Helénát a folt boszantjal
............. ,.„SJ ...
E rögtönzött vers úgy tetszett neki, hogy feem (S mi rangunk is néhány évvel ezelőtt egyik1 jót rázta. Én ellenben nagyon komolyan vettem a
7""“ J"1 .“
megkezdtük pengetni; ddlgot és ötletét ép oly szellemdusnak mint alkaloCTlalokm'h" ív » i í41'"’]10®
mértókletességii inasnak találtam, mire megígérte, hogy e distichout
egyletekre hazánk talaja, népünk íiflten'tegcs alkata' le fogja számomra Írni.

„De kérlek
*
— szakitám félbe — „miért jár
nék tovább, ha a jó oly közel fekszik hozzám? Az
ikrek nagyon jól tetszenek nekem, és ha különösen
szorgos okok nem állanak be, úgy megmaradok az
egyszer sikerült választásomnál.
*
„A mint akarod
*
— mondá Oskár — egye
lőre ezen palota termeibe fogsz jönni és a karcsú
Eleonórának, Keller s Wegener ezég leányának,
tiszteletteljesen udvarolni fogsz.
*
*
*
*

Az én osztónőmnek kellett győzedelmeskednie.
Miután minden ifjú hölgyet, kiket bátyám czélszerüeknek tartott, közelről is megszemléltem, körülbe
lül annyira voltam, mint azon pillanatban, midőn
dohaim Heinrich Kirchner úrtól búcsút vettem.
Sehol nem találtam körülményeket oly világo
saknak, mint a híres dohánygyáros házában. Midőn az
alkony beálltával az Újkapun (Neuthoij a suklapinezét elértük, leghatározottabban kinyilvánítottam,
hogy választásom megtörtént, hogy Oskár segédke
zet nyújthatna, ez ügyes bajos tervet lehető leg
gyorsabban valósítani.
„Tehát Heléna kisasszony!
*
mondá félig han
gosan, félig magában, mialatt a telt poharat szájá
hoz emelte. „Éljen soká'.
*

Vele egyetértvén én is kiittam a habzó poha
rat egész fenékig.
Oskár minden tehetségét s eszét arra fordí
totta, hogy leánykérésem előtt tárt kaput nyisson.
Első látogatásom után már harmadnapra eljött ér
tem, hogy a remek részt a királykő (Königsteinra)
teendő kirándulásban, mit valószínűen az én érde
kemben rendezett. A társaság tagjai voltak. Keller
Thaddaea asszonyság. S ennek leánya Eleonóra,
Kirchner család, egy fiatal orvos, én, — és Oskár,
az egésznek lelke természetesen ki nem hagyva.
Sikerült mindjárt menet közben a tarjagfoltot
észrevenni, és ezen compasztól vezéreltetve, bátran
eveztem egy hóditni vágyó szerelem oczeánjában.
Tényleg szeretetreméltóbb voltam most mint
bármikor. A kinek vau fogalma azon szenvedélyről,
melylyel az igazi bölcsész lelke a tudományhoz függ,

geded, hogy leboruljak e sirhalomra, hol hazám
vitéz barezosa nyugszik, mert mint mondád, hős
volt ő,
oh miért nem említőd nevét, hogy a
!
kegyelet adóját előbb leróhattam volna és leborult
a sírra; — ugye nem haragszol Ferizem, hogy előbb az be fogja láthatni, mint égtem azon vágytól, hogy
megnőni néztelek, bocsás meg nem tudtam. Féltem gondolkozási szabadságomra szükséges fennállási
kinyilvánitani akkor szivem egyetlen óhaját, oh mi eszközökkel megszerezzem. Beszéltem a nőnek ma
gas műveltségre hivatottságáról, kölcsönös megelé
ért tagadtam el, — Feriz, tudzm, hogy én vitte
lek a sírba, oh én mit mivoltem szerettelek feriz, gedettség boldogságáról és azon silány tévedésről,
Katonái leugrálva lovaikról iparkodtak holt szerettelek, miként csak egy nő szerethet, nem i mely az ellenségeskedés legrosszabb metaphisikájátestet az ellenség martalóczai elől megmenteni, mi gondoltam, hogy halálod fog eljegyezni örökre; val vádolja a női nemet.
sikerült is; eltemették később a csata lezajlása után esküszöm, hogy néni ismertem, s nem fogok is
*
„Ellenkezőleg!
— kiállóm lágy meleg tavaa közeli völgybe, lejlájára e szót vésve „Feriz.
*
merni kivüleg senkit: bele nyúlt sűrű hajába és i szí levegőn majdnem szenvedéllyel, — „senkinek
egy kis virágot tűzött a sirhalomra; legyen ez zá i sincs inkább szüksége a valódi nőtermészet vará
*
*
*
loga szerelmünknek és megcsókolta a port, mely a zsára, mint épen a gondolkozónak .... Ha hom
Atyáin, elbeszéléseid oly bús emlékeket idéz kedves halottat fődé, legyen ez pecsétje eljegyezte- lokán az esemék nagy ellentéte miatt az izzadság
nek fel; _ mily kegyetlenek lehettek azok az
i fésűnknek, zokogott, hullottak könnyei, azután föl- könyei lefolynak, ha idegen egy majdnem emberfe
koszok, de nem, nem hiszem, hogy igy tehettek I kelt; — elvégeztem kötelességemet, távozzunk letti elmefárasztás súlya alatt lázongnak, — mily
volna.
boldogság ekkor, ha egy gyengéd kedves kéz halán
atyám, e hely szent, ne tiporjuk azt lábainkkal.
Jer leányom, megmutatom nyomaikat. - Tutékára fekszik, mely őt szelíd erővel a tiszta ész ré
*
*
,ot» bogy két éve távoztunk el előbbi lakhely (inkgióiból a valóság virágzó völgyébe levonja és érez
*
r” 8 nit‘K eddig habár nagyon közel van is, nem
teti vele, hogy a mostunk, a jelennek is megvan sa
Mintegy
két
hét
múlva
gyászmenetet
láttak
i
J‘>udtam meg azon helyet, hol hőseink nyugoszját joga! .... Nem nagysád, a gyakorlat s elmé
r.i,
hiányom, lásd és emlékezz reá, ha elvonulni a hegyek alatt, eltemették az öreg Ali let — a praxis s theoria — mindenesetre iker
1'1 °i1011 ,^eilnckeid lesznek,
hogy nevelj belő- egyetlen leányát, kívánsága szerint azon völgy testvérek, mint Méta kisasszony s kegyed, — és ha
szomszédságában hol az uj hösök nyugosznak. egy szeme elé jönne egy rágalmazó, a ki azt állítja,
0J hősöket, mint aki ott nyugszik.
*
és bogy szemlélődő bölcsésznek nincs szive, úgy emlé
e
l'"z,'lebb értek a jelzett helyhez és az öreg szerű fej fa jeleli keljét eme szóval „Mirza,
megérté' az öreg, a hős sírjánál történteket.
kezzék reám, nagysád, s mondja neki szemébe, hogy
nézd mu^nos s’r,,ft mutatott.
Nézd leányom,
B. M.
esztelen hazug!
*
'aló’-íl
a
nevdt. - A leány elolvasta, egész
örJ
rae&rondült, halványulni kezdett, s az
En mindezt oly igazón, oly természetesen hoz
tam elő, hogy eleinte én magam is csodálkoztam
fttyám U,*a**,a dőlt, mibajod Mirza?! — Semmi
hallatlan comoediatehetségein felett. De csakhamar
’
össze szedvén erejét, — ugye megen-
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A döntő nap elérkezett.
meggyőződtem a felől, hogy lelkem az egész lelke telt éji levegő beömlése által legkevésbé sem eny-!
Nem minden szívdobogás nélkül léptem u
sült beszélgetés alatt Annának kedves, verőfényes hült - - egész éjfélig.
Az elmenés előtt a házi ur félre hivott és csillogón kivilágított ház küszöbére. Valamivel d
alakjánál időzött és egyszerre megtudtam, hogy egy
váltamra késtem és a társaságot már lehetősen teljes szám
betű sem szinlett. Megrázkodtam és tovább cseveg furfangos önmegelégedett mosolylyal
mal in pleno találtam.
tem a világ s élet, állam s erkölcs, művészet s ütött.
„Nos, hogy tetszett az udvari tanácsos? kér
természet felett, mig Királykőnek repkénynyel be
nőtt falazatához értűnk és falusi falatozás végett a dezte mosolyogva. „Nemde, gavallér a szó legszo
rosabb s legszebb értelmében! Kár, hogy holnap
fűbe leheveredtünk.
Aszód , 1880. okt. 5. "
Lovagias beszédem nem volt hatásnélküli. He ismét elhagy. Különben nem mulasztottam el az
Tok. szerkesztőség!
alkalmat
Önt
ismételve
szorgosan
figyelmébe
aján

léna láthatóan büszke volt, hogy egy tudós, ki a
„Öszszel szép csak a természet éu
A haldokló természetet szeretem.“
’
természet strategemájáról irt, szerény társalkodásá- lani. Láthatólag érdekkel viseltetik Ón iránt; öszEzt dalolta hazánk nagy költője Petőfi. Szép
ban gyönyört talált és Kirclmerné asszonyság pedig szeköttetései az orosz aristoeratiának legnagyobb
bizony
az
ősz
mindig,
ha
kellemes
napjai
vaunak
*
gyakran mosolygott maga elé, mintha kékes sas köreibe felmennek.
éji oly kedves mint a tavasz. A jutalom évadja az
Nehány érthetetlen szavat mormogtam foga ezután becsüljük még a nyarat is. Nem addig beszeme látnokiasan belepillantana a sokat ígérő jö
imon
át
s
meghajoltam.
Azután
a
házi
asszony
ke

állít egészen. Lassan hervadni kezd minden. Az
vendőbe. Könyvemnek mégis nagyobb hatást kellett
eszközölnie, mint számítottam reá. Mert honnan le zét csókoltam, Helénával egy jelentékteljes tekin erdők lombjai s levelei sárgulnak és hullanak, a
nap halvány sugarakat hint a hervadó tájra. A
*
hetett volna kimagyarázni azt, hogy ezen öntetőző tetet váltottam, Métához: „Jó éjszakát, nagysád!
madarak vándor útra keltek. Az erdő néma, hang
millionáriusnő egy szegény magántanárnak czélzatos szóltam és gondolatok között haza felé mentem.
talan. A tölgy, a rét kis patakja busán suttog u
Következő reggelre a legiszonyatosabb fájda lágy meleg napokról. Minden szomorúan, kimúlni
közelítését helyeselte ?
lommal
keltem,
a
milyen
fejemet
még
soha
nem
kezd. Lelke fajó borongásaital az elhaló természet
Három hét múlva Heléna kinevezett imádójá
nak tartattam. Mindennapos vendég lettem a ház bántó. E mellett egy tagomat sem tudtam meg ölébe inegyen a sorvadó szív, s fájdalmai enyhülni
kezdenek az általános pusztulás szemléleten, a
mozdítani
s
jéghideg
lázborzongások
futottak
út
ban, és csodálatra többször megesett, hogy Kirch-1
megcsalt szív is, az őszi természet lassú hervudása.
nemé asszonyság s Méta szemlélődő szellemem ki rémes alakokkal hátamon. Derekasan meghűltem, Szegény leány jól tudja ezt. Körültekint s lágy
választottjával egyedül hagytak. Társadalmi életpa-j mely htUés 14 napig ágyhoz bilincselt.
hangon mondja:
„Virágok szép virágaim.
Midőn először ismét pamlagomon ültem s egy
lyáin rövid ideje alatt tagadhatlan ügyes fogékony
Bell kedveltek vagytok nekem,
üveg
vörös
borral
elveszített
erőmet
megakartam
ságot sajátítottam el, egyébiránt félénkség nem volt
természetemben, mindazáltal nem vettem magamat nyerni, ajtómon kopogás hallatszott s rajta becsö
Síromra, hogyha meghalok.
reá, hogy az oly kívánat szerinti alkalmat fel römpölt Oskár, a huszárhadnagy.
Ü.te .-.t-tek lirágokat.
No félj szegény jó Margit!
En e jó fiatal emberrel leánykérésem utolsó
használjam és alaki-formalis vallomásaimnak kife
Szerény kívánságodat majd teljesíti ha ember
jezést adjak. Szerencsémre] Heléne ugy látszott — idejében mór módjára bántam, a ki mehet, ha kö
keze nem, az örök szép természet, a tavasz majd
ezen tartózkodásomat hajlamain őszinteségének sza telességét teljesítette. Most szívből örültem, hogy ültet sírodra virágokat .... Amott a távol szollü
vatosságába magyarázta ugy, hogy hallgatásom tu nálam láthatom és kértem, hogy neveletlenségemért hegy oldalában egy életteljes kis leány jó kedvében
ballag a szüretre s vígan dalolja:
lajdonkép csak ahhoz járult, hogy helyzetemet min bocsásson meg.
„fiitvül a szél az idő már ő-zre jár,
*
„Badarság!
mondta, miközben nagyobb sulyden irányban biztosítsam s megszilárdítsam.
Szebb hazába megy vigadni a madár.
lyal
veié
magát
egy
székbe,
mint
grácziával.
„Ha
Métával a legszeretetreméltóbb lábon álltam.
En is mennék, de hiába, ha velem,
Akárhi.vá eljö a bú 8 szelein.Valóban, ha Helénával akartam nősülni, ugy legki kettő el vau azzal foglalva, hogy egymást a halóba
A távol hegy is vissza adja a hangot s így
sebb ok sem volt arra, hogy ikernővére elé is ugya csalják, ugy egy harmadik mindig fölösleges, De, vigabban halad tovább, mig elérve a szollőbe, a hol
nazon rokonszenv s érdekeltségemnek érzelmeivel mit is akarok mondani, mit cselekszik itt, hogy a aztán kedvesével jobban folyik a munka, s nem
ne lépjek, mit jövő mennyasszonyom számára tar tavaszi napok közepette náthahurut hozatsz, mint gondolva azzal, vájjon lesz-e bő szüret vagy nem,
egy öreg, méhkóros asszony ? Esetleg most hallom Mit és törődnének azzal, hiszen ha most nem is
tottam fenn.
Még nem voltam annyira, hogy a két leány Johann lleiurichlől, hogy ama emlékezetes ünue- olyan bőven van a szellő, mint a múlt évben, majd
ad az Isten többet jövőre. Azért, meg is tartották
*
között valami lényeges difterencziát fedeztem volna pély óta ágyban vagy.
nelnmy családnál vígan a szüretet. Hangzott a
„Aliként látod, lassaukint üdülök.
**
fel és 2—3 szór kényszerítve voltam, 5 perczig is
zene húrja szebbnél szebb hallgatót, valamiül;
„Nos, mennyire áll dolgod a szép Helénával? , tanezra valót, úgyhogy még nemcsak a sztedien
kutatni, mielőtt tudtam, vájjon kedvesem vagy an
1 levő mulatók, de meg a szüretelő munkások w
*
nak Doubletteje van-e előttem? A szék körül brevi Még mindig kinteljes halogatás s gyötrelem?
j szünidő után tánezra kerekedtek — Mindemeildl
Vállóimat vonítottam.
maiin szaladnom és a jelvényt szemléletre vennem
„Na, hallod-e
*
— mondá céaknem boszau- azonban a szakértő gazdák állítása szerint Aszódon
nem lehetett! E bizonytalansúg fájdalmas érzéssel
i vidékén május havában oly gazdag s:.őllőlermés
volt összekötve — de különben Méta, mint mondva I kodra — „a te időtakarékosságoddal sajátságos .mutatkozott, hogy a fürtök sokasága miult a tokét
*
alig lehetett lekötni. A szőllő kedvező időben el
volt, igazán kedves szívesen látott ángyom volt és dolog! Ennyi idő alatt hattal is jegyet váltok.
„Igen, azt jól mondod. —*
virágozván szépen kezdett volt fejlődni, de a ké
mindez fényesen létre jött volna, ha a hivatalos
„Nem, nem, ti tüdősek unalmas nép vágj tok. sőbbi forró napok s rendkívüli orkán-féle szelek a
szerelem vallomásaim kinteljes időszakán már átlép
i termés felét megsemmisítették s utánna következett
tem volna. Valahányszor neki iramodtam, hogy a Mindig hosszadaimasan, mindig alaposan, mig az a szeptemberi hosszantartó zápor eső, a megmaradt
döntő szavat kimondom: Annámnak komoly, hal ügynek tulajdonképi magva is a manóba megy. még mindig szép eredményt kecsegtetett termést
vány képe lépett lelkem elé és a szó elhalt ajkai Valamit mondok neked . . . Meddig reménylesz is annyira megrnhasztotta, hogy mennyiségre a múlt
mét lábon lenni?
*
év termésénél kétharmaddal kevesebb, minőségre
mon. „Tehát egyszerűen néhány hétig vársz
*
pedig sokkal gyengébb szőllőmust szüreteit. A szollő
„Azt hiszem, legkésőbb nyolez napra. Miért?
*
— gondolám magamban, — „ezen gyengeség is el
j
„Jól van? Holnaphoz 8 napra eljegyzed őt! bi) tokosokra nézve az eredmény nagy csapás, lefog múlni és ha mint szerencsés férj könyvednél is
| hangoló, mert nemcsak, hogy az évi munkáltatási
mét ülsz, nem lesz a visszaemlékezésnek semmi ha Thaddaea asszonyság, a nagy kiadónak neje, már 'költséget meg nem téríti, de még az adut is oly
régóta gyötri magát egy itáliai éjszaka tervével. jövedelem után kell fizetni, a mely az idén nem
talma feletted “ ....
Május 28-áu érkezett a többször említett Csupán 3 szóba kerül, és az idea húsba megy át. létezik.
Végre meg kell említenem azt is, hogy a
orosz udvari tanácsos, Dr. Emunuel Kirclmer, jövendő Pompás ligetének lúgosaiban inkább belejutsz a
folyó évi július hó 26-án történt tornyai Schossipám testvére meg, 30-án pedig a régóta tervezett megfelelő hangulatba, mint bárhol. 11a ezen dol berger Henrik ur nagykartali birtokán tűz eset
got már egyszer magamra vállaltam, becsületbeli alkalmával az aszódi „önkéntes tűzoltó-egyletnek
ünnepély jött létre a Kirclmer féle villában.
*
A derék gyáros testvégének mint a híres Dr. kötelességemnek fogom ismerni, előbb nem vissza való életveszélyes fáradozásukért: legközelebb tor
Eduard Hörmann, a természet strategamája fe vonulni, mig szivetek frigye megpecsételve nem lesz. nyai Schossbcrger Henrik ur 200 Irtot adományo
N. I.
letti művészeti értekezlet s még sok más még ki Azt hiszem, te is örülhetnél, ha végre valahúra is zott !
*
nem nyomatott mű szerzőjét mutatott be, moso mét nyugodalmadba visszatérhetsz.
„Igazad van, az örökös halogatásnak nincs
lyogva hozzámondván: az udvari tanácsos is nagyon
gyakran foglalkozik újabb bölcsészeitől és képesebb értelme. Nem is tudom, honnan jön az, hogy én
Apostoli királyunk ő felsége magas névnap
lesz mint ő — t. i. Johann Heimich szellemdus olyan . . . hogyan is mondjam.
„El van intézve.1,1 szakított ő félben, „^o, ján fényes isteni «zolgálal tartatott, melyen az öszmunkám érdekeit méltányolni.
szes katonai és polgári hatóságok megjeleni en kér
Dr. Emamuel Kirclmer ép oly szeretetteljes, élj boldogul és gondoskodjál arról, hogy valami ték az ég l’rát, hogy a nemes fejedelmet még igen
bajt ismét ne okozzál magadnak.
*
mint olvasott ember volt.
sokáig éltesse.
Őszintén nyújtó kezét és fenséges léptekkel
.Szégyennel ismerem be,
*
mondá oly igényte
Balassagyarmatról Írják. Iparügyi meeting
tartatott városunkban legközelebbi vasárnapon a kö
lenséggel, mely reám különösen sympathiával ha kifelé csörömpölt.
tott, — .hogy könyvét csak tegnap kaptam kezeim
Most gondolatokba estem. Miuden, mit Anná- zönségnek, s különösen a városi és megyebeli mtelligentiának is nagy érdeklődése és tömeges rész
közé. Roppant sokat kell fáradoznom s csak ritkán vali első találkozósom óta gondoltam s éreztem, vétele mellett. A meetingen régebbi meghívás lolvrcndelkezhetom egy szabad óra felett.
álmodtam s bölcselkedtem, inég egyszer elvonult , tán Ráth Károly orsz. képviselő is részt vett bel *
Mindazáltal önnek müvét fogom visszatértem szellemi szemeim előtt. . . Még egyszer vívtam a léri Mór iparegyesületi titkár kíséretében \ endogén)
után legelőször elővenni. Azon néhány perez, melyet hidegen számitó észnek, a balga szív elleni küzdel az iparügyek körüli fáradozásaik és érdemeik elis
tegnap rászentelhettem, érdeklődésemet, oly nagy mét - - de az eredmény megmaradt a régi. Sóhajt meréséül, mindé oldalról fényes ovátiókban része
sültek.
Az utolsó állomásnál szombaton dóhitan
mértékben felgerjesztette, hogy teljes szivemből ör- va töltöttem üvegem maradékát poharamba és mo [nagyobb küldöttség fogadta őket és számos dísze,
vendek közelebbi megismerésére.
*
rogtam: „Alea iacta est!
*
‘fogattal kisérte a városba. Vasárnap délelőtt ■
„iparos ifjúsági önképző és segélyző egylet
*
tál o •
Az udvari tanácsos előtt e jó véleményéért
Fáradhatlan nagybátyám megtartotta szavát.
ifo
köszönetemet kifejeztem és azon engedelemre kér-!
Nyolez nappal ezután egy tisztán kőnyomatott alakuló gyűlését Gelléri Mór, mint az ’l'511^
sági
egyletek
szövetsége
vezértitkárának
elno
tem, hogy könyvem egy példányát lábaihoz tehes- kártyát kaptam, melynek egyetlen czikko igy szólt:
A délutáni iparügyi meetingen
zj
sem, mit ő nehány udvarias szóval elfogadott.
„Dr. Heinrieh Kellel
*
s nejének van szeren alatt.
zsef megveszerto nagy tekintélynek örvendő b.
Az ünnepély minden közbejövet nélkül folyt cséje dr. Eduard de Kormaim urat holnapután™, elnökök. Ráth Károly országgyűlési ktyv,sel0,!'bRre.
le. Csevegtek, tánczoltak, zenélte, s játszottak — kedden, június 22-én 8 órakor este tartandó ünne a múlt évi iparos-congressus elnökének
illek beszéde, melyben u napirenden levő io
daczára a fojtó melegnek, mely a virágillattal meg pélyre á la italienne tisztelettel meghívni.
*

Vidéki levelezés.

Vidéki és lielyi hírek.

5
• nr érdekű kérdéseket szakszerűen fejtegette, I ld ;tt nllatocskák védelme . igy közvetve u gaz- I
7.M. L. Bpest. Német hirdetés nix
olyan nincs
•Jen nagv hatást keltett, és különösen azon tanádali,.eme eleven előmozdítóira a figyelenrkeltés. A 1 effy látott napvilágot, Isten tudja hogyan, art is ntngvnr
és intelme, hogy az iparérdeket ne engedjük könnerek.. 32 oldalr.-. terjed Ion drb. 4 Irt, 1000 bőrbe húztuk.
.Olyan ez a .......
fehér.. nép.
u ...Bpest.
Az................
a kifogásolt
ceninii oldalról sem politikai czélokra felhasznál- • i ». •»<» íit Ajánljuk a földbirtokos urak, gazdasági epytheton
_ ...
............
.......
■o.) nem valami hízelgő erejű, csak tessék jól megöltatui, és hogy az iparosok köve ■ Ijenek ugyan a egyletek s hatóságok pártoló tígyulmébu.
vasni, a eorrectio meglehetősen megállja. Az érintette ittTevő
törvényhozástól a kényszerlársulús utján erős auto
Bekuldetett. Feltámadt a levél, de tartalma ,iin za "eni tükrözi vissza képe.-ségét. kérjük a fordítást vagy
nóm iparszervezetet, de azontúl semmi egyébtől ne nem! Mult pénteken este 9-10 óra közben régig- ’"“s
Dr. régen!
L. J. Győr.
Köszönettel
•írják boldogulásukat, mint saját haladásuktól, mű [ ment az nj-ntezán X az X-et Y követte, bizonyos mint v?lt
í‘v»ztet
8|''...........vettük. Nem úgy van az,
velődésüktől szorgalmuktól és válvetett összemükö- távoliéi pedig a Z kisere u sétálókat. Az X báré-1
tórihll. B.
ö. Jákó.
J.ikö, Baráti
iiunitl vonzalmadból
v.m
Juranits
folyó soraidot
désüktől
nagy befolyással leend városunk és me- ltom egy levelet s vele együtt két forintot veszített ’ heljzetemben
nem tehetem közzé.' 'íöszönöm.
Ki
..... 1......................................
iryénk iparérdekeinek társadalmi felkarolására és az el, a Z látá a mint a szerencsés Y földre hajolván,
iparosok társulati törökülésére. A gyűlésen szóllot-iI valami fehérét felvéve, ezt
a levelet -- felbontva,
tak meg Bodnár ügyvéd, Karlik építész, Pajor ár belőle valamit kivett mindesetre a két forintot
PÁPA:
vaszéki elnök és Gelléri Mór, mire egyhangúlag ki- |• zsebre dugva — távozott. Ha a Z tudta volna,
mondatott, hogy a meeting állást foglal a múlt évi hogy az X veszítette el azt, mit a boldog Y meg
100 klgr. vagyis inétermázsánként.
iparos nagygyűlés és az országos iparosegyesület talált : akkor megtordult volna a szerencse, de a
Búza: jó 10 frt. 80 kr.,közép 10 frt, 40 ke..alsó
10 irt. —kr.
javaslatai mellett és azoknak a törvényhozásban le- Ij becsületes Z Salamon király bölcsészetével nem birRozs: jó 9 frt. 20 kr., közén 8 frt. 80 kr., alsó
eudő pártolása végett átiratot intéz Nógrádmegye1 ván —■ csak szemmel nézte, mint a kárszenvedő X
8 frt. 40 kr.
országgyűlési képviselőihez.
gyűlés után vendé-)| eltűnik, az örömtelt Y pedig füttykérezve tova bal
Árpa: j.7 frt.- kr.k. ti frt. 80 kr. és a. 0 frt. 60kr.
goink több fogat kíséretében kirándulást tettek a lag a szerencsés pénzttermő uj-utezán, a korcsmá
Zab: j. 6 frt.— kr. k. 5 frt. 6(> kr. 5 frt. 40kr.
Tengeri: j. 8 frt. 40 kr., k. 8 frt 20 kr. és a.
szomszéd szellőkbe, hol őket Karlik ipartársulati kat szemlélve: vájjon, hol van a „Bachus
*
legjob8 frt. — kr.
alelnök pompás nyaralójába vendégszeretoleg fogadta; I bán képviselve, hadd igyék X egészségére egv nagv
Burgonya: -- frt.
kr. közép 1 frt. 20 kr.
este pedig tiszteletükre a nyári színkörben diszelőa- üveg szőlőnedvet! De a levél? Konferencziát nenJ
Széna: j. 2 frt. 60 kr. k. 2 Írt 10 kr.
(]js. majd fényes fáklyásmenet és közvacsora ren- j lehet egybe hívni. Hát mit? Y maga hoz Ítéletet.'
Zsúp: j. 2 frt.. - kr. közép 1 frt 70 kr.
dezt eteti. A faklyavivő polgárok hosszú sora zene-’ Bölcsen is itelt; mert Z — aki még mindig tigye-•
Pápán, 1880. okt. 8.
WoltaJózsef
szóval roppant néptömeg kíséretében vonult Ráth | lemmel kiséré - - legnagyobb csodálkozására azt ve- I
polgármester.
Károly lakásának ablakai alá, Manóssy építész, ven- szí észre, hogy X levele egy ablak redőn betolatott,
riógszeretö házában: :i mintegy százötven teiitékti,|és Y? Tovább ment, ment addig, mig Z szemmel,
Felelős: A kiadó.
diszlakomán pedig jelen volt az előkelőbb iparosok vagy tan lábbal is kisérte, - — de e városban gáz'
és kereskedők mellett a városi inteligentiának leg világítás nem lévén — az aegyptusi sötétség ke
nagyobb része, a többek közt: Reménfy népgyülési gyében részesült Y és Z önkénytelenül eltűntek
elnök, Szerérny köztiszteletben álló főszolgabíró, egymás elől. X hazament, észreveszi, hogy nincs le
Pajor árvaszéki elnök, Kövy ügyvédi kamarai elnök, vél, nincs pénz, megy keresni de nem talál. VisszaSztranyovszky l-.ir. k zjogyző, Jlarmos megyei fő- lordul, haza ballag, . . . lefekszik, . . . egész éjjel
I 50 frt. Jutalmat!
jpgizö', Cbikán tanár, Horváth szerkesztő stb. stb.1 nem alszik, . . . töri a fejét, . . . mind hiába..........
hó 5-én déli :‘/4 tizenkét óra körül a
A pohár felköszöntések hosszú sora csak jóval éjfél nincs pénz, nincs posztó. . .. A boldog Y más nó- |
után ért véget. Vendégeink hétfőn reggel utaztak tát fuj hatott. Szerencsés embere! . . . bizonyosan mu-!! hosszu- vagy szélutczában elveszett egy fekete
vissza Budadestre.
bőrtárcza
300__írttal
látott X pénzéből . . . ivott addig mig a pénz tar-___
___ ____ _____
_____ (1 drb. lOÖ’ós 4 drb.
Személyi
- . hírek. Alá délután érkezik körünkbe tott • • • Baclius hatalmába kerité... Morpheus pe-! 50 frtos.) A
.
) A találó, vagy
a ki olyan adavárosunk országos képviselője, ngs. Ráth Károly dig karjaiba öleié . . . és talán most is álmodnék a
i-,;nnq cyolo-íltfitní
.
ur. E
n iivijvm
temnorn i on mérés!
in..... .
no U7-1SZOl^aiiauili, melyek biztos nyomra
ur.
helyen is legyen .............
általunki szívből üdvözölve I két forintról, ha — o0 tempóra!
sza- lOkai
s fogadja azon őszinte kívánságunkat, vajha nálunk már
már!! o boves! -— a leveleit magával vitte volna! vezetnek 50 írt jutalmat kap.
és köztünk úgy érezze magát, a mint maga óhajtja. X másnap hiresztelte szerencsétlenségét ... Z is
Képviselői működéséről szóló jelentését annak ide- meghallotta és eljött X-hez, s szóhüeu elmondott
Nyilatkozat,
ióhon
azaz október 21-én miudont
niimlnnt. mníf
L!7l>llll> lfíl-nlí
!•'
iékn hozni főniük.
fogjuk. —
- Hétfőn
Hótiöii{ mn
amit szeme
látott. Elég
hozzá: a levél
Alulírott tisztelettel vagyok bátor tudatni
ünnepelte meg a módón tamtu-kepzo intézet tíz évi feltámadt, meg vau, a két forint pedig szinte meg
tisztólt vh™i lrrzm,aA.n.»l .„tó,
taállását, melyre a helybeli polgári leányiskola, vau, do nem ott a hol hiányzik!
H. .1. ;ls«SSpl; '"tózennt
igazgatója Bánfi János ur is, mint nevezett intézet;
Városunkban meghaltak f. évi szeptember ™Pan tartózkodásom ideje alatt leányaimat t.
első növendéke meg volt láva.
130-tól október 6-ig: Steru Fülöp gyermeke, izr. ez. Keilier Illés pápai tánczmíivész tanitváu,
Lapunk mai számában foglalt komoly és 5 napos ránggörcs. Pettő Jánosnő, r. k. 80 éves ki is rövid idő alatt annyira'kiképezte a tánczméltán az elkeseredés hangján irt vezén zik megér- i agykor. Sehwarcz Márkus leánya, izr. 12 napos,: művészetre
hogy nevezett leáuyaini kitűnő
demli a figyelmet. A tegnapelőtt megtörtént vérlá-1 gyöngéiig.
~
....
zitó esefctaény hozzászólásától vissza nem tart“..
.művészi tnnczairol bar hol. s bár mely nagy
hatlak-magunkat, ez föladatunk köteles dolga, s
ÜZENETEK.
városokban is felléphetnek,
rezérczikkiink avatott tollú, s a helyi viszonyokban]
Pápán, 1880. évi okt. 4.
jártas Írója ugyancsak megható retlectiók által
N..J. A tautológiától őrizkedjék, nem annyira az oröltisztelettel
kisért hangon tesz említést a múltra és jelenre.
gondolh-dásában. mint inkább )
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gondozását gondolatainak, larezdjat am mutassa be.

. ,

N. N.
M ó z e s .1 a k a b.

Az 01 szagos izr. tanítóegyesület értesítő-'
Kőszeghy Bpest. A feleletet vegye tudomásul a mai
jeliek legújabb számából értesülünk, hogy G o 1 d- ' számban,teljes czimet tudatni ne terheltessék és megindul...
berg Jakab ur széles körökben ismert helybeli :llia íi'zunban egy közlésre érdemes hosszabb közlemény által
néptanító az országos izr. tanító egylet választmá-, ,gyekeZa_k_^^^
,, „ , , .
. ... ,,
IIVI tágjává tapasztatott.,

■

.

,.A becsület szegénye
*
4 czilllfi 1879. évi

i
Academia tarsaskor. Pozsony. Igenis megindítottam.
A mozgalmakról elvárjuk a hivatalos értesítést s amúgy a
llép-, Kraxelhubereskcdések előforduló eseteiről egy-egv kis vázla-

Táncztanltnsl jelentés.
Alulírott tisztelettel ajánlja magút a n. é. közön
ségnek, nevezetesen gyermekek s felnőttek

szinmüi jiálvázaton dicsérettel kitünteteti népszínmű itut
lloJUn!? ‘"7^ is(isn,k
megjelent. Irta Mákróczy János. E valóban ritka ......nV""?
1
, • , . ,
,
iií i
•
..
i
i
11/ I kérőimét csak úgy teljesítjük, ha arra nézve erdemlegességot
tapmtatosággal megoldott színmű, oly gazdag halá- tanusit.
sós kellékekben, hogy alig érti az ember, miként
Chronos. Veszprém. A szabadszóllás hívei voltunk,
szorulhatott le a győzelem polczáról Irálya tisztán vagyunk és maradunk, (le sisak alatt, ön pedig más útra
népies zn.nntó s .nesójo határozottan o nópólet kö-'
nmen mozog. Az egész kötet 168 lapra terjed, mely ,1U|„
érdekeit voltáról fogva, egyik legélvezetesebb darabNeolog. Győr. Közleményét vettük, melynek minden
ját teheti az. iskola és magánkiínvtáraknak. Kaphntó
fvnkr.lt gondnlkoznsát fényesen hirdeti, üdvözöljükI

tánezművészetben

;M1 ""'K'"'1 szinte véleménye Ilivel vagyunk s a hossen
tűrés nehéz fnjdnlnmit .... .. mindig hordjuk, tudjuk n keserde várakozásunk nem addig véget ér
s
’lll-ik füzete is megjelent. Fordítja Zsengori Samu. Iakkor czikke kedves szolgálatot tesz. A bölcs mondat igaz-’
E becses vállalat ma már ajánlatra is alig szorul. s»S‘l hisszük, hogy beteljesedik: Lcnto gradu ad vimlictam
Aienor Lniosnál limmlm.
nü1
■
■*
’ .

Ál-, lói kr
'
I ■

,

való alapos oktatásra. Tisztelettel megjegyzem,
|\.
10<ry
a táncztanitás
minden
divatban
levő5
Otr núíam
*’
................. ..
’ ’
”
•bel“ és
........................
.......................
’ ’ alapos
’
külföldi táneznemekre
kiterjed, melyek
módszerem nyomán könnyen betanulhatók.
Táncztanitás dij havonként 2 frt.
A n. é. közönség pártfogását kéri
tisztelettel
Reiner Illés,
gyakorló tánezmester és fényképész.

,

/ 83talOZZI válogatott paedagoguii munkai-nak vea vajúdást

»l.r hamar fölfogta a mbvelt közönség magas bérsét. .’«•
A magyarázatokat mély bölcsólettol eszközli fordító,
8 nagy lélektani tanulmánya minden tekintetben,
emeli az eredeti értékét. Minél szélesebb mérvű pár- i
tolást érdemel. Egy fűzet ára 50.
A Pápa esperességi kerülethez tartozó róni.1
Ml), tanitó-egylet őszi közgyűlését folyó évi okt. |
hó 15-én Fájtán a belvárosi tanodában tartandja,1
niolyro az egylet tagjai és a tanügy ha rátok azon ,
kijelentéssel hivatnak meg, miszerint külön-külön
meghívó nem küldetik. A gyűlés kezdete reggel 9!
órakor leend. Pápa, 1880-ik évi okt. 4-én. Bella'
József, egyleti jegyző.
A múzsák temploma teljesen benépesült, bi'^nyitja azon élénkebb mozgalom, melyet városnnk1,;m pár nap óta tapasztalhatni. Az intézet úgy látszik
mindinkább nagyobb látogatottságnak örvend.
Logujabb levelező lapok benyomtatott 5 kros
le él jegygyel vannak forgalomba october 1-eje óta.
7?
Bzon njabb levelezőlapok az egyetemes postaegyesm'‘thez tartozó országokba használhatók föl. Vannak
'•íbiszfélék és egyszerűek is — Boszniába is
órvényesek.
A „Püspök pinczéje“ renoválás után oly ala
kot nyert, mely sz nrikasztnak kellemes szórakozási
hülyévé válhatik. Ital és étkezés dolgában, a ki8Zolgálás és minőség kielégítő s hozzá jutányos.
oAllatrendörök a gazdaságban" czimtl igen,
Ja;szn,Os k’8 füzetke jelent meg Aradon Aládai Má•■astól. mely a gazdaközönségnek igen hasznavehető
'hsmány az állatok természeti ösztöneik megtanu8«ra nézve. E könyvecskének czélja a tapintatlanul

fi
o

8"I’1’lilil sravitato

T É R.

Táncztanitási órák:
Szabady-Frank házban : 5-6 6 éveseknek. 6-7
tanulóknak. Keltz-féle házban: 7-8 közönségnek. 8-9
zártó rá k.

w ÖNKÉNTES VÉGELADÁS
Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, miszerint
üzletem beszüntetése czéljából,

raktáromban

lévő

összes divat-,

vászon- és rövidáru-czikkeket tü°0 gyári áron alól árusítom el!!
w

rendkívüli olcsó bevásárlási alkalmat nyújtva,
kérem u n. ó. közönség minél számosabb látogatását,

US;- Az üzlet áruczikkekkel együtt
bármikor átvehető.

megegyezés folytán — szintén

Pápán, 1880. Hzept. hó.
Kivált) tisztelettel

SBI]KHÍ'IáLI]|<

gyula

divatkercskedő.

JS®.syavTWA saiNONQ-^®

O!
FT

£
02

Vendéglő átvétel.
1

Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy a Kovács István-féle

vendéglőt

Nfihfizknrt

átvettem, és folyó október hó 3-án, azaz vasárnap nyitottam meg.
Úgy mint eddig úgy továbbra is a legjobb ételek- és italokról, valamint
gyors kiszolgáltatásról a lehető legjobban gondoskodva lesz.

(“.vuvalyatórést, epi, CN. ,
.
lopsirtt), görcsöket a
legrövidebb idő alatt gyógyítok levél
utján is egy általain eredményesnek ta
pasztalt eljárás szerint, még ha érintett
betegségek a leghevesebbek és legroha
mosabbak is.
Dr. Holmsen orvostudor
Berlinben N. W.; Louisentrasse 32. sz.
a.
Már százak meg lettek gyó
gyítva!!

pontos és

A n. é. közönség b. látogatásáért esd.

I

1

Pápán, 1880. okt. hóban.
Tisztelettel

Wessze/y Ferencz
vendéglős.

Ingyen

Ily feltűnő olcsóság niég nem létezett mint

Ingyen

20 frt. bevásárlás után

Székesfehérvárott a „Prófétához"

40 frt. bevásárlás után

1 ’/, színes abrosz.

czimzott tulajdonosánál.

1 szőrszövet-ruha.

Sürgöny
Rögtönözve tudósítom a u. é. közönséget, hogy az előrehaladt idény végett nyári kelmék és más egyéb czikkek felttlnő olcsón

CSÖD-becslésen aluli
árak végleges gyors eladásával lettem szirzsó 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
**
czimil
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.

Kiváló tisztelettel

E I B I S C H R.
a

..Prófétához-1

Ezelőtt
6 db. dainastirozott pekkingi szalvéta
. . . 3.90
6 db. fehéritetlen mühlhausi törülköző . . . 2.40
Ezelőtt Most 6 db. mühlhausi fehérített törülköző .... 2.90
. . . 3.90
pekkingi sevirt.................................... —.85
—.29 i 6 db. foralsberg vagy damast tükröző
ruarzalini........................................
. — .55 —.25 6 db. valódi rumburger zsebkendő......................... 1.88
kamargo.............................................. —.38
-.14
6 db. legfinomabb rumb. zsebkendő .... 3.90
minden színben kamgarn .... —.85 —.38 12 db. finom patiszt vagy ezérna zsebkendő szí
nes széllel........................................................ 3.50

Rendkívüli olcsó kivonat

rőf
rőf
rőf
rőf

Crettonokból.

4000
3000
6500
3200
2000
8000

rőf
rőf
rőf
rőf
rőf
rőf

franczia creton de Milflür....
—.27
valódi angol creton...................... —.45
valódi szegedi festő................ —.35
szegedi festő de Milflür........... —.48
brasiliai oxford............................... .42
legnehezebb angol zeflroxford . . . —.55

—.15
—.25
—.16
—.24
—.20
—.29

Egészen leszállított áron a második leltári
kivonatból.

Most
1.85
1.35
1.65
1.85 1
.95
1.65 I

db. Newvorki Afrik matrácz . .
db. kitűnő lószőr-niatrácz . . .
r. Schnürl-parquet.........................
rőf színes bécsi parquet
. . .

1
1
1.50 j 1
1
1
I! Fekete és színes selymek hallatlan olcsó áron I! 1
1 rőf nobles selyem fekete
. . . .... 2.90
1.45
1 rőf Grodenapl Feille..................... .... 3.80
1.60 1
1 rőf valódi Grogren Faille . . . . . . . 5.40
2.25 1
1 rőf legnehezebb fekete athis . . .... 3.95
1.75
1 rőf Faille de Paris minden színben .... 6.50
1.85
1 db. r74 fekete atlas selyem kendő . . . . 4.8o
1.80
1 db. 4 4 valódi fekete nobles kendő . . . . 4.50
1.70
1 db. 4 4 csinvat selyem kendő, széle nélkül . 1.90
- .88

114 creton paplan..........................
”4 creton paplan török ....
'",4 török creton paplan
. . .
, bécsi piros paplan
. . . .
'* 4 casmir paplan minden .színben
, casmir paplan minden sziliben

.
.
.

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

. - -.55
. -.45

Gyolcsokból.
vég
vég
vég
vég
vég
vég
vég

30
30
30
30
30
30
30

rőf
rőf
rőf
rőf
rőf
rőf
rőf

4/4
4/4
44
4/4
5/4
4/4
54

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

vég
vég
vég
vég
vég
vég
vég

30
30
30
30
30
30
30

rőf
rőf
rőf
rőf
rőf
rőf
rőf

r,/4
»-4
44
4 4
4 4
44
5/4

C. chiffon
..........................
finom R. chiffon ....
csinvat fehér gradli . . .
floreszdorfi kanavász
. .
amsterdami kanavász
. .
v. rumburger kanavász . .
fehér legnehezebb nanking .

.
.
.
.
.
.
.

6.50
9.80
8.85
11.50
12.80
14.70
18.90

.
.
.
.
.
.
.

9.90
14.50
14.50
5.20
11.50
16.50
16.50

3.67 I! Fekete ternoimat, lüsztereimet, ripszeimet, már
4.80
az őszi ivadra Is igen melegen ajánlhatom 11
4.26
.45
5.85 1 rőf 5’/2 4. fekete terno .... . . . . 1.25
.75
. . . . 2.80
6.50 1 rőf 6% 4. fekete alapin terno
6.90 1 rőf",, színes cloth-terimk minden sziliben a
mostani divat szerint .... . . . . 1.90 -.68
9.75
1 rőf 4 4 fekete lüsztré....................
na - .25
1 rőf 4,, igen finom lüsztré . . . . . . . —.1)5
.35
.45
6.40 1 rof 4/4 virágos fekete lüsztré . . . . . . 1.10
7.40
6.90
I! Utolsóelőtti nagyon leszállított ár
2.75
6.75
jegyzék!!
7,50
7.40

Kanavásznolcból.

Különösen figyelmeztetem a n. érd. közönséget e
3-dlk leltári kivonatomra, mely fehér és színes
abrosszokból, szalvéta és törülközőkből állanti 111
1
1
1
6

db.
db.
db.
db.

7,s színes morva abrosz................... 1.15
*4 karlsbergi fehér vagy színes abrosz .
“’/4 színes vagy fehér rumburger abrosz
fehérített pápai szövésű szalvéta . .
.

Ingyen
60 frt. bevásárlás után
l szépen díszített kész ruha.

2.75
4.80
3.50

- .47
1.50:
2.25 1
1.501

Paplanok, niatrdcxok, rsipkofilyijönyök, ylanzperkdlok,
színes és fehér parqudokból.

1
1
1
1
1
1

rőf csipkefüggöny....................................... —.55
rőf igen finom gipur csipkefüggöny ....
rőf virágos vagy csikós glanz-perkál
. .
.
db. gyermek creton paplan..................... 1.80
db. gyermek casmir paplan.....................2.80
db. valódi Afrik matrácz..................... 9.80

csak
csak
csak
csak
csak
csak

1.85
1.95
2.35
2.45
2.95
3.50
-.38
.27

Utolsó feltűnő olcsó leltári kivonat
! Áll különlegességekből ! ! Ezen czikkeken pofom
áron túladok.

1 garn. tinó, mansetta-gomb.......................... csak 4 kr.
1 db. országos kiállítási kendő.............................
r I kr.
1 pár kis gyermek-harisnya...................................
r 5 kr.
1 db. finom peneczirus tolikés.............................
r 8 kr.
1 db. finom gazir nyakkendő..................................
„ 3 kr.

2000 r. kávészin v. fekete barzsony v. patent
férfi- v. női ruhákra
.

2.80 —.70

1 garnitur rips-teritő............................................ 22.50
I r. ", széles kitűnő őszi vagy téli gyapjúszövet 3.80
1 r. s ( széles sima v. koczkás téli gyapjukelme
kabátra...................................................
5.50
1 db. chiflbn férfi-ing.............................................. 1-90
d db. inadcpolán chiflbn ing, gallérral v.a nélkül 2.80
1 db. színes angol creton ing............................... 1.34
I db. angol színes ing. virágos, koczkás v. csikós 2.90
1 db. zefir oxford ing.............................................. 2.80
1 db. brazíliai egészen finom oxford ing . . • 3.50

—.25
1.50
.55
-.45 — .24 1 db. nagy alsó nadrág sziléziai gyolcsból
,(»o j 1 alsó nadrág amerikai börvászonból . .
1.45
4.59 ■

Záradékul figyelmeztetem a helybeli és vidéki n. é. közönséget lm vala
melyik czikk nem tetszése esetén, visszavétetik és legkészségesebben ki
cseréltetik ; vagy a pénz visszaadatik : megjegyzendő a visszaszállított por
tékát francé kell hozzám szállítani.
A megrendelő közönség kéretik a ezimet és a vasúti vagy postai állomást
és az utolsó postát világosan megírni, hogy hátrány no történjék sem
egyik, som másik részére.

Laptuhydonos és kiadó: Nobel Ármin.

Ezelőtt Most
. 13.80
5.25
. 32.50 12.50
. —.40 -.25
. —.30 -.19

1
1
1
1

Rnh akehn ékből.

2000
3000
15000
1000

Székesfehérvárott.

9.50
1.85

2.25
-.85
1.50
-.80
1.W
1.20
1.75

csak 85 kr.
95 kr.

Ingyen

SO frt. bevásárlás után

1 igen finom téli nagy kende.

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.

