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Egy szám ára .
A lap kiadóhivatala Nobel Ármin
könyvkereskedésében vau, hová az előfi
zetések küldendők, s minden egyéb küldemény is csak oda cziinezendő.

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.
Megjelenik:

minden

Szombaton.

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

sokkal több mint férjének háziállata, s alig hogy ártatlanságát a világ előtt bebizonyítsa.
annyi, mint, az a csecsemő, a melyet neki Meglehet, liogy ez az ártatlanság nem a leg
n.
szülni fog. Ö nem szerezhet, nem adhat el, szilárdabb alapokon nyugszik, de az is lehet
Múlt czikkünkben fel vitettük azt a kér-' nem ajándékozhat nem örökölhet, nem tehet séges, hogy a nőnek semmi oka sincs a szé
dóst, vájjon az a polgári házasság, moly I. tanúságot férje beleegyezése nélkül. Bármilyen gyenlősre, s ez esetben nem-e hallatlan, liogy
Napeleim coilexe szerint alapittatott meg, az érett legyen is észre és korra, törvény szerint | egy asszony, kinek becsületét a párisi pletyka
egyedül üdvözitő-e ?
mégis csak kiskorú gyermek marad , mely | világ sárba taposta, kinek nevét a lapok csak
Azt mondjuk, hogy nem. nem azért, mert holtáig férje felsősége alatt áll. Igen, a Code piszkos epithetonokkal közöltek, nem szerezhet
a codex olyan igazságtalan a szerződő felek Napóleon goromba és zsarnok a nők iránt.
magának törvényes elégtételt, ha „ő,“ ti férj
De a franczia törvényhozás még tovább, nem adja hozzá a fejedelmi piacetet!? Az aszegyike, a nő iránt, hogy e codexre különösen a
nők elmondhatják, hogy adtál uram áldást , de megy, még merészebb dolgokat mivel. A .férj szony nem veheti a törvényszéket igénybe, ha
és feleség közötti egyflvé-tartozási viszony utó erre férjétől nem kap engedélyt. Tel est notre
nincs köszönet benne.
Francziaországban az elválások kérdése végre minden országban s minden népnél plaisir.
most inkább mint valaha van napirenden, s a fenáll, hol szorosabban, hol pedig lazábban,
Az ilyen polgári házasság után nem
pro Ős contra liarcza nagy mérveket ölt. Mert de már az csak az egyszerű észnek hihetetlen sovárgnnk, ez csak hadd maradjon az udvari
nek
látszik,
hogy
a
férjétől
jogés
törvény
I
úgy van ám azzal a franczia polgári házasság
asság honában, hol. mint tudjuk, a nők más
gal, hogy az elválás lehetséges ugyan, de csak szerint elválasztott nő örök időkre annak a úton s módon tudják magukat kárpótolni azon
oly feltételek között, és oly consequentiákkal, férfiúnak a hatalma alá tartozik. E napokban1 igazságtalanságokért, melyeket irántuk a férfiak
hogy számos esetben inkább viselik a szeren történt Párisban egy scandalnm, melyre azon a törvényben elkövettek. Nekünk magyaroknak
csétlen házasság nyomasztó jármát, mintsem olvasóink, kik a napilapokat is olvassák, bi az a polgári házasság kell, mely nem ismer
liogy magukat, az elválás következményeinek zonyára még emlékezni fognak. Egy- ezredes különbséget keresztyén és zsidó között, mely
neje, ki német születési!, egyszerre csak az egyenlő jogok élvezetére és kötelességek telje
kitegyék.
A kérdés a színpadra is került, már, s az • ntezai pletyka köz- s az élczlapok czél- sítésére szőrit,ja s illetőleg képesíti a szerződő
utóbbi napokban Goudinet Ede „Nagy gyerme- pontjává lesz, mert állitólair mint eirv volt feleket; nekünk az a polgári házasság kell,
kek“ ez. színdarabja adatott elő, mely alka hadügyminiszter szeretője szerepelt, kitől sze mely, legyen bár egyházilag is megerősítve,
lommal a „N. fr. Pr.“ igen találósán elmélke relmeskedései által állami titkokat, erődterve mit ezélszerünek is tartunk, teljesen felbont
dik egyik tárczájában a nagy gyermekekről. ket, mozgósítási okmányokat, fegyverstatistikát; ható. mihelyest az elválásra alapos okok létez
s ki tudja még mi mindent kicsalt. Az asszony [ nek. Ha ezt a polgári házasságot létesitendik
ma a franczia nőkről.
A törvény sehol se olyan kíméletlen a már évek óta nem lakik férjével, kitől törvé-j nálunk, a családi és társadalmi élet bizonyára
nlk iránt, mint épen a galanteria anyaorszá-1 nyesen vált el. Egy perben, melyben az ez nj lendületet fog nyerni, s a társadalmi ellen
gátan. Mihelyest a franczia nő férjhez ment s redes mint vádlott szerepel, ez felesége vádló tétek is meg fognak szűnni.
Csakhogy remélhető-e ez egyhamar mutá
hivatva vau a legfontosabb állami és társadalmi jává lesz, és a fin is frontot csinál anyja ellen]
ténykedésnél, a család megállapitásával közre s nyílt lemondó levelet ir anyjához, melyet a lunk 1 Mi azt mondjuk: nem. És vájjon miért?
működni , megszűnik egyszersmind a saját lapok is közölnek. Az üldözött nő mindent Hát bizony csak kimondjuk: csak, e napokban
akaratjával bírni, saját fejével gondolkodni, sze- alávaló rágalomnak deklarál; ő a rágalmazó történt, hogy a magyar vallás- és közoktatás
niély lenni. A franczia feleség törvény szerint nem kat. köztük volt férjét is be akarja perelni. ügyi ministor megtiltotta, hogy keresztyének

Polgári házasság.

T á r c z
Rousseau első szerelmei.
(Töretlek vallomásaiból.)

Hogy minden áron gavallér legyek, csak hölgyre
volt szükségem.
En egyszerre kettővel bírtam, Időről-időre
“tj’ámat, ki Nyonban lakott, voltam meglátogatandó.
Atyámat ott nagyon szerették és mi természetesb,
«ogy lia is hasonló figyelemben részesült.
Egy Vnlson nevezetű hölgy különösen nem
sz^nt meg szerctetreméltóságokkal elhalmozni, sőt
nu több, leánya engem lovagjának fogadott.
Erezni fogják mit tesz az, egy tizenegyéves
°vag egy huszonkét éves nő számára.
Meglehet, sőt több mint valószínű, hogy veP,n kicsinynyel csak játékot ílzett, hogy azáltal a
naR.vokat ingerelje.
A mi engem illet, közte és én köztem épeneKKl‘l nem láttam semmi korkülömbséget; én a
°got szigorúnak vettem; megadtam magam telJ°s szivemből vagyis inkább teljes fejemből, mert
bolond voltam az őrülésig.

kisaszszonynyal voltak téte-á-téte-im olég rövidek
ugyan, de annál szenvedélyesebbek.
Ő ezekben tanítónőt játszott és ez minden
volt, de ezen minden, mely valóban minden volt
számomra, nekem legnagyobb boldogságnak tűnt.
Összejöveteleinket rejtőzgetni igyekeztem, de
nagy sajnálatomra csakhamar fel lettek fedezze és
igy nem késtek azon, hogy bennüukct egymástól
elválaszszanak.
Igazán egyszerű egy személy volt az a Goton
kisasszony. Anélkül, hogy szép legyen, mégis ne
hezen felejthető arczvonásokkal bírt elég egy vén
bolondnak is.
Szemei, úgyszinte termete és magatartása
messze túlhaladta korát.
Tekintetében, mely tüzes és nyugtalan volt,
bizonyos tartózkodással vegyült merészség volt, mi
leginkább vonzott és mely tekintet legelső összejö
vetelünket okozta.
Ő irányomban a legnagyobb szabadalmakat
engedte meg magának, a nélkül, hogy ezekből
egyetlen egy is reám jutott volna.
Én e két nőnek egészen megadtam magam, el
aunyira, hogy az egyik társaságában a másikra nem

Imádtam őt, és imádva örömem csendes volt
és nem ment a megindulásig.

Szerfelett nagy társaságban szerettem Őt; a
tréfák, envelgések, sőt féltékenységek érdekeltek;
elragadtak engem. Hetykén diadalmaskodtam nagy
vetélytársaim felett, kiket kínozni nagy kedve volt.

Kiűzött engem is, de én e kínzást szerettem.
Társaságban, ha láttam, szerelemtől el lettem
ragadtatva; négyszemközt vele unalmasnak hideg
nek tűnt nekem.
De azért gyengéden érdeklődtem iránta, szen
vedtem , midőn beteg volt, szívesen feláldoztam
volna életemet, hogy az övét helyreállítsam; és
megjegyzendő, tapasztalatból tudom, mi az, ha az
ember beteg vagy egészséges.

Távollétében reá gondoltam, éreztem hiányát,
jelenléte szivemre, nem érzékeimre hatott. Nagyon
bizalmas voltam vele. Szerettem őt mint fivér, de
féltékeny voltam reá, mint szerető.
Az tudtam lenni Goton kisasszony irányában
is, dühös mint tigris, ha csak képzelni tudtam,
hogy másokat hasonló bánásmódban részesít.

Vnlson kisasszonyt nagy élvezettel imádtam,
de zavartalanul, de ha Goton kisasszonyt csak
ugyanazon perezben, midőn Vnlson kisasz. is gondoltam.
SZ(JllJli"z oly zsarnokiastul ragaszkodtam, úgy, hogy
Én Vnlson kisaszszonynyal szívesen töltöttem láttam, többé nem láttam semmit, érzékeim oda
ledet tU<^ani tí'r11*’ ’,acsn*í ,,K.v’‘^cn ‘‘KX föli közo- volna egész életemet, anélkül, hogy távozásra csak voltak.
Hiszem, ha ez utóbbival sokáig kellett volna
e hozzá, ugyanazon perezben mondom, Goton gondoljak.

i
Jól közreműködtek Kostyelik El.g Lehman I
Mint halljuk, a helybeli nőügyiét választmiín,
ilyen reii-1
I elhatározta, hogy január 5-én theaestélyt fog rell(| •.
Balogh Alajosné.
deleteket tud kibocsátani, az nem lehet barátja' Lina és
Egy három tagú. Löwy Mór, Bermülkr W?1
Szer d á n (decz. 8.) Színre került ,Al i
*
v°f'
*
— franczia bohózat. A darab keresztülvitele, és Törli József urakból álló küldöttség járt
annak a polgári házasságnak, melyről mi azt más
mondjuk, hogy „Mielőbb jöjjön el az öl teljesen kielégíthette várakozásunkat, de ki is elé dapesten s Káth Károly képviselő ur vezetése •d-'li
gítette, mert taps és kihívás rendesen es sűrűén a minisztériumban az uj adónem ellen nyilatkozott
**
országa!
járta
Balog Árpád oly ritka elevenséggel oldotta | Szerdán d. u. pedig helybeli füszerkereskedók értek.'/

ti zsidó vallásra áttérhessenek. Aki

meg ’ feladatát, fejtette ki tevékenységét, hogy azt i letet tartottak, melyben elhatározták, hogy érint >u
' 1
szemlélni, de leírni hasztalan igyekezet. Maga a ügyben feliratot intéznek az országgyűléshez.
ÖnyyilkossáU- Kedden reggel Lép Antal |lt|v
Niniss, Turnainé igen kellemes volt, s egész előadás
Színi szemle.
beli
.-sizmadiamester
16
éves
inasa,
Élh'í
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V
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Szó m b a t o n (decz. 4.) „Hamlett
*
ke-, menete alatt tőle kitelhetőleg hatni iparkodott, s• i anyja padlásán felakasztotta magát. Mondják 'hocrfilt színre. A czimszerep sok lelki erőt követelő czélját el*. L
is .'.L.
erte. A siker sokat érdemlő osztá[mivel vasárnap boros üveget tört össze « a bünte
megoldása Balogh Áriiádra volt bízva, ki újólag b’Oí;n* • , Balog *;Alajos,
■" ’ .?<, Ligethy,
"x *^ ni Kövi és Balogh
téstől félt, azért vetett volna véget életének. Bizony
bebizonyította, hogy nála a színpadi élet kedves Alajosné Közönség közép számma .
jegy csizmadiainas sorsa nem a legirigyletroniéltóbi'.
,
Lv
k
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(decz.
9.)
Előadatott
.A
hivatás. Nagyon féltünk külsejét túlhaladó hangC s ü t ö r t ö^k ö n (
Karácsony közeledik, ezt nemcsak a kalendá
’........
hordozásától, hogy az cserben hagyja, de nem esett j kornevilli; harangok
\vig operetté. Örvendetes jelevagyis jelöniét az igazgató kedélyállapotára riumból tudjuk meg, hanem a szélutczai holtok szá
meg. Teljes magaslaton állott a fiatal Balog, s a net
mos és díszes kirakataiból is, melyek között külö
;
mert
várakozását
meghaladó,
érdeklődő
köközönség bámulta kitartó hevét és mély tanulmányra , nézve ,
valló alakításait. Elősegítette még a darab eredmé- zönseg figyelme leste — várta ezen operet nösen a Süss-féle norinbergi kereskedésé tűnik ki
ízléses elegántiájával. Beválnék ez bármely nagy
nyes kimenetelét, hatásos oldalait Kőváry (Polonius). té sikerét Kedves kötelességünket szívesen tel
jesítjük, azonban ma az összes személyzet ma- városba is, s a kinek pénze vagyon, ne küldje azt
Közönség közép számmal.
Pestre vagy Bécsbe, hanem forduljon városimkbeli
iihiuki
Vasárnap (decz. 5.) Színpadra
hoza gaviselete a legjobb akarat mellett sem érdemelte ki kereskedőinkhez.
es Sándornak
tott „A szomszéd uram ,kakasa
**
Lukács..
..... ........ , méltánylásunkat. Erre nem számítottunk, mindamelA közoktatásügyi miniszter nőipariskolákat
;;
’ ", nem mondhatjuk, hogy minden benyomást
ezen nagy szinpadí kelendőségnek örvendő darabja,
lett,
«/.
v... vw.. jól
-................
i, 8"
volna, csakhogy a közönség szo- tervez a nagyobb vidéki városokban felállítani $
Az «u<iu«o
előadás vxuuíMVM
eredményev teljesen
ütött ki,
’’ nélkülöztünk
" ,bl
erre
nézve
a megyei tanfelügyelőket kérdezte n’1P„
újabban bebizonyította a társulat,
a né- kott tetszését nem nyerhette meg , egy-egy
/ miszerint
..... .
egv- kik az eszmét helyeselték. Hát bizony helyeselhető
•
•• • mozzanatait
• •• nagyobb
” hűséggel érzi hiva ilyen jelenet, mert nyomban az események
..........
pies
élet
•t szépen másutánja szerint következett egy gyenge részlet. i is, s mivel Pápa is nagyobb vidéki város, s nekünk
tásának. Turnainé (Daru Panna) jelentését
o........ j követ- Az est hőse ina a fiatal Szentes (Greniső) i is az olyan intézet elkellene, de sőt a már fonálló
sima halkan csengő, énekét megelégedésre
Ligethy
*
‘-nak érzelemmélyen és j jiolgári leányiskolával könnyen szerves összefüggésbe
keztethető hangulat követte, úgyszintén
1... ’ "
. volt . ki az „Ábránd
i volna hozható, kérjük a városi hatóságot s illetve
................
.... ’valódi bensőséggel
(Bóka) az életiskola pallérozott góbéját
mindenki— , előadott éneke alkalmával remé- ' az iskolaszéket, tegye meg mielőbb a kellő lépésenek tetsző módon alakította, s nem egvszer tört ki nyékre jogosító képességet tanúsított,
[két,
hogy ha nem is kir. tábla, úgy legalább nőa szereplő furfangos működése fölötti jól érzése,
Kövi erős rekedtsége fölötte, ártalmára volt
folytán a közönség nevetésben. Szentes (Pista) ipar- a darab sikerének, nemkülönben Závodszky Mari ipariskola nekünk is jusson.
Sehogyse helyeselhetjük némely szinházlátókoilott színpadi kötelmeit telszhctŐleg megoldani, (Zscrmén) zavara — s mintha összeesküdt volna
azonban kifejteit lelki erejének utját-utját szegte az egész társulat oly keserves kevés erőt lejtett ki e , gató azon szokását, hogy nyilt jelenet alatt bol az
egyik
hol a másik szomszéddal meglehetős hangosan
azon körülmény, hogy szerepét nem volt ideje el- vonzó operetté megtestesítése érdemében. 1 öbbe
méletileg macáévá tenni.
kevésbbé szabatos játékuk folytán említést érdemel- beszélget. Annyival mindenki tartozik a közönségnél,
Kövi (Jóska nevelt fin) meleg ömlengéssel nek Balog A. (Gáspár apó), Turnainé (Szerpolotte). hogy őt figyelmében ne háborgassa és mi is roniél' jük, hogy a dolog egyszerű felemlitése a bajnak vé
tárta ki szive beléletét. s a megzavart szerelem kinek hangja az eddiginél csengőbb, erősebb volt, get fog vetni.
féktelen indulatrohamát bámulatos lelki patkóssal. de éneke és a zenckiséret nem vágott össze, és Kőváry,
Párbajt vívott Kohonczy orsz. képviselő gr.Eszterki a korncvilli jegyző mulatságos modorral kisért szó- ;
bírta kifejezni.
ház.y Móriczczal, a főrendiház legfiatalabb tagjával. RoIgen meglepte a közönséget Balog; Irén a repében jól föltalálta magát.
honczy
és Eszterházy közt már régóta feszült volt
,
A
nagy
számmal
jelenvolt
közönség
azon
csecsemő szinész (C'ziri) közreműködése, ki szerepé' a viszony, a párbajra tehát elég okot szolgáltatott
hez kötött zavaró körülmények közepeit is; igen jól biztató tudatban tért haza, hogy a társulat mai
valami
jelentéktelen
szóváltás. Az első összecsapóselmondta mondókáját. Kitünően alakított a, két iker hiányait pótolni igyekezik.
I mii Eszterházy elhárítván Bohonczy csapását, kard
Kőváry és Gyulafi, különösen az előbbii minden
ját Kohonczy vállába vágta. Bohonczy sebe azonban
mozdulatába bele tudta „cselekedni
**
a nevettető
i
inem veszélyes; az orvosok állítása szerint két hét
elemet.
Kedden (decz. 7.) „A Borzáné Marcsája
**
A következő sorok közlésére lettünk felkérve:, múlva kijárhat.
Szerdán f. hó 15-én a „Piros bugyelláris
*
ke
énekes bohózat lett előadva. Kedélyes, mulatságos Tisztelettel alulírott bocsánatot és szives elnézést
estében részeltette Balog Alajos ezen darab szinre- kérek mindazoktól, kiktől eltávozásom előtt részint rül színre Turnayné jutalmául. Turnayné mindjárt
első
fellépte
alkalmával
megnyerte
közönségünk
tet

hozatala által a közönséget. Almási Tihamér ezen szigorú elfoglaltságom. részint megfeledkezés és
miivé valóban maradandó becsű, mert oly szeren egyébb gondjaim miatt személyes búcsút nem ve szését s azóta kedvencze is, s igy meg vagyunk
csés compositiót teremtett bele, melynek alkotó ele hettem. Fogadják ez utón jó barátaim és ismerőseim győződve, hogy tömeges pártolásban nem lesz hi
mei mindenkor kellemes szórakozást biztosítanak. őszinte bizalmukért legőszintébb köszenetemet, s ány, mivel a jutalmazandó méltán megérdemli. Me
Innen a fővárosi közönség rajongó előszeretete e | fönmaradó tiszteletem kifejezését. Tartsanak
‘
o legen ajánljuk a t. közönség becses pártfogásába.
még
Mar több ízben jött szóba, hogy Pápán is
darab iránt. Van benne egy-két háladatos szerep, s továbbra is becses emlékükben. Teljes^tisztelettek
az ügyes számítással lett szétosztva. Igy pl Pavel-| Hasz ling or József, kezelőtiszt,’ in. kir. honv. el kellene egy jól szervezett daltársulat, de az eszme
nem
talál
végrehajtóra. Zenekedvelőink kiválóbbjai
kát aligha képviselhette volna valaki oly eredeti [ hadnagy.
magatartással, jóízű humort keltő felfogással mint
Ma este a városunkban működő szinésztársu- volnának hivatva az initiativát megragadni s egy fel
éppen Kőváry — neki az efféle szerepek jól állanak , lat egyik kiváló tagjának és karmesterének Balog hívást kibocsátani, hogy az érdeklődők az ügy köés sikerűinek is. Kardosai), feszesen viselte magát; Árpád urnák jutalomjátéka lesz. Azt hiszszük, hogy | zös megbeszélésére értekezletre összejöjjenek.
Tóth Dánielné jónevű zongoratanitónő tanít
Turnainé, élénken mozgott még Závodszky Mari is. j e helyen nem szükséges bővebben fejtegetni, hogy
Ligethy (Bunkó) a szájhős athletára beváló alak | ezen fiatal szinész nemcsak komoly törekvésű, bű ványai szerdán zeneestét tartottak, melyre szép
számú
közönség gyűlt össze. Az érdekes müsorovölt, mégis az a megjegyzésünk volna, hogy a hu-! nem egyszersmind határozott tehetségű tagja a tármor melegét ne párologtassa comediává — s kiej- sulatnak, a ki különösen Hamletban megmutatta, zat ez \olt: 1) W é b e r Nyitány F r e itését illetőleg az utolsó szótagot ne hangsúlyozza : hogy szerepeit lélektanilag tanulmányozza s meg is i shützből 8 kézre előadták Alakara Gizella, Szily
agyon. Kövi játéka kielégítő volt.
[ érti
*
Ma hasonló szerepben lé], fel ‘Schillernek időii Gizella, Makara Mariska, Kiss Vilma. 2) Goriaa
A darab sikerét elősegitette még és pedig [ szerint első művében „A ha ra mi á k‘-ban, mely Duó Beli zári óból 2 zongorán előadták Konctól
jelentékenyen Ernyei, habár öltözete nem felelt meg ugyan tartalmilag már „Veberwundener Standpunkt,’** Gizella, Makara Gizella. 3) Mendelssohn lloelielfoglalt állásának. Gyulafi (Griin
korcsmám) de a mely megkapó jeleneteivel és klassikus irályá- z e i t m a r s c h 8 kézre előadták Makara Mariska,
- szerepében nem bírta egész hűen utánozni a zsidó val még mindég a színpad gvöngyei közé tartozik. Voyta Ilonka, Kiss Vilma, Kiéin Janka. 4) Donhanghordozást, mégis jóakarattal teljesített játéka l'gy a darabot valamint a jútalmazandót is a kö- v e r n a y F e u r o u 1 a n t Etűdé d’etgitité 2 zon
gorán előadták Csoknyai Erzsiké, Szily Gizella,
zönség szives figyelmébe ajánljuk.
15) Weber Nyitány Obc ionból 8 kézre előadták
maradnom, nem tudtam volna élni, a szívdobogások pással fejem nyakamon megszűnt forogni; ittas és I Csoknyai Erzsiké, Könczöl Gizella, Szily Gizella, Maka| ra < iizella, G) C h e r n y Grands Variations M o n t e ebi
megöltek volna.
bolond voltam a két napon át mit itt töltött.
Nőm tetszésüktől egyenlően tartottam, de:
oluteotti ntóna vizbc nk„tam n ,omi j C a p u 1 e 11 i 2 zongorán előadták Könczöl Gizella,
szivélyiesebb voltam az előbbi és
é" engedelmesebb
----- 111------- ....................................
a levegő kiáltásaimtól sokáig visszhangzott. Nyolcz j Csoknyai Erzsike. 7) M a y e r b e c r K r ö n u ugsmarscli Prófétából 8 kézre előadták Kiss Vilma,
az utóbbi iránt. Semmiért, mi a világon van. nem nappal ezután ezukorkákat és keztyűkot küldött.
Makara Mariska, Voyta Ilonka, Kiéin Janka. — A
tudtam volna Vulson kisasszonyt megharagitani, de Mindez igen udvariasnak látszott volna, ha ugyan ritka praocisitással előadott müsorozati pontok közül
ha Goton kisasszony meghagyta volna, hogy tűzbe
:
azon időben nem értesülök, hogy férjhez ment, és I különösen a G-ikról kell, hogy a legnagyobb elis
vessem magam, hiszem, hogy azonnal megtettem hogy utazását nem nekem , hanem arra szánta, meréssel nyilai kozzunk. A nagy variát iók sok he
lyütt a kiviteli technikában ugyancsak próbára te
volna.
hogy mennyasszonyi ruhát vegyen.
szik a játszó ujjait, s a két kisassony, kiknek szint
Ez utóbbival való találkáim, szerencse reám,
Nem irom le dühömet; felfogható ez.
úgy gratulálunk mint derék tanítónőjüknek, szépen
és reá nézve, csak rövid ideig tartottak.
Nemes haragomban megesküdtem, hogy a kiállta a próbát. Az élvezetes előadás 7 óra tájban
Ámbár Vulson kisasszonynyal való összekötte
I
hűtlent többé nem fogom viszont látni, nem képzel ért véget. Az oly előadásoknak gyakrabban kellene
téseim kevésbé veszélyesek voltak, ezeknek catastrolenniük, mert ez csak emelné városunk intelligenvén nagyobb büntetést Ő reá nézve. — Nem is halt
phája som maradhatott el.
tiája érdeklődését a zene iránt.
meg utána, mert busz évvel később midőn atyámat
Apácza helyett öngyilkos. Krausz Teréz 1<
Elválásunk nem történt könnyek nélkül és
látogatva a távon csolnakáztunk, kérdeztem ki ezen éves tápi születésű leány itt Pápán mint nevelólekönnyen felfogható, mily tátongó űrt éreztem, min
,
ány
U
.............. helybeli kocsmárosnál tartózkodott,
hölgy, ki nem messze innen csolnakázik ?
tán elhagyott.
Hogyan, mondá atyám mosolyogva, szived ' hanem a leánynak alkalmasint jól mehetett dolga,
Nem tudtam másvalakiről beszélni, mint csak
i mert hétfőn a délutáni vonattal innen Győrbe ment
nem sugallja azt neked? Ez a te régi szerelmed, és midőn a városba érkezett, egyenesen az irgalmas
róla, nem tudtam másvalakire gondolni, mint íí reá.
Cristin urhölgv, az egykori Vulson kisasszony, , nőnék főnöknéjéhoz fordult és arra kérte, hogy
Fájdalmam igaz és őszinte volt, de én azt hiszem,
lloszkettcm e majdnem elfelejtett név hallatára; { fogadja be apáczának. A főnöknő az előirott szabá
hogy ezen hősies fájdalom nem annyira őt, mint a
de meghagytam hajósaimnak, hogy forduljanak meg. lyok szerint azt mondá neki, hogy „hozzon leányom
számtalan mulatságot, melyeknek ő volt központja,
Nem akartam, habár szép szerit vehettem volna a 1 egy szülői engedélyt, aztán bovehotem.“ De a leány
illette.
az ilyen engedélyre bajosan tehetett volna szert, lel
bosszúnak egy lmsz éves czivakodást egy negyven
kérte tehát a főnöknőt, hogy engedné meg neki az
Hogy a távoliét fájdalmait némikép enyhítsük,
éves nővel megújítani.
éjt, ott tölteni, a mit meg is engedett neki. Keggc
*
leveleztünk egymással sziklát rcpesztő stylusban.
Életem legbecsesebb ideje igy múlt el haszon
*
pedig, midőn felkeli, ismét könyörögve ment a l"“
Végre meg volt azon fényes elégtételem, hogy talanságokkal.
nöknőhöz, hogy vegye be, de a fönftknő a legnaGenfbe jött, engem meglátogatandó. — Egy csa
I gyobb sajnálatát fejezte ki, és ismét figyelmeztette
Fordítja. 8 a Iámon Ö d ö n.

Vidéki és helyi liirek.

leányt, hogy hozzon egy szülői engedélyt; arra a
n
f W 17-éu Závodszky Mari jutalmául:
j <uV‘meghajolván a főnöknő előtt és megköszönvén Don Caesar de Bazan garaffai gróf rá Mali birja előteremteni, minden bizalmát az intéző körök
iránt elveszti, - és majd hangosan fogju követelni,
iflkie
éÜeli szál,úst 0lment> mire nemsokára az
tana, azntczai énekesnő
*
franczia szinmfí 5 felvo
a liir terjedt el a városban, hogy egy fiatal szép le- násban. írták: Dnmansir ás Donnerv; fordította: hogy Pápa ne legyen rendezett tanácsú város, hanem
nagy község.
Több adózó polgár.
a Kábcza vizébe vetette magát. Ezt a zárdafö- Diósy.
nÖknŐ is meghallván, azonnal jelentést tétetett a
Vasár. I. hó 18-án .Nótás *Kata
legújabb
kapitányi hivatalnál, hátha ugyan az a leány az, a erodoti énekes népszínmű 3 felvonásban.
J
ÜZENETEK.
kit Ő elutasított? Mikor a leányt a vízből kifogták
Dr. L. J. Gyrtt. Az érdekes czikket legközelebb hozni
i főnöknő rá is ismert. Arra a győri kapitányi hi
fogjuk, annélkül azonban, hogy a feltételt elfogadhatnák, mert
vatal Pápára sflrgönyzött és sikerült is neki a dol
oz „lehetetlen.u
got kikutatni. A nevelőszülőket legkevésbbé se le
T<>bb adózó polgár. Mai számunkban. A felelősség
mindenesetre a beküldőket illeti.
het vádolni, mert a leányt épen úgy tartották mint
A városi költségvetés ügyében.
S. Ö. Bpst. Hát levél?
saját leányukat. Mint halljuk, a leány egy kissé elMinthogy a városi költségvetés most lesz
A ..Polgári kör" egy tagjának. Önnek igaza lehet,
niezavarodoft volt.
tárgyalandó, azt hisszük nem lesz felesleges munka, de mi az ilyen nagyon is magánérdekü ügyeknek csak a
Beküldetett A helyben működő Balogh Alajos lia vizsgálat alá vesszük, hogy miért fizetünk évről- „Nyut-tér“-ben .•/.onthatnánk helyet.
Színházlátogatónak. Miután az ön által érintett kér
színtársulatának egyik kiválóbb tagja Ligethy Géza évre több községi adót? — Oka ennek — szerin
inár a közönség maga mondott Ítéletet, további
jegyet váltott az ugyanezen társulatnál működő tünk — egyedül a képviselőtestület, moly egyrész désben
fejtegetések szükségtelenek.
Kostyelik Eliz kisasszonynyal. Állandó boldogság ről igen könnyen megszavaz mindent, miáltal a
Szép-Zulejka stb. . . . a verselés nagyon is csábitó
kisérje őket.
városi pótadó felemeltetik, másrészről nem elég arra nézve, hogy az ember „furcsákat?4 mondjon. Ez
’
A következő meghívót vettük : Van szerencsém erélyesen lép fel ott, a hol a városi pénztár káro önön is megesett. Tudósításait szívesen vesszük.
V. S. S -ó. Egymásután.
nraságodat és b. családját, az „Arany koronádhoz sodásáról van szó. — Nézzük teliét a dolgokat eav
czimzett vendéglő nagytermében 1880. évi deczem- kissé közelebbről.
NEMZETI SZÍNÉSZET.
ber hó 18-án (szombaton) megtartandó zártkörű
Minden képviselő tudja, hogy midőn a város
koszorúcskára és ezzel összekötött tánezpróbára tisz njjászervezkedett, az árvaszéki hivatalt 500 forintért, Ma szombaton, 1880. évi deczemberhó 11-én adatik
telettel meghívni. Krausz Gyula táncz- és illomta- O. D. ur elfogadta és azt tényleg azon fizetésért
Balog Árpád jutalmául:
nitó. Kezdete este 8 órakor. Beléptijegy személyen- vitte is, — de ez nem maradt igy, — hanem hogy I
kint 1 frt. —- Családjegy 3 személyre 2 frt, - • 4 feljebb lehessen a fizetést emelni esek.'I^ :
‘sr'WI
személyre 2 frt 50. kr. Jegyek előre válthatók Bacli- frt tál; — kellett valamit kigondolni,
— t.i. I
racli 1. H. nr kereskedésében. A zenét Horváth La hozzácsatoltak még egy hivatalt, azt mondották,
cii zenekara látja el. Ez persze N.-Kanizsán van.
legyen a kisebb peres ügyekben békehíré is, és a|
I Világszerte hírneves’ kitűnő mü 5 felv. Irta: SchilA Baka meghalt. Győré József máskép a városi szabályrendelet szerint békehírévé ki is
Schédel Ferencz. (Rendező :
,toka
*
Pápán ismeretes egyén tegnap lett eltemetve, veztetett; a mi
1 ’ természetesen
'
'
_ mind o .mai napig
. , ilel 1 ngyeS‘ Ford*:
Balog Árpád.)
ó az a ki 30 éven keresztül mint küldöncz híven csak a papiroson,
illetőleg
a
szabályrendeletben
•oson, illetőleg a szabályrendeletben |
S 7 o m“é l
\
t:
és tevékenyen szolgált az emberiségnek a „Griff
*
áll;
—
daczára
r
.....
—
....... *••••, “'■’bj “ I'upiiuujl U1V illiUlLIUU i A Iq vívni
uralkodó
Ligethy
szállodában. Titoktartása megbízásainál, becsüle csak úgy hemzseg a panaszttevő sokaságtól. — Itt v," '
Balog Árpád.
7.
?
fiai
.............................
tessége kötelessége teljesítésénél voltak szép eré csak egyszerű a kérdés, jái-e
iár-e olyan
olvan hivatal utón
■
után IP
.............................
Balog Alajos.
nyei, 8 árva siratja a szegény veteránt (mint ki fizetés, a mely tényleg nem existál, és utalványoz- * xr
/c ‘
1‘ ‘ ‘ ‘
a
gróf
unokahuga
.
.
Závodszky M.
szolgált cs. k. bakát) jóakarói elismerési emléke hatja-., a polgármester azt, annak a ki
• •
Szentes
nőin is foglalkozik? — azt hisszük nem, — néze-' ií/ ”! ’ egy nemes ....'
enyhíti örök nyugalmát.
B.
•1l°ór vár4ban ■
Kőváry.
Mai tárczánk Salamon Ödön fiatal dolgozó tűnk szerint fizetés csak azon hivatalnoknak jár. a 12-1110.1’
a: Törvényhatósági biztos . . .
Nagy
társunknak egy fordítási mutatványát hozza Rous ki abban a hivatalban rendesen működik is, — ezen
| «,'„.„~öi>,'n™'<
‘
„
)
4^
•
•
.
KŐváry.
Schveiczor^ 1
seau hires művéből, a „C onfe s s i 0 n s“-ból, mely említett hivatal pedig csak a papíron van.
1 Schveiczer ) -5 rs
...
Ernyei.
munkát fordító ur a jövő évben szándékozik kiadni.
Evekkel ezelőtt bizonyos P. F. ur a katholi- j jol]ol.
Kövi.
)
8
• • •
Olvasóink figyelmébe ajánljuk.
kus vasárnapi iparos tanoncz iskolában mint gond-1 Qpimm
1
-g
■
•
•
Gyulafi.
Egy pakrócztolvajt fogott el tagnapelőtt este1 nők szerepelt, (hogy ki által lett arra megválasztva, \ T<aP-/man
• * *
Varga.
a rendőrség, s oda vitték, a hol a „]>rits“-cn in arról talán a városi hatóság tudna felvilágositást Sc)infterle )
Kertész,
gyen takaró jár.
[adni;) ezeni ur tudtimkkal
tudtunkkal be
he is sszedte
7píH# fólévonkint)
fölövnnkiní T- , ,, , 7,
haramiák.
—
Történethely
:
Németország.
a
tandíjakat
egyúttal
köte^égTis
1^;
’
^^^^
^r^ie^Xt
A , Győri Közlöny
*
jövő évben fennállásának ’ az illetőktől í '
‘
.................................
L „„d
- n’ ll™„n
'
\
:.:_t
25-ik évfolyamába lép, és igy jelenleg Magyaror lett volna azzal
zzal a működő
működé tanító
tamtó urakat
i.Lv
<.,i,i
....... ... ...ki is Lmu 12
szág legrégibb vidéki lapja. Egyike a gondosan és fizetni, — itt meg kell jegyeznünk, hogy minden déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak
is
kielégíthessük
igényeit.
élénken szerkesztett vidéki lapjainknak, s több győri tanoncz ha fel akart szabadittatni, be kellett mu
intézet és egylet hivatalos közlönye lévén, az ezek tatni iskolai bizonyítványát is, ezt pedig csak úgy’ A n. é. közönség kegyes pártfogásáért tisztelettel
esd : a jutalmazandó.
körében felmerülő mozzanatokat első forrásból hite kapta meg, ha a tandijt előbb lefizette ; — a
.. ta-|,
L.
lesen közli, miért is Győr és vidéke közönségének nitó urak a gondnok nrtól fizetést nem kapván, a
a '’
„
figyelmébe ajánlhatjuk. Ára félévre 5 frt. negyed városhoz fordultak és ott kérték azt, ámbár égéégé-1I
Irt.
évre 2 frt. 50 kr.
■ szén csak felekezeti jellegű volt az iskola, tehát a jutalom biztosittatik azon egyénnek, ki egy kis fő
Bárhogyan is irtózunk a zsandárvilágtól, mé- ' városnak semmi köze sem lett volna hozzá
1::".^ , —, ,hér
x“ kutyát (Rattler)
-41’-’kézhez
-z-’— szolgáltat.
—z,t 4 A
4 •kutya
•
f.
gis örülni is kell annak majdani visszahelyezését, 'j mégis a tanító urak által bepereltetett, C
és ..a város hó 26-án a kovácsi gazdatiszti lakásból veszett el,
mert hát tény, hogy megyei rendőrségünk nem fe kénytelen
volt .perköltséggel együtt
.
u. ; mintegy
---.oy 75(>i fülei hegyesre, és farka kurtára van levágva. — Jelel meg azon igényeknek, melyeket hozzá személy frtot kifizetni. — Ezen ügy a városi képviselőtestü- lentkezhetni e lapok kiadójánál.
éi vagyonbiztosság szempontjából kötünk. Csak nem letben is előfordult, és Körösi Sándor akkori kép
rég hozta meg lapunk azt a hirt, hogy kóbor oláh viselő ur által alaposan fejtegetve egyúttal indít-1
cigányok egy pápai vásárostól árukat elraboltak 1 ványozva, hogy olyan ember a ki a reábizott pén- j
most ismét arról értesülünk hogy Tapolczáról és zekkel visszaél legyen szigorúan felelősségre vonva, ■
Vagyonbukott Siliger Jakab , tömegHzt-Miklósról hazatérő pápai vásárosokat Nyirád és lés azt a pénzt a város vegye meg rajta, de!
o
Haliíp között ugyancsak oláh czigányok raboltak ki. ugylátszik ez idáig nem történt semmi, -- sőt még ö’on(lno*<S{,Ka reszerol ezennel közhírré téteígy látszik Bakony vidéke ismét hires kezd lenni. talán gúnyképpen az újólag általa beszedett tik. hogy a esödválasztnniny határozatához
Heti színi szemle. Vasárnap, 1880. évi decz. kutpénzekrŐl sem számolt be; —hogy azt, tekintve képest a csődtömeghez tartozó összes vas
12-én .Becsület szegénye.
*
Az 1879-ik évi nép inál- az iskola pénzeknél tett eljárását, ki bízta reá, Hárinn- hnrnanv- ar7ÁI- '
- •
. .
- és faáruk
Nobel
urMl meg mmi ballottunk, dehogy a legnaJW
színmű pályázaton dicsérettel kitüntetett eredeti
Ármin
szélutczai
házában
levő
boltban a
énekes uépszinmű. Irta: Makróczy János.
gyobb könnyelműséget tanúsítja annyi mindenesetre
Kedd, l. hó 14-én „Proletárok.
*
Legújabb bizonyos. — Es ez az úri ember még mai napig is Mádai kávéház átellenében folyó deczemkitűnő eredeti színmű 4 felvonásban. Irta: Csikv lehet városi és megyei képviselő, sőt mint államadó ber hó 14. és 15-én és folytatólag 21-én
Gergely.
kivető bizottsági tag is megtüretik. — Ilyen gaz- és
... ..a következő napokon mindenkor déleSzerda, f. hó 15-én Turnainé Farkas Eszter dálkodás után ne csodálkozzék senki, hogy ha az1 lőtt. 9
19 z
' óráig
' "
-12
éss d/JnHn
délután 2
2— 4
nyilvájutalmául: ,A piros bugyelláris. “ Legújabb eredeti adózó közönség, mely az állami súlyos adót is »üg' n0B árverésen eladatnak.
"
'
énekes népszínmű 3 felv. Irta: Csepreghy Ferencz.,
Steinberger I.ipól
Csütörtök, f. hó 10-án „A Csapodár.
*
Jeles
*) Az ezen rovatban közlőitekért a felelősség bekül- j
mulattató franczia vígjáték 3 felv. Irta: Sardou Viktor. dőre
.
esíídtöniegg'ondnok.
háramlik.

A közönség köréből.
)
*

MOÓR károly
és a haramiák.

Árverési hirdetmény

A „PAPAI LAPOK"

sziTkosztíiSHgÍMipk kiadásúban niejelent a

DUNÁNTÚLI

„KÉPES NAPTÁR

I isztelettel ajánlja, a nagyérdemű közönségnek nők és lánykák
számára nagy választékú

Jogúét, dolinán ás kabátokat,

I88l-ik évre.
A naíy 8-ad rétii, s 100 lapra terjedő s
hantos képpel ellátott, díszes kiállítású
évkönyr ára csak 40 kr.

melyek a közelgő karácson és újévre a legszebb ajándékokat képe
zik. mely alkalomra áraikat tetemesen leszállította.
Továbbá

tudatja,

hogy

gyapjúszövetek

női-ruhakelmék,

téli

kendők és még több a téli idényre szükségelt ezikkek áraik a ked
vezőtlen

időjárás

nevezett
sitja el.

czikkeket

miatt

nagymérvű

csökkenést

15—20 perczenttel

olcsóbbért

szenvedtek,

tehát

mint eddig áru-

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl.

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

400.000 márka

400,000 márka.

azonban
250.000 i mírka
150,000
100,000
60,000
n i
.•>0,0(10
■10,000
30,000
25,000
„ i
20,000
15,000
12.000
ln.OOO

melyben több mint

8 millió 600.000 marka

nyer. 8000 m.
nyer. 6000 ,.
nyer. 5000 ..
nyer. 1OOO ..
nyer. 3000 ..
nyer. 2000 .,
nyer. 1500 ..
1200 ..
nyer.
nyer. 1000 ..
500 ..
nyer.
300 ,.
nyer.
138 .,
nver.
Stí). stb.
í
Az első nyereményhuzás hivatalosanI és vissz

A húzások tervszerüleg hivatalosan vannak meghatározva.
Ezen nagy és az állam által biztosított penzsorsolds
első húzása már folyó évi deczember 15- es 16-an
1 történik:

biztosan nyerőt ik.
Ezen rendkívüli pénzsorsjáték nyereményei
melyek terv szerint 90,500 sorsjegyet tartalmaz
nak, következők :
A legnagyobb nyeremény 400.000 márka,
jutái. 250,000 márka.
6 nyer. 4000 m.
108
1 nyer.•. 150,000
3000 ,
214
100,000
2000 n
1 R
10
„
60,000
1 w
1500 ,
2
50,000
1 w
1200 ,
2
533
40,000
1000 ,
676
30,000
2
500 „
950
25,000
300 „
65
2 „
20,000
200 „
[12
15,000
100
„
150 „
12,000
26345
1 „
138 ,
2300
10,000
24 ,
124 ,
8,000
70
■ 4 ,
100 ,
7300
6,000
91 és 67 ,
5,000
7850
52
40 és 20 .
Mindezen nyeremények kisor.-olása 7 osztályba
sorozva rövid néhány hó alatt biztosan megtör
ténik. — A legközelebbi első nyereményhuzáf
hivatalosan

4
3
52
6
168
214
10
2
533
676
950
26,345

,

vonhatlan

kr.
kr.

1880. deczember 15. és 16-ara.
megállapítva, melyhez
1 egész eredeti sorsjegy csak 6 márka vagy

I ’
"
l'/-2
«
«
- " - frt 90 kr'
Minden megrendelés rögtön és pontosan, vagy utánvét
tel, vagy az érték (döbbeni megküldése esetében posta
j utján eszközöltetik, és minden megrendelő közvetlenül álltalunk megkapja az állam czimerrel ellátott eredeti sors-j
I jegyeket.
A sorsjegyekhez a hivatalos huzási tervek mellekeltetnek és minden megrendelőnek a megtörtént húzás után
felhivás nélkül megküldjük a huzási lajstromot.
A nyeremények kifizetése mindig pontosan allambiztositék mellett, vagv egyenesen általunk, vagy pedig
kívánságra összeköttetéseink folytan < »>z.írák-Magyarország
minden nagyobb városában történik.
Általunk eladott sorsjegyeknek a szerencse többnyire
kedvezett és több, nagyobb nyeremények közt a főnyere
mény is nem egyszer, tőlünk vásárolt sorsjegyeken ny 'retett meg és ki is fizettettek; és pedig a többek ki. :
250.000; 225.000; 150.000; 1OO.OOO; 8O.OOO; 6O.OOG;
40.000 márkát stb.
Miután egy ilyen biztos alapra fektetett vállalat min
deniitt a legnagyobb részvétnek örvend, kérjük a megren
deléseket. nehogy azok eszközlésével elkéssünk, minél
hamarább hozzánk juttatni.
r

■_> trt.

egynegyed,.
..
1'2 ..
,.
• < ki
ás'ezen az állam által biztosított eredetisorsjegyeket
az összeg beküldése vagy postai befizetés

elleneben

a legtávolabb vidékekre is leküldöm bérmentve.Kisebb
összegek postai levéljegyekben is beküldhetők.
A Steindecker ház rövid idő alatt nagy nyere
ményeket 125.000 in.. 80,000 in.. 30.000 ni.. 20.000
m. több 10,000 márkás stb. nyereményt fizetett ki érdekfeleinck. és ez által számos család szerencséjéhez
jlílUlt A befizetések a nagy nyeremény-esélyekkel

arányban igen jelentéktelenek és a szerencsi
*
megkí
sértse csak ajánlható.
A megrendeléskor minden résztvevő megkapja a
a hivatalos tervet és a húzás után a hivatalos nyere
mény-jegyzéket.
•
A nyeremények kifizetése vagy elküldése állami
jótállás mellett torvszerüleg és a szerencsés nyerők
óhajtása szerint történik összeköttetéseim folytán min
den nagyobb helyen.
Megbízásokat posta fordultával bizalomteljesen
kérek intéztetni régi ismert ezégemre

liaiifniann es Simon,
bank- és váltóüzlete Hamburgban
vesz és elad mindennemű állampapírokat, vasut-részvényeket és kölcsön-sorsjegyeket.
U. I. Az eddigi bizalomért köszönetiinket nyilvánítva, fel
kérjük mostan ezen új sorsolásban részt venni, és
megígérjük, hogy úgy mint eddig, ezentúl is szolid
pontos kiszolgálás által a t. érdekelteknek megelé
gedését kinyevnyi főtörckvésttnk leend.

Steindecker József,
bank- és váltóilzli't, Hamburg.
V. i. A Steindecker ház
szolid és reális ismeretes — külön

mindenütt mint
reklámokra nem
szorul: ezek tehát el is maradnak, mire a tiszt, közön
ség külön figyelmeztetik.

Fentiek.

f. évi deczember ló. és 16 án
vau megállapítva és

egy egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt 50 kr
. I - 75 F
, fél
.
»
„ negyed „
, 88 ,
Ezek az állam által kezeskedett eredeti sors
jegyek (nem tiltott Ígérvények) a pénzilletékel.
bérmentes beküldése után vagy postai előlej.
i mellett általam a legtávolabb vidékekre elküldetnek.
A részvényesek mindegyike eredeti sorsjegyé: vei együtt egy
az államczimerrel ellátott
i huzási tervet kap. A húzás után pedig felszólítás
nélkül azonnal szétküldjük a hivatalos húzás
I lajstromokat.

A nyeremények kiszolgáltatása és szétküldései
; általam eszközöltetik az érdekelteknek, pontosan
és a legnagyobb titoktartás mellett.
Megrendelések legegyszerűbben posta
utalvány használata mellett eszközöltetnek. Ké
retnek tehát egyenesen s teljes bizalommal lordul.

Első „féiiymázgyái

hl. Heksclier Sámuelhez
bankár és váltó-iroda Hamburgban.

e-El

ZP

• Téli

\ an szerencsém ajánlani a t. ez. közönségnek az általam njonnan föltaIáit és kitűnőnek bizonyult pálmaolajjal készített fényiíKizO'tlUlt
külföldről behozott készítményeket minden tekintetben fölülmulja.
a czipő- vagy csizmabőrnek gt..........
r é n y in a z
s p mellett a bor puhaságát is mindig megtartja és a
kicsinyben és nagyban a

legjiitán.vosabb

esúz- és köszvényellenes

vértisztitó-tliea
IVilhehn Ferencz

áron

árusítom e . A t. vidéki megrendelőknek kívánatra mintákkal bármikor (bérmentva)
szoleralhatók.
Raktárhelyiség: Anna-tér 1021. szám.
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lévő
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Mindenki óvakodjék hamisítvány vásárlá
sától. s vigyázzon az ismert és sok ál
lamban törvényszéklleg védett jegyre.
Pápán kapható Tscheppen Alajos kereskedésében.

Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, miszerint

raktáromban

g, ógy>z<-részn>-l. Neunkirchenben. Alsó-Ausztriában
köszvénv. esúz, gyermekágyasok lábfájása, idült inakacs bajoknál, folyton evesedő sebeknél, nemi es
bőrkiütések, szemölcs, sipoly, bujakóri daganat,
a máj és lép dugulása, aranyeres bántalmak. sár
gaság, heves iuegfájás, izom- és könyökfájás,
gyomorfájás, szelek, altesti dugulás, vizelési bán
falinak. pollutio. férfi-gyengeség, női folyás, görvély, mirigydaganat és más betegségek ellen sok
oldalról legjobb eredménynyel használtatott, m't
ezer és ezer elismerő nyilatkozat tanúsít. Bizony
latok kívánatra ingyen.
...
Egy 8 adagra osztott csomag 1 frt 1" kiéit.melyből
utóbbi bélyegre és gyöngyölésre számittatik. kap
ható.
. x |-

lógymőd

E
>v
en
■o
>»

Számmer
Mihály,
fénymázgyáros.

üzletem besziinti-tése izéljából,

gyógymód 9

A WILHELM-féle

meggátolja.

é n y ni a z o m a 1

Felhivás

nyereményekJ
ért az állam
kezeskedik

nyereményeire.

400,000 b.-mhrka,
különösen
1 nyer.
1 nyer.
1 nyer.
1 nver.
1 nyer.
2 nyer.
2 nyer.
5 nyer.
2 nyer.
12 nyer.
1 nyer.
21 nyer.

A

a Hamburg állam által kezeskedett nagy pénzsorsjáték

kevés hónapok alatt biztosan nyeretik.
Az uj 7 osztályba osztott játékterv üO.oOO soisjegy közt 4G.640 nyereményt foglal magúban és pe
dig esetleg

1 nyer. 12,000 m.
1 nyer. 250,000 márka
» 10,000
24
150,000 B
1 ,
8000
,
4
l , 100,000 R
5000
52
,
60,000 B
1 ,
3000
108
50,000 n
1 B
2000
2
214
,,
40,000 B
533
,,
íooo
2
30,000 ,
,
500
676
25,000 „
■r> »
1
950
»
300
2
20,000 F
12 [
138
26,345 , ,
15,000 w

I egész sorsjegy 6 márkáért azaz 3 . o. e frt
I fél
r
3
I3 i r
frt

Főnyeremény

8 inill. 379,7(10 h.-márka

főnyereményt nyújt szerencsés esetben. a legnjabb nagy
péiizkisorsidiis, niely a magas kormány által jóváhagyva
és biztosítva van.
Ezen uj terv czélszerü berendezése oly módú, lmgy
nehány hó letelte alatt 7 húzásban ■16.610 nyeremény
márkás
sersoltatik ki, ezek
c..J. közt 400,000
*''*
-'»'
1 ' főnyeremény^
------............k.
és különösen:

Szerencse
jelentés.

Részvételre megnyitás
„ Hiuiiburg (illan, által bbt.wtott tiaRV |iíns»urR|dWk
nyeremény esélyeiben, melyben

összes divat-,

vászon- és rövidáru-czikkeket 30",, gyári áron alól árusítom el!!

• Tavaszi gyógymód •

Hy

rendkívüli olcsó bevásárlási alkalmat nyújtva,
kérem a n. é. közönség minél számosabb látogatását.
7?

o

)£sr Az üzlet áruczikkekkol együtt — megegyezés folytán
bármikor átvehető.

szintén

Pápán, 188U. szept. hó.

Kivaló tiszteletid

Biinii<;i uIá/1
divatkereskedö.

a szerkesztésért felelős a laptulajdonos: Nobel Ármin.

o
<x

Nehézkórt

b patát), görcsöket a
legrövidebb idő alatt gyógyítok levél
utján is egy általam eredményesnek ta
pasztalt eljárás szerint, még ha érintett
betegségek a leghevesebbek és legroliamosabbak is. Dr. Helmsen orvostudor
Berlinben N. W.; Louisentrasse 32. »z.
a.
Már százak meg lettek gyogyítvaü

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.
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