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

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.
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Szombaton.
I

A zsidó vallásnak a népszaporodást elő czimü tanulmányom részét képező czikket anti- barbarismus, melylyel a vidék lakossága a cse
mozdító intézkedései.
T a n u l ni ó n y

Dr. Loszlényi Imrétől.
Creseite et multiplicamini.
J eh <> va.
Fát ültetni, földet művelni
és gyermeket nemzeni, ér
demet szerző foglalkozás.
Zoroaster.

I.
Úgy hiszem, hogy 1874-hon volt —
nem fekszik előttem a könyv czimlapjn, - hogy
lstóczy Győző lefordította Du Mosnyl Marigny
fvaiv/zia közgazdasági ivónak Oeconoomio politiipio des ancien peuples czimü mii munkájá
nak egyik fejezetét a „zsidókról/’ mely ak
korában nagy feltűnést okozott Magyarországon,
mért a mii érdekesen volt Írva, és ha eltekin
tünk néhány túlzástól, illetve fantasmagoriálól. melyet vagy a szerző vagy a fordító fes
tett ki az utolsó lapokon, a mii a tudományra
. zve nyereségnek mondható.
Említett munka a többi közt foglalkozik
:i zsidók szaporodásával — nem közgazdászat^
Irmom v a 11 á s e 1 v i alapokból fejtvén ki
azok szaporodásának okát, — a mi ugyan már
önmagában fér deség. de azért mégis —
és mivel ma a zsidó népség szapo
rodásáról Németországban újabban gyűjtenek
adatokat és e tekintetben nálunk is téves vé
lemények vannak elterjedve, épen időszerűnek
találom ezen különben a nép e se d é sr öl

cipando közzé tenni.
Általánosan azon hír van elterjedve, hogy
a zsidó faj szaporább a többinél, minek begy tí
zesére hivatkoznak a zsidóknak a többi né
peknek szemben való intenzivebb szaporodásá
ra. A factuin az való, de az ok hamis, a zsi
dók nem azért szaporodnak jobban, mert egyegy emberpártól több születik, hanem azért,
mert kevesebb hal meg csecsemő korában, az
az ugyanazon időközben a születettek közül
több neveltetik fel emberré, mint a többi hitfolekezetüek közül. így Magyarországon a
katholikus nép az összlakosságnak 40.,-,%-át ké
pezi az összes újszülöttek közt 51.s%-al van
képviselve tehát 4.3%-al jobban mint amennyi
rá aránylagosan esendő lenire és önmagához
viszonyítva körülbelül 11 %-al több gyermeket
produkál. Ezzel szemben a zsidó lakosság,
mely Magyarországnak 4.(%-át képezi, az új
szülöttek közt azok 2.9%-al van képviselve
tehát absolute l.2%-al csekélyebben, mint rá
aránylagosan t. i. a népességbeli szám hiányá
hoz képest esendett volna, önmagához viszo
nyítva pedig 29%-al csekélyebben. Vegyük
most össze a katholikus lakosság plussát és a
zsidó lakosság minusát, akkor az eredmény
lesz, hogy alapul felvéve a zsidó lakosság
termékenységét = 100% a katholicus lakosság
29 + 11 = 40 %-al több illetve 140%-ot
producal ugyananyi lakós ugyanannyi idő alatt.
Ezen fényes kép azonban elhomályosul, ha a
halálozást vesszük szemügyre. Végtelen azon

csemők, kisdedek és betegek ápolásában eljár,
ugyannyira, hogy fájdalommal ugyan, de ki kell
mondanom, kegy a gondviselés keze a mint a
népesedés rendjét egyáltalában rosszul szabta
meg (Malthus) (azon látkörön belül, melyen
ember láthat), époly gondatlanul jár el akkor,
midőn az anyai örömöket épen azoknak oszto
gatja, kiknek legkevesebb szellemi tehetségük
van a gyermekek fizikailag és erkölcsileg helyes
nevelésére.
A ki tudja, és mások e téren bővebb
tapasztalatokat szereztek mint én, hogy az a
parasztasszony, hogy gyümörrüli be annak a
szegény néhány hónapos csecsemőnek a vastag
zsíros csuszát, nem roszakarat, hanem vastag
tudatlanságból, hogy adja neki a pálinkát és
főzi neki mákból a tranklit, hogy ne “kiabál
*
jon,
hogy viszi melegből hidegre, az tudja
azt is, hogy miért hal meg az a sok csecsemő.
„Hat gyerekein vót olyan piros, mint
az egésség mind, és jól tartottam ükét,
3—8 hónapra mégis mind meghalt, az Isten
tudja hogy miért büntet engem olyan igen
*
pedig az Úr Istennek semmi szándékában sincs
megbüntetni a szegény parasztasszonyt, és
ha csusza helyett tejet vagy daralevest adna
az elválasztott gyereknek, majd meglátná, hogy
az Isten csakugyan nincs olyan rósz szándék
ban. Magyarországon az elhunytak 50% 5
éven aluli gyermek.
Hát még a betegségnél! ott orvost csak
akkor hívnak, ha a kuruzsló asszony már nem

nevezték a négerek emancipátiój ának. Itt Különösen kényes kérdés ez jelen esetben, hol, mint
tehát emaneipátio alatt értették a velünk egyenlő alább látni fogjuk, oly egyénekről van szó, kik már
sorsra teremtett lényeknek az általunk reájuk hen- is egy magasztos és erélyes munkásságot igénylő
A nők eiiianclpáíiójáról.o)
Igen tisztelt vendégkoszorul Már geritett állati szolgálattétel alól való felszabadítá hivatással bírnak. Mert, ha valamely nő a tudónéhány évtized óta, mely idő alatt a müveit világ sát. Majd pedig megtörtént, hogy a civilizált világ j mányok bármely ágába, melynek tökéletesítésén a
összes államaiban a tudomány, ipar és kereskede államféríiai és fejedelmei azon tudatra ébredtek, férfiak aunyi évszázadokon fáradoztak, beavattatok —
miszerint tengődik társadalmunkban egy- vallásfele-1. természetes kötelességévé válik az illető tudományt
lem, szóval a tágasb értelemben vett művelődés l.A..
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— hogy leiszázadot ne mondjak, egy eszme to-,
bánásmódban részesül. Elhatározták te- I ama. .franczia közmondás: „Je veux bien erőire,
gamzott meg a társadalomban, mely kedvező ^1
és megalázó
- -o
kedvezőtlen oldalainál lógva számtalan nézetkülömb-''>««! azt rég elvesztett jogaival újólag megáján- mais j. ne pouse pás. (Szeretném hinni, de nem
"égnek tért engedve igen sokakat, államférfiakat 'lekozzák, hogy folujult életkedvvel igyekezhessék a bírom elgondolni).
m. mint magánosokat, tudósokat, mint laicusokat, heuno >»jl« anyagi és szellemi tehetségeket hazája
Ezen kételyem alaposságát bizonysadé, leférfiakat úgy mint nőket a legfeszültebb érdeklő-az emberiség javára feláldozni. Ezt nevezték a gyen szabad a nőket az irodalom terén felkeresni,
déssel foglalkoztatott. Ez eszme: A nők o m a n-i z si d ók emancipátiój ának. így látjuk, hogy I azon a téren, hol az ő véleményük szerint a leg
eik átiój á u a k kérdése.
|o kifejezés első értelemben felszabadítást, megfelelőbb szerep vár reájuk, de hol tulajdonkép
Meg vagyok győződve, hogy t. halig, is már második ér'elmében jogaiba való vissza- legkevésbbé képesek megküzdeni a nehézségekkel,
sokat hallotlak ésolvastak e dologról, sőt tán ön- helyezést. A harmadik esőt adná a legtávolabbi j El lehet ugyanis mondani, hogy jóllehet nyújtanak
állóan gondolkodva felette, bizonyos leltározott né-! érteimét, és ez ugyancsak a legkényesebb, hogy j néha a kedélynek kellemes olvasmányokat, érzelem
ét is vallanak
felőle. Épen ezért nem lesztán I ne mondjam lehetetlen. Mert a nők emancipá- teljes költeményeket, szerencsés feltalálás szülte rehdektelon a dolgot újólag és közelebbről szemügyre| tioj át úgy értelmezik, hogy az a n ő k-Lényeket, de rendszerint túlságos képzelettel, miu’«• Nem mintha ezzel saját nézetemet akarnám; nek a férfiakkal való teljes e gyenj o- [ dón psychologiai alap hiányával és — korszakalkoKegyotokre octroyálni,hanem .vizsgáljunk meg gusitása lenne. Vagyis, hogy a nők méltán tó örök időkre szóló müveket épen nem képesek
miudeut és fogadjuk el a legjobbat" mondja a követelhetik és gyakorolhatják azon jogokat, melye- teremteni. Nem mondom, hogy ez kivétel nélküli
Példabeszéd.
kot azok az érzéketlen férfiak (sic!) tisztán, pusz- törvény; sőt épen arra állítom feltétem helyességét,
Lássuk első sorban mit nevezünk oraanci- tán maguknak vindicálnak. Lássuk már most, mi [hogy vannak jeles és ritka kivételek, és ezek ma
Pátiónak ?
! e;,|)en a.z lg.,/ ?
is dicsőséget aratnak, midőn anynyi ellensége vau
E nevezettel különböző fogalmakat szoktak)
Minden jogélvezet kötelezettséggel járul. Ez'az Írónőknek. Fentebbi állításomat igen szépen
Jdeliu. Igy iuíjJh a |lígel. rabszolgatartást és • régi általános igazság, melyről majdnem mindennap | pártolják egy jeles német Írónő szavai; Lewald
creskedést az illető államokban megszüntették, ezt mt,ggyőződhotünk. Ennélfogva jól meg kell fontolni, Fanni ugyanis egy levelében igy szól: .lílettörté’ ~
hogy. Iia valakit bizonyos joggal felruházunk, képes netem czimü munkám megjelenése óta Németország
l“?re’k'
l880' I lesz-e az ezzel járó kötelezettségnek is megfelelni ?| minden vidékéről száz meg száz levél intéztetett
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tud rajta segíteni, a pap pedig már meg is ember sokkal egészségesebb s hosszabb életű disznóláb, — n levesben a tollatlan csibe ■
s minderre jó bor, vagy becsületes sör ' "
gyóntatta, ekkor persze az úristen patikája se lenne.
Ha nem csalódom, vau ilyen egylet főváS imo azon ponthoz jutotta.........
segíthet már rajta, miből azon bölcs tanulságot
húzza aztán a falu népe, különösen a vászon fosunkban Budapesten is, moly valami 340 gém hatalmasan arra emlékeztet, liogy
vusók, miután oly sokat kellőit olvasniuk ti"'
cseléd, hogy „ime nem mondtam, ha az öreg tagból áll.
Ezen egészséget és hosszú életet kívánó ről, disznólábról, kávéról és krumpliról_ 111
Kovácsáé nem segíthetett rajta, biz a doctor
emberek kerülik a húst s mindazt a mi az is kívánnak egyet mást, s azért a taimshu
sem tud rajta segíteni. “
* táróimét megköszönvén, czikkemot befejezem '
Ezzel ellentétben a zsidó népfaj gondo állattól jön, s csak a szegény növényeket teB e t h a n i o u s.
san jár el a gyerekápolásban és a betegség szik étvágyuk martalékjává. De úgy hallottam,
nek legkisebb jelénél már orvosért néz és or hogy a finom sütemények barátja! lévén, ezeket
Színi szemle.
vosi utalás nélkül is ért már
a beteg nem j szorgalmasan vajjal sütik,azaz
a tészta vajjalI
í
Szó ni b a t (decz. 11.) „Moór Kórok .
gyógyítás-hanem ápolásához, ezt igazolják azu-1 kovertetik. Kérdem, honnan jön az a vaj? IlátL
Schiller megindító traitowli-íi, i ,
tán az eredmények is; mert mig nálunk Magyar- a pogácsa töpörtyüje nem-ó a tisztaság sze-. aalóharamiák;,
Balog Árpád jutalmául. A kflzöSg i^.,“ “ll
országon a katholiknsok a születtek közt retetéről ismert állati bőralatt telepeinek szo- háláját a fáradhatta buzgalmu jutalmazandó i,S
51.8%-al vannak képviselve, a holtak közt morú maradványa?
nagy számmal jelent meg, s nem is bánta meg i,,,.,
50.2%-al szerepelnek, tehát a születési felülNo de hagyjuk őket, hadd egyenek krumpli1 neiu reménylott hatást fejtett ki rá az összjátók a
i
megelőző
előadás hiányai kárpótolva lettek
L *
ség l.u%; a zsidóknál a születések 2.,,% az'salátát, répát és káposztát — mi majd a
Árpád (Moór KároV) az elkosuredett
összesnek, halálozása 1.7 vagyis itt az absoInt|pecsenyét és füstöltet esszük; hadd kerüljek a .
kedélyeiét fajdalmait idegeket megrázkódtató hat-í
felülség 1.2% vagyis látszatra ugyan kevesebb, húst, annál több marad nekünk!
sál játszta, s éreztette a közönséggel, kiválóan ott
de viszonyítva a saját születési arányához úgy az ’
A tisztán csak növényi táplálék talán ott hol atyjával bűnös végzete összehozta. Fénv ?
h-tszámbeii arányához nagy, mert mig a katholi- lehet czélszerü, a hol a nehéz húsétel a for- képességről tett tanúbizonyságot Ligethy az
cus népség halálozása viszonyítva azon számhoz, róság miatt a gyomor terhére esnék, mivel azt Moór szerepében, tekintettel azon körülményre hotr
melyben nálunk van viszonylag 7.,,%-al na-'nem tudja olyan jól megemészteni, — de a a kormánybiztost is Ő adta és pedig mindegyike?
gyobb. a zsidó népesség halálozása a saját lét- mérsékelt és hideg éghajlat alatt lakó embernek mély lélektani ismeretet tanúsító felfogással. Alii ]
kettő gyakori kihívásban és tapsban részesült sőt
számához 58%-al kisebb; a katholikus népség a hús okvetlenül szükséges. A nápolyi laza jutalmazandó díszes koszorúval is ki lett tüutetv **
halálozása viszonyítva saját születési arányi a-róni megelégszik, ha naponként S—10 narancs
Teljes megelégedéssel volt még a küzönsfo
tához 3 %■,-al csekélyebb
- -- -- a születésnél,
............ a zsi...
•
...............
jut gyomrának
osztályrészül.
— de nemsoká Balog Alajos iránt (Moór Ferencz). Imnem hiába
dóknál a halálozás 41 %-al csekélyebb a szil-1 élvezné a magas éjszakon lakó eskimo a földi vox in faucibus nőm vallott a fiatalra, Igyekező
i lét gyönyöreit, nem soká bámulná az éjjelek fejtett még ki Závodszky Mari is.
letéseknél.
V a s á r n a p decz. 12.) A „becsület
Ennyit bevezetésül és most nézzük, mi- éjszaki fényét, ha 8—10 narancs, vagy egy szegénye" Makróczy Jánosnak ezen „A legény b0.
ben helyzi du Mesnyl az ókori zsidók sza-1 tál krumpli volna az, a mit mi ebédnek ne- londjá‘‘-val versenyző énekes népszínműve lett elő
porodásának okait és kisérjük azokat jegy-1 rezünk. Ennek bizony más kell. Megissza ő a adva.
A darab kétségkívül nagyobb nyereség a szín
zéseinkkel.
halzsirt pintek számával, megeszi a tenger mé
lyéből kihúzott állatok húsát oly mennyiségben, müirodalomra nézve, mint győztes föléé. Jobban fos
hódítani, hatni, kitartóbb életű is leend mint A
hogy az őt szemlélő idegen nem tudná, váljon I legény bolondja."
A növényekről.
gyomor vagy akós hordó van-e ebben a bor- iI
Az események köre szűk, de annyi fordulattal
IV.
vezettetik az érdekesnél érdekesebb
*
tapasztalati
És az első osztályba járó diák hogyan vi- zasztó nagy étvágyú emberben.
1
tények
egymással összeköttetésben álló sorozata
De általában mondva, az ember természeselhetné az érettkorn szerepét, ha a makrapipára
hogy az hatást kell, hogy keltsen. És keltett is
nem gyújthatna; hogyan mutathatná meg a ]e_ i ténél fogva arra van utalva, hogy mindentevő általános hatást — de nem volt részese annyi kö
gennyé lett inas a világnak, miszerint ő már legyen. Szükséges neki táplálékul úgy az állat zönség — mint e darab megérdemli mindenha.
Jól álló szerepe volt Turnainénak (Klári), ki
nem a „tensasszony“ vizet- és tejet hordó, valamint a növény és ásvány is. — A csupán
konyhaedény-mosó factotuma, a „meister ur“ csak növényekkel élő emberben hiányzik a tett ma pacsirtahévvel dalolt. Kiemelkedő alakja volt a
csapásainak czélja, — ha a czéhből kijővén erő azon foka, melyre a húst evő a legközön társulatnak Köviué, ki teljes szabatossággal adta a
könnyelműségből felocsúdott anyai állapot megtört
másfél krajezáros czigarót nem szúrhatna ar- ségesebb esetekben tesz szert. A távol India ■fájdalmát.
czának azon nyílásába, melynek tulajdonképen lakója az állatokat szenteknek tartja, s ennél
Jól közreműködtek még : Balogh Árpád, Li,
más a teendője, mint füstölgő kéményt kép fogva. irtózik ezek megöletósétől. G csak növő- gothy
és Závodszky Mari. Nem szabad említés
nyékből él, a rizs a mindene. De tekintsünk a nélkül
i
viselni?
hagynunk Kőváryt (Lipi) ki comikus alakí
Ezen kérdéseket végtelenbe lehetne szűnni, hindu nép jellemére, azt találjuk, hogy főtulaj- 'tásai, színpadi tréfás magatartása által folyton jó
de attól tartok, hogy a t. olvasó türelmét, donsága a gyávaság. Nyugton nézi, hogy gaz- jkedv ben tartá a közönség hangulatát — de azt sem
hagyhatjuk megjegyzés nélkül, hogy egyesek több
dálkodnak hazájában az idegenek, az angolok; (gondot fordítsanak a szerep betanulására, piert
azáltal nagyon is igénybe venném.
Mikor a táplálékot nyújtó növényekről be — s ha néha türelmét veszti, ez csak egy jbántólag hat a közönségre az olyan észlelet, midőn
széltem. elfelejtem megemlíteni, hogy vannak pillanatnyi fellobanás, mely
a sziuészt a nem tudás kátyújába rekedve látja —
mint ma Gyulafit.
egyes társaságok, sőt egész népek, melyek nélkül elpárolog.
Kedd (decz. 14) Előadatott „A proletárok1'
azon nézetben vannak, miszerint az ember csu
Együnk tehát mindent ! Legyen a krumpli
Csíki Gergelytől. Közép számú közönség jelent meg
pán csak növényi táplálékból megélhetne, sőt hogy mellett vagy fölött mindég a jól megsózott pé e nagyhírű darab előadására, de az mindvégig figyel
a húst s általában az állati táplálékot kerülő • csenye is, — a káposztában pedig a hatalmas mes hallgatója volt ezen életaxiomákban gazda
hozzám, melyben úgy hajadonok, mint férjezett nők 1
Ha most azt kérdeznék, minő a nőnek tevé
szives üdvözletükkel halmozlak el és mindannyian kenységi köre?
tanácsot kértek tőlem saját előmenetelük síkerité-!
ügy e sok előrebocsátott negatív állítás után
sere nézve. Mindnyájan ama titkos meggyőződést! rövid szavakban fogunk rá válaszolni. A nők emantáplálták, hogy Írónőknek születtek és hogy az élet cipátioja teljesen felesleges, sőt következményeiben
minden öröme feltárulna előttük, ha nevüket csak káros is lehet. Meg van a nőknek már eddig is te
egy novella czime alatt nyomtatva láthatnák vala vékenységi körük, megvannak jogaik és kötelessé
mely lapban. És minő képességük volt, hogy arra geik, melyeknek helyes élvezete és tudatos teljesítése
reményeiket építhetnék? Tudtak zongorázni — an mellett, bármely nő is sokkal könnyebben megfelel
golul és francziául annyit, hogy képesek voltak hivatásának, mint a legértelmesebb férfin. Minek
fordítani, de számításon kívül hagyták, hogy még vágyódnának hát az idegfeszitő, szédítő magasba,
anyanyelvűket sem bírták tökéletesen. És — igy nem elég munkásságot fejthetnek ki ott lent a völgy
panaszkodik tovább L.
- mivel én ezt megmond ben, hol minden virág, minden fűszál megsinli
tam nekik, elváltak tőlem és kijelentették, hogy én távollétüket?! — De nem bocsátkozom phrazisokőket és szellemük benső vágyait nem értem, és na ba, hanem kimondom egyszerűen: a nő tevé
gyon mindennapinak tűntem fel előttük, mert azzal kenységi köre az otthon,
a családi
riasztottam őket vissza, hogy Íróvá, költővé nem tűzhely, kötelessége szeretni és joga
oly módon lehet az ember, mint divatárussá.
)
**
szerettetni. Nemde mily egyszerű szavak és
Hogy a critica is mint Ítél átalában a nők mégis mily magasztos tartalmúak !
Vagy van-e
irodalmi működéséről, nem lesz érdektelen Scherer annál magasztosaid) érzelem, mint ha az anya gyer
szavait idézni, midőn igy szól: „Mindazon korsza meket. szereti, és o szeretet kifolyásából azt az
kok, melyekben a nők is kflzdtérre szállónak az írói elet küzdelmeire előkészíti; egyedül érte él, és nem
babérért, rendszerint a hanyatlás jellegét viselik." a világ hiú nézeteinek, egyedül érte fáradozik és
Es ez nagyon természetes, mert okvetlen sülyedni nem üres hírnévért
és látva, hogy munkássága
kell az egész költészetnek, mihelyt a nő kivetkezik nem volt haszontalan erőpazarlás, de meggyőződ
illőségéből, ama nőiségbol, mely különben annyira hetik, hogy gyermekéből hős lelt, ki az élet min
éltető és tápláló eleme a költészetnek; de - ha den harczaiban dicsőseget arat. Minő magasztos
ő hivatásának élve tevékenységi körét el nem hagyja, érzelem lehet az, ha ily cukor felkiálthatunk: Ez
mindenkor hévvel ragadja majd el a költőt is saját az én művem! Ezt csak az igazán szerető anya
tevékenységére.
mondhatná meg. Az anyai szeretet emlőjén félné-,
*) Lewald Fanni: „A nők miinkaképesitéséiől."

veit jellemes férfin! Ez oly remekmű, mely felül
múl minden toll, véső vagy ecset által létreliozot-

•g
takat; ez oly remek alkotás moly által a nő nemcsak magának, de egész nemének örök dicsőséget
és tiszteletét kivívhatja. 1Így lehet igaz Gregiws
szava is, midőn azt mondj;ja : „A nő a férfi nemtoje,
jótékony angyala.
*
—- Ezért bátorkodnám én azt
mondani: Anyák ti csak szeressetek! Mert
csak az oly házakból várhatunk derék, közhasznú,
boldog lényeket,
kik környezetükre hasznosan
működhetnek közre, hol az otthont szeretet
hatja át, hol a mindennapi élet becsületben és
erényességben folyik. Az otthon élén pedig kell,
hogy az anya álljon. Ne higvjék t. hölgyeim, hogy
ez oly csekély hivatal, ez igenis nevezetes sőt tán
legnevezetesebb szerep az élet színpadán, mert „aligha
nem nagyobb hatalommal rendelkeznek azok, kik
a gyermekek járszalagját tartják kezükben, mint
azok, kik az állam igazgató gyeplőjét kormányoz
)
*
zák."
Gyönyörűen . jellemzi a tökéletes anya sze
repét Smiles: „A jó anyák - úgymond — az
emberiség szakadatlan javulására sokkal többet
tesznek, mint az atyák. Anyák hozzák létre az ott
hon amaz erkölcsi légköréi, mely az ember szel
lemi lényének tápszerül szolgál ép úgy, mint testi
szervezetének a természeti légkör.
*
Hogy a köl
tők ihletének, a tudósok és művészek jellemének
fejlesztésére minő jelentékeny befolyással voltak az
anyák
számos példa igazolja. Majdnem minden
nagyobb költő életrajzában, hol annak kedély mely
ségéről, önzetlen emberszeretetéről és öufeláldozó
kitartásáról van szó, mindenütt ott találjuk gondos
*)Jules Simon.

3
..Inmflnok. A darab koromás sikerét nagyban elő- I tem van hivatva alólirt végrehajtó bizottsá" a lég-'
Az 1881. évi országos noipar-kiál.aJitotla Balogh Alajos (Mosolygó), ki szerünkben közelebb Koburg Fűlöpné herczegnő ő fensége főlitás
általános
szabályzata.
1.
Az
or

['"lőtt rrixlitln Ilon ragaszkodást, alattvalói lulségot vednöksége mellett rendezendő országos nőiparkiálli. iasz viszonyt mindvégig hatalmában bírta — Szó-' tas által. Ennek foczéljn: feltüntetni azon iparága szágos noiparkiáilitás czélja: feltüntetni azon ipar
Jarrári Kamillával és hálóba kerített embereikkel' kat, melyekben a magyarországi nők foglalkoznak, ágakat, melyekben a magyarországi nők foglalkoz
nak ; hű képet nyújtani a női kézimunka eddigi ha
evemben.
,
.
liíí képet nyújtani a női kézimunka eddigi haladá
Tetszett a közönségnek még Balog Árpád sáról, az abban nyilvánuló Ízlés fejlettségéről szak ladásáról, az abban nyilvánuló Ízlés fejlettségéről;
(Tiiuót) eleven és hű alakítása, nem különben Kö- jelentésekbe foglalandó javaslatok által, végül alkal szakjelentésekbe foglalandó javaslatok által, végül
alkalmat szolgáltatni a netaláni hiányok pótlására
viué (Elza) jó felfogást tanúsító játéka.
mat szolgáltatni a netaláni hiányok pótlására és a
és a nők munkakörének terjesztésére. 2. Ezen or
Závodszky Mari (Irén) itt-ott a lesújtó megle nők munkakörének terjesztésére.
szágos kiállítás a földművelési-, ipar- s kereskede
petést nem elég benső erővel fejezto ki; mindamel
Ezen czél nagylelkű támogatására mély tiszte
lett tényként constatálható, hogy több tehetséggel lettel és hazafiui bizalommal kérjük a t. nőegyletet, lemügyi ; a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
rendelkezik komoly szerepekben, mint népies erede- mert a női munkaképességnek helyes irányban való nisztériumok és a főváros hatóságának pártfogása,
lilekben. Legnagyobb hatást és feltűnést keltett Ba terjesztése hazánkban is társadalmi és közgazdasági több hazai egylet támogatása s az országos nőiparlog Irén (Senki Gáspár) ki kora képzettségének ritka szempontból egyaránt kiváló jelentőséggel bir. Egy egylet felügyelete alatt áll. Fővédnöke: Koburg Fülöp herczegnő 0 fensége. 3. Minden a hazában nők
jeleit adta.
részt azért, mert a nők foglalkozását erkölcsi irány
A sokszor ismétlődő tapsokat igen megérdemelte. ban előmozdítja s a maguk erejére utalt nők tisz által készített és kiállításra méltó iparczikk és
kézimunka
elfogadfatik. Bejelentések 1880. deczem
S z e r d a (decz. 15) Csepreghy Ferencz egyik tességes existentiáját biztositja. másrészt azért, mert
remek müve „A piros bugyelláris4' került színre uj és bizonyos irányban hivatott munkaerők bevo ber hó 1-jétől 1881, év márczius 15-ig a kiállítási
Turnayné Farkas Észter jutalmául. Az elismerés két nása által közgazdasági szempontból is kiváló fi irodába küldendők. A kellő időben bejelentetett tár
díszes koszorúval lett kifejezve azon kedélyes órák gyelmet érdemel s a közvagyonosodás előmozdítá gyak 1881 április hó 1-jétől, ugyanezen hó 16-ig
okvetlenül beküldendők. Az ezen határidő után be
lejében, melyeket a kedvencz jutalmazandó szerzett. sához is hozzájárul.
érkezett tárgyak elfogadására s illetőleg elhelyezé
— Turnainé Zsófi szerepében, mint rendoson — ve
A nőegylotok, legyenek azok bármily spocziális sére nézve a bizottság magának teljes szabad kezet
leszületett eleven fürgeségével, vonzó természetességé iráuy támogatói, nem lépik túl működési körüket,
tart főn. 4. A megnyitás 1881. évi májés hó 1-jén
vel hatott és éneke tetszett. Köviből szemrevaló midőn a nők munkaképességének terjesztése érde
a bezárás ugyanezen év június hó 16 ik napon ün
*
„manipulás
‘ őrmester vált volna, ha jelentékeny kében pártfogolnak egy megindult üdvös mozgalmat.
nepélyesen történik. 5. Kiválóbb tárgyak, különösen
rovására hangja be nem reked. Legmulattatóbb és
S a t. nőegylet, bizonyára szintén át van hatva
figyelemre legméltóbb alak volt Balog Alajos (Pe azon nemes intentiótól, hogy a szegényebb sorsú az első osztályhoz tartozó, a bizottság által rende
zendő sorsjáték számára megvásároltatnak. A sors
tik vén kúpl.) ki a darab nem éppen sikeres folyá nőket, kik főleg életfentartásuk tekintetében ma
játék nyereményeit csupán kiállított női iparczikkek
sát érdekes színvonalra emelte. Ernyei (Török M.) gukra vannak utalva, támogassák és az érdekükben
és kézimunkák képezhetik A sorsolás módozataira
rokonszenves nyugodtsággal adta a féltékenyt.
megindult mozgalomnak lelkes ügyvivői legyenek.
nézve — felsőbb jóváhagyás mellett külön szabá
Szentes (Kósza) most kezd énekes szerepekben
Ezért kérjük, hogy a noiparkiáilitás ügyét va lyok alkotandók. 6. Az első csoportba tartozó tár
föllépni; nem mulasztjuk e.l figyelmeztetni, hogy a lóban országosnak elismerni és előmozdítani mélgyakra az eladási ár okvetlenül kiteendő. Az eladás
liangárnvalatok simaságát ne áldozza föl a zajos, tóztassék, hogy az valóban országossá legyen.
végett kiállított többi tárgyakra az eladási ár ki
egyforma hangmenetnek.
Hogy azon város és vidék is méltóképen részt írandó. Az eladásnak közvetítéséről a végr. bizott
Közönség közép számmal.
vehessen e nőiparkiállitáson, melyre a t. egylet ság — e czélból alkalmazandó közegek által gonC s ü t ö r t ö k (decz. 16.) Kedélyes és működési köre kiterjed, mély tisztelettel esedezünk, i doskodik. Az előadás után 5°/0 közvetítési dij szá
mulatságos estében részesült azon csekély számú méltóztassék városukban a vidéki bizottságot hala mittatik. 7. Asztalokat a bizottság dij nélkül ad.
közönség, mely .A csapodár vagy férjjavitó iskola‘ déktalanul megalkotni.
Szabadságában áll azonban a feleknek saját szekré
czimü franczia vígjáték előadására egybegyfilt.
Erre nézve engedjék meg, hogy a következő nyüket, illetőleg állványukat használni. Üvegszekré
Nem értem, miként lehet, hogy közönségünk instrukeziókat adhassuk:
nyekről a bizottság csak korlátolt számban gondos
különösen franczia vígjátéktól idegenkedik.
A
1. Méltóztassék lehetőleg a városukban lövő kodik 8. A végrehajtó bizottság a hazai közleke
darab szövegénél fogva egész 'égig figyelmet többi nőegyletekkel egyetértőleg a város nőközön dési vállalatoknál gondoskodni fog a lehető szállí
lekötő volt s szemléltetését jól eljátszás dolgában ségét egy nagyobb értekezletre meghívni és ezen tási kedvezmények kieszközléséről. Beszállító, cso
igen emelték Balog Árpád ((’hampignac) Baíogné való részvételre mindazokat felkérni, kik a nők
magoló, felügyelő közegek szerveztetnek, a melyek
(i'aniilia) és Závodszky Mari (Constance) úgy Kövi munkaképessége iránt érdeklődnek, főleg pedig a egész a tűzbiztosításig és esetleg vísszacsomagoláis. Több szerep pedig van is nincs is benne. Fel- nőnevelő intézetek, leánytanodák igazgatóit vagy ve sig minden megbízást teljesítenek. Ezen szolgálatok
lii\juk igazgató ur figyelmét arra, hogy a darab zetőit. E gyűlésen előterjesztendők az általunk ide a felek által részben vagy egészben igénybevehetŐk
megkezdését ne halogassa */ 2S-ra hanem kezdje csatolt általános szabályzat s felolvasandó e felhí de — a tűzbiztosítást kivéve — nem kötelezők. Az
pontban 7 órakor, úgy a közönség is korábban fog vásunk. Ezután egy 12-40 tagú bizottság, mint ezekért járó mérsékelt dij arányosan kivettetik s a
összeg' ülni.
vidéki bizottság alakítandó, (melynek kebeléből az kiállítás bezártakor fizetendő. Szigorú intézkedés
ügyvitel teljesítésére egy szükebi) körű végrehajtó történik a gőngyöknek pontos megőrzése és a tár
bizottság is választható.) A vidéki bizottság elnököt gyaknak azokban leendő visszaszállítása iránt. 9. A
Nöipar-kiállitás.
2 al-elnököt (talán 1 nő, 1 férfi) pénztárnokot és kiállításra bejelentett tárgyak a beküldés előtti hé
Az alábbi felhívást azon kérelemmel vettük. ( titkárt választ.
ten egy-egy előjury által megviszgáltatnak s a kiálhogy azt kivonatban közöljük. Mi az ügyet oly fon-j
2. Az igy alakult bizottság akár az ottani la litásra nem méltó tárgyak visszavettetnek. Az elő
fosnak tartjuk, hogy azt egész terjedelemben közöl- I pok utján, akár más utón felhívást intéz az összes
jury t minden városban a vidéki bizottság — mejiik, s kívánjuk, hogy ezzel szolgálatot tegyünk az | nőközönséghez, hogy a kiállításban való részvételre
I lyeknek szervezéséről a végrehajtó bizottság gon
ügynek.
az ottani vidéki bizottságnál jelentkezzék s figyel doskodik, a központban pedig a végrehajtó bizottMélyen tisztelt nSegyleti elnökség!
mezteti a közönséget, hogy az Öt osztály szerint, ! ság által alkotandó külön bizottság képezi, mely
A gazdasági haladás föllendülésével újabb idő- i (lásd általános szabályzat 11 pontja) először is azon’ azonban fölülbirálói jogát a szükséghez képest a vi
kn a termelő képesség s a munkaerő gyarapítása nők jelentkezhetnek, kik iparszerüleg foglalkoznak dékről érkező összes tárgyakra is kiterjesztheti, 10.
szempontjából kiváló fontosságot nyert a nőipar, kézimunkával: 2-or: a kik műkedvelésből házi hasz A rendezésre nézve öt osztály alkottatott, melyekbe
mely a nyugoti és a tengerentúli államokban a fej nálatra készítenek ilyeneket; 3-or: a leány-nevelő az összes kiállított tárgyak besorozandók. A rende
ődés rendkívül magas fokára emelkedett, s a nő intézetek, iskolák s 4-er: azon nők, kik nem álta zés lánczolatos, úgy hogy az osztályok és csopor
számára uj működési köröket jelölt ki. Ezeknek el luk készített régi remek-mintákat akarnak kiállítani. tok külön jellege lehetőleg óva legyen. 11. Az osz
foglalására hazánkban is pár év óta jelentékeny A térdij s jutalmakra nézve kellő tájékoztatást tály- és csoportbeosztás a következő: I. osztály:
mozgalmak indultak meg, melyeknek sikerét élesz- nyújt a szabályzat 11. pontja,
Az iparszerüleg előállított és keresetforrásul szolgáló
anyjának, vagy szerető nejének hatását és befolyását., sem az elméleti sem a gyakorlati tudományok -- nőiparczikkek. Ez osztály a következő csoportokra osz
lik : 1) Szövő- és fonóipar. 2) Kötés- és kötszövészeti
Tudjuk a többek között, minő nagy befolyást gyakorolt még kevésbbé a politika művelésére és ápolására.
ipar, horgolás, hálómunkák, csipkék. 3) Hímzés és
Petőfire .szeretetben gazdag, páratlan jósága és elméjű Igen találóan nyilatkozik erre vonatkozólag gróf ! szőnyegek. 4) Fehérnemü-varás ós hímzés. 5) Ru
édes anyja, kinek tanácsairól azt mondja a költő:
M i k ó 1 m r c: *) „Addig volt — úgymond — házati ipar-, divatáru- és pipere-czikkek ; ide tar
híres és hatalmas Görögország, mig asszonyai kö toznak a felsőruhákon kívül a kalapok, lábbeliek,
„Mert mindenik tükör volt
A honnan láthatóm
téssel és fonással töltötték idejüket; mikor nyilvá kesztyűk, tollak és művirágok. 6) Szalma-, sás- és
vesszőfonás 7) Iparművészeti rajzok és festmények.
Hogy e földön nekem van
nos népgyűlésekre kezdtek járni s a napot a közTérdijak: Falitér folyó métere (egy és félméter ma
Legszeretőbb anyám.44
piaczou töltötték el , már hanyatlásnak indult gasságon felül) 1 frt, falmelletti tér 2 frt: szabadon
E jellemzett módon képzelném én az anyák dicsősége. Addig volt Róma külsőleg nagy, bensóleg álló tér 4 frt; szekrényben 6 frt. A fizetendő tér
hivatását, és ily módon teljesítve kötelességeiket, erős, mig asszonyainak erkölcseit a háziasság, munkás dij minimuma 1 Irt. .Jutalmak: Okmányoka követ
bizonyára élvezhetni is fogják az ezzel járó jogokat. ság és a család dolgaiban való foglalkozás védte.'4
kező érdemekért egyenkint, vagy többért együtt: a)
Ha a felnőtt gyermekek azon tudatban tekinthetnek
Midőn ezennel bemutattam volna feltett kér versenyképesség; b) ízlés; c) uj iparág meghonosí
niajd anyjukra, hogy ő az, ki velük e nehéz életet désemmel szemben álláspontomat, kijelentem egy tása vagy uj találmány; d) müipari érdem vagy ha
ladás; e) munkaerők kiképzése. Ez okmányokhoz
oly könny ü módon megismertette - mert szeretet szersmind, hogy mindezek daczára én nem tartozom egyforma bronz érdemérem jár 11. osztály: Az idő
azok közé, kik azt mondják, hogy „nem kell a
tel edzette azok testét és lelkét annak harczaira,
hasznosítása
czéljából házi használatra készült kézi
nőnek tudomány, elég a nőnek a vegytanból annyit:
ugy bizonyára hálás és szeretetteljes önfeláldozással tudni, hogy mikor forr a viz, a természettanból munkák Ez osztály a következő csopootokra osz
lik:
1)
Szövés-fonás.
2) Az összes ruházati czikkek.
fognak hátralevő napjaik édesitésén fáradozni,
annyit, hogy ha esik, eresz alá álljon.44 Mondóim én
í-s férjeik,
kik azon tudatban küzdhetünk az élet egyáltalán nem vallom c nézetet. Kell a nőnek en 3) Egyébb kézimunkák. Térdijak: mint az 1. osz
tályban. Jutalmak: Arany-, ezüst- és bronz-okmá
barezmezején, hogy visszavonulva családi körükben, nél sokkal többet tudni, kell neki minden tudo
mányt ismerni, hanem csak oly mérvben , hogy nyok. 111. osztály: Nyilvános és magán-leányiskolák
imni a sorsával elégedetlen hitestárs, de nemtő azokból a mindennapi élet czél- és okszerű beren és intézetek, tanműhelyek csoportos kiállítása. Az e
angyala várja, kezében kendőjével, hogy szeretett dezésére magának elveket vonhasson le. Tanulmá csoportba tartozó kiállítók az első osztályra kisza
híjmiek izzadt homlokát megtörölje és kitárt ka nyozza a természetet , hogy elleshesse annak bott térdijnak felét fizetik Jutalmak; Okmány a ta
nítási módszer és haladás méltatásával. IV. osztály:
*
rokkal, hol nyugalmat lelhet és uj életerőt gyűjthet egyszerű, takarékos és mégis mindenkor természet
A női munkára vonatkozó emlékek és régibb müi
bekövetkező küzdelmeire. Higyjék meg
férjeik szótszerü szépségét és kedvességét. Olvassa a tör
ténetét, hogy az abból elsajátítható tanulságok pari minták. Térdijmentesek. Jutalom: Emlékok
»<'Ui fogják elmulasztani, önöknek ez áldásos köteles alapján vezethesse gyermekei nevelését. Foglalkozzék mány. V. osztály: A női ipar és illetőleg kézimunka
ig teljesítésükért önzetlen tiszta szerelmükkel adózni. a neveléstannal, hogy ne csak ócsárolni tudja segédeszközei. (Kézigépek, eszközök, anyagok és
Talán merész állítás ez tőlem - - mert nem gyermekei rosszaságát, de képes legyen azokat ja . szerszámok, a mozgató a gyári gépek kivételével.)
Ez osztályhoz tartozó külföldön előállított tárgyak
'"'■rllhettem tapasztalatból, de bátorkodtam kimon- vítani, és minden szép és jó iránt fogékonynyá
tenni. Szóval, igenis, legyen a nő müveit, olvasott, | is kiállithatók. Térdijak: Falitér 1 frt. 50 kr. faldaui, mert úgy tudom, hogy igazat mondtam.
tanult.
de ne akarjon tudós lenni. Hisz ez a meletti tér 3 frt, szabadonálló tér ti frt. Minimum
Így gondolnám én tehát, hogy a nőknek nem. férfiaknak is oly ritkán'sikerül.
3 frt. Jutalmak: Okmányok jutányosságért vagy ba
jlódás-, illetőleg ujjitásért. 12. Azon kiállító, ki társzükséges az emancipatió, megvan nekik magasztos
G o 1 d s c h m i d t. Vilmos.
l gyai után csak minimális térdüt fizet, ezt a bejeHatáskörük. Van oly tevékenységi körük, melyet
í leütéssel együtt tartozik beküldeni. A többi térdijak
♦y Nőink hivatása czimü munkájában.
gasz terjedelmében betöltve nem is maradna idejük
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n tárgyukkal ngyidejflleg lehetőleg póstai illáivá-1 kell foglalkoznunk, és hogy az ily nyilatkozatra is különösen Moisinger üvegkoveskedése fényesen
ellátva a szebbnél szebb majolika,- márvány - n 811
nvon küldendők be. 13. A bírálók a végrehajtó bi-. van szükség.
/t n n
ai-nin stb. luxus- és háztartási tárgyakkal.
'ö}»
zottság ajánlatára a 100-as nagybizottság által vá-j
Nyomdánk eddigi művezetője, Uolberg uyu a
A kővetkező meghívót vettük: A pápai r
lasztatnak. A bíráló bizottság szervezetét és a bi- ur újévkor papirkereskedést nyit es gj l^‘J
,
fönn, főiskolai hittanhallgatók „önképzőkörük • H
rálati eljárást a végrehajtó bizottság külön szabály- lit a volt Steinberger-féle
kios hazai 1 y
tőkéjének gyarapítására 1881. január 15-dikén
,
,,
,
zatban állapítja meg. 14. A látogató közönség ré- geiben.
*
fogadó nagy termében Bojnitzer Gizella
Nyilatkozat T. szerkesztő ur! A napokban ke- „Griff
szére háromféle beléptijegyek adatnak ki, és pedig:
Csoknyai Eliz, Könczöl Gizella urhölgyek: Csek
*
’’
]
zenibe
került
a
„Budapest"
czimü
fővárosi
napilap
Hetenkint egyszer, szombaton 80 kros, köznapokon
| Gusztáv, Oroszi Jenő, és Borza Mór urak s a fő
* °
40 kros, vasár- és ünnepnapokon 20 krosak. Ál- f. havi 13-iki száma s abban egy tárczát találtam
•
kólái
énekkar
szives
közreműködésével
hangversen

landó beléptijegyek csak a rendezésben tényleg fog- „A csengetyü“-rol. A közlemény alá Brankovics nyel egybekötött zártkörű tánczvigalmat rendeznek"
lalkozó és a jury tagoknak adatnak ki. Kiállítókc György, a lap felelős szerkesztőjének neve van Írva.
melyre a „Magyar Vidék" tek. szerkesztőségéi tisyl
három napra érvényes, szelvénynyel ellátott és névre» Minthogy ugyanezen czim alatt s csaknem ugy an**
85-ik telettel meghivja a rendezőség nevében Varga Jó.
szóló beléptijegyre tarthatnak igényt. Intézetek nö azon tartalommal a „Magyar-Vidék
zsef pénztárnak. Csóka l’ál b. elnök. Folviuczy * b
•
számában
tőlem
is
jelent
meg
egy
karczolat,
van
vendékei számára féláru beléptijegyek engedélyezhe
tag. Belépti-dy személy ónk int 1 frt. Kezdete 7 órakor
tek. 15. A tiszta jövedelem fölött a nők munkaképesi-■ szerencsém a t. olvasóközönség tudomására hozni,
Jegyek előre válthatók: Bermüller Gyula és Wai
tésének előmozdítása czéljából az országos noipar-■ miszerint az említett napi lapban megjelent és a jdits’ Károly urak kereskedésében és hangverseny
egylet rendelkezik. A kiállítók tartoznak tárgyaik el szerkesztő nevének aláírásával ellátott „A csongeI napján a pénztárnál. Felülllzetésok köszönettel f0‘.
távolítása iránt 1881. június 3-ig gondoskodni. Az; tyű" czimü táczának nem Brankovics György ur,
ez ideig el nem vitt tárgyak a kiállítási pénztár ja hanem én vagyok illetékes szerzője. Állításom igaz gadtatnak, s lnrlapilag nyugtáztatnak. A müsorozat
a hangverseny kezdetekor fog szétosztatni. Ajánljuk
ságáról
tanúskodik
az
is,
hogy
e
közlemény
egy
ré

vára elárvereztelek. 16. Minden a kiállítás ügyé
ben való levelezés ily czim alatt eszközlendő: Az szét csekély változtatással deczember 4-ikén (tehát ezen élvezetesnek Ígérkező estét a közönség becses
országos nőiparkiállitás irodájának: Ferencziek ha majd két héttel előbb) közöltem a Magyar-Vidék figyelmébe.
Heti színi szemle Vasár, f. hó 19-én „Nótás
*
1 fe
zára. I. emelet. Kelt Budapesten, a végrehajtó bi ben. Készemről tehát az említett, a „Budapest
zottságnak 1880. deczember 5-én Gróf Zichy lelős szerkesztőjének nevealáirásával ellátott közle Kata." Legújabb eredeti énekes népszínmű 3* felvo
J en ő, kiállítási elnök. B é k e y 1 m r éné, Z s i - ményt „plagium“-nak tekintem. N.-Sáró 1880. de násban. Irta: Győry Vilmos.
Kedd. f. hó 21-én „Mukányi
*
Csiky Ger
1 i us zk y M i h á 1 y végrh. biz. alelnök G e 11 é r i czember 14-ikén. Veszprémi Soma, a „Magyar Vi
dék" munkatársa (Már sokszor tapasztaltuk, hogy gely legújabb eredeti mulattató vigjátéka 4 fily.
M ó r kiállítási titkár.
Szerda, f. hó 22-én „Falusiak
*
Eredeti mu
— különösen vidéki -- collegáink lapunkban meg
jelent közleményeket a szerző nevének egyszerű ki lattató vígjáték 3 felvonás. Irta; Szigeti József.
Csütörtök f. hó 23-áu„Pry Pál" Kitűnő mu
hagyásával hoztak, de hogy egy fővárosi lap szer
kesztője még ilyen kevésbé tisztességes elsajátításon lattató angol bohózat.
Postaiigy. A tetemes mérvben szaporodó pos is túltesz, és saját nevét irta oda más embernek a
Szombat f. hó 24-én „Miatyánk Isten!"
taküldeményeknek illetőleg csomagoknak különösen dolgozata alá, az csakis olyan „Budapest" és „Uj Eredeti énekes színmű 4 felvonás. Irta: Lukácsi S.
a karácsonyi hetekben való tulhalmozódása miatt Budapest“-féle és nagyon „dubiosus értékű" lapok
Vasárnap f. hó 25-én „Toborzás." Legújabb
kell, hogy figyelmessé tegyem a t. közönséget, mi szerkesztői és dolgozótársai tehetik. Ideje volna már, énekes népszínmű.
szerint szállítmányait erős és tartós burkolatba hogy az irodalmi „strauchritterek" ellen is szigorú
Városunkban meghaltak f. hó 2—15-ig:Reitakarja, rendes és olvasható czimmel elássa s a törvényt szabnának, mert a szellemi tulajdon csak singer János gyermeke János, r. k. 5 napos, gyen
legujabbi rendelet kívánalma szerint magán a cso felér az anyagival? Szerk.)
geség. Lősinger Vilmos leánya Erzsébet, h. h.- n
magon is az elküldő nevét kiírni meg ne feledkezA szerdai vásár a rossz utak miatt nagyon is hónapos, bélhurut. Seidel Ferencz leánya Irma, r. k.
”
.................................
zék. Ezen
értesítés
közzétételét azon okból látom silányan ütött ki. Általános a panasz, hogy utainkra 13 napos, gyengeség. Holli László leánya Anna. r.
szükségesnek, hogy a tisztviselők terhes és sokol- kevés gond fordittatik, s hogy e panasz alapossá-; k. 5 hónapos, bélhurut. Ellő József r. k. 16 éves,
dalu eljárásán könnyítve legyen és a t. közönség gáról saját szemeinkkel is meggyőződhessünk. nem ■ öngyilkosság. Blum Józsefnő izr. 74 éves, aggkor.
igényei e nagyforgalmi időben is mulasztást ne kell tovább mennünk mint a vámokhoz, a hol aztán . Gergye Mihály r. k. 62 éves, tfldővész. Soutcz Pál
szenvedjen. — Pápa, 1880. decz. 16. Schimkó Ká- fogalmat nyerünk arról, hogy mi az a feneket-| leánya Jozefa, r. k. 4 hónapos, bélhurut. Fuclis
roly postahivatali főnök.
Antal izr. 83 éves, aggkor. Győré József r. k.
len sár!
Az újévi gratulatiók postai szétküldésében,
Veszprémmegye alispánja, Bez'rédy Gyula, be- 62 éves, szélütés. Heimer József kettős gyergátlólag hat a közönség tájékozatlansága — a meny betegeskedés folytán a megye legutó bi közgyűlésén j| meke, izr. 2 órás, éretlen. Tóth János gyernyiben az ezekre vonatkozó szabályok a nagy kö lemondott állásáról. A közgyűlés ene Kimondta, hogy'1 meke Antal Lajos, r. k. 1 '2 éves, ráuggörcs.
zönség előtt ismeretlenek. — E végből a közönség az alispán lemondását ez alkalomn. il nem fogadja Czitrik István gyermeke István, r. k. :l/4 éves, gör• kellő tájékozhatása végett az uj évi gratulátiókra el; d- másrészről nem hagyhatja figyelmen kívül, velykor. Morucz Mihálynő r. k. 48 éves, szélütés.
vonatkozó szabályok rövid kivonatban a követke hogy bizonytalan ideig az alispáni zék csak a köz- Gurbács Imre r. k. 81 éves, aggkor. Kőszege Gá
zőkben hozatnak nyilvánosságra. — 1. A „nyitott
*
szolgálat rovására lenne betöltetlenül hagyható a bor gyermeke Gábor, á. h. 2 éves, torokgyík. Weisz
borítékban elhelyezett látogatójegyek (visit-karte) mennyiben tehát a beteg alispán egészségét a leg Simon gyermeke Mór, izr. 3 '/2 éves, agylob. Vágó
50 gramig az osztrák-magyar monarchiában, vala közelebbi három hónap alat vissza nem nyerné; Jánosnő r. k. 52 éves, tüdővész.
mint Németországban 2 kros levéljegygyel bérmen- vwvii
........alapján
..
v«.v»ov v a
ezen lemondása
a vármegyev nközönsége
tesitendők; — megjegyeztetvén, hogy a látogató-jó- jíiVpánt'7eikíri" hogy'az alispánf^ííomás 'bétatéÜZENETEK.
gyen semminemű írásbeli közleménynek nem szabad ■ 8t;t a legközelebbi máreziusi rendes közgyűlés tár
S. Ö. Bdpst. Térliiany miatt a legnagyobb sajnála
lenni, még a szokásos ,b. u. é. k." vagy „b. n. n. 1 gyai közé
közé vétesse
vétesse fel.
tunkra
mellőznünk
kellett
érdekes levelét. A jövő számra a
fel.
k.'-féle megjegyzésnek sem, mert ez esetben mint ‘ Szombaton folyó..................................
......................kö- rendes időben kérünk levelét.
hó 11-én volt K.-Czellena
Dr. L. J. Gyrtt. I gy talán lehetséges lesz. A másikat
közönséges zárt’levelek tekintetnek és 5 krral bér- vetváÍasztás7 k..öí„:;;,.k
k. ,..Aii..,,
; kerületünk előbbi képviselője, Ajkay majd elolvassuk, miliclyest időnk lesz az összeállításra.
mentesitendok. — Az ezen szabályt figyelombo nem 0,,uia mandátumát letévén, a sárvári járás szolgabiV. S. N Sáré. Hát biz olyanok azok a híres „fővá
vevok levélküldeményei megdiiaztatnak s el nem fo-.; röjává
választatott
meg. A követválasztás erednié' ' ; rosi" irók! Nem árt nekik, ha egy kicsit kezükre koppintuuk.
„
A. N. J. Ngyazmbt. Ha csak lehetséges lesz, úgy fo
gadás eseten a föladó feleknek — a bérmentesítési
1 nye:
'
.........................
(
Békássy Gyula (függetlenségi) megválasztatott
gunk eljárni. Levél megy. A többit kérjük.
dij megtérítésével - visszakézbesittetnek. — 2.
-• .*p Okolicsányi Dénes (szabadelvű) ellenében. Boross.
G. V. Kpsvr. Mai számunkban némi kihagyásokkal.
helybe szóló nyitott borítékban elhelyezett gratulá
A nyárádi plébánia újévkor üresedésbe jön
lok szintén 2 krral bérmentesitendők, ha azok Írás amennyiben annak eddigi administratora hivatalé-1
beli közleményt nem tartalmaznak, ellenkezőleg 15 tói megfosztatotl, miután már hosszabb idő óta
grammig ép úgy mint a zárt levelek 3 kros levél
PÁPA:
különféle panaszok merültek fel ellene. Mint halljuk,
jegygyel látandók el.
Korbély György úr, pápai káplán nyeri el a meg- '
100 klgr. vagyis métermázsánként.
Az aszódi „Polgári kör" e lió 12-én este 7 óra lehetősen jó plébániát, melyet meg’ is érdemel s
Búza: jó 11 fit. 4o kr.,közép lo frt. 80 kr.,alsó
kor saját helyiségében mint a „Polgári kör" mega melyhez sok szerencsét kiválniuk neki, mire ama
10 fit. 60 kr.
lakulásának emléknapjára egy zártkörű felolvasás ,híres
Rozs: jó lo frt.
kr., közép 9 frt. 80 kr., alsó
*
nép között ugyancsak szüksége is lesz.!
9 Irt. 60 kr.
sal és szavalással egybekötött zeneestél)t rende Különben meg vagyunk győződve, hogy egy jó pap
Árpa: j.7 frt.2okr.k. (ifit. 80kr. és a. 6 frt. 60kr.
zett. Ezen ünnepélyre nemcsak a kör tagjai és ezek sokra képes I
Zab: j. 6 frt.
kr. k. 5 frt. 80 kr. 5 frt. 60kr.
nek családjai, hanem számos vendégei is úgy helybeliek
Tengeri: j. 5 frt. 80 kr., k. 5 frt 60 kr. és a.
A karácsonyfa. Már múlt számunkban emlí
mint vidékről jöttek. Közreműködtek ezen ünnepély al tettük, hogy a szélutczában levő kereskedések kira
5 frt. 40 kr.
Burgonya:
frt. - kr. közép 1 frt. 20 kr.
kalmával nevezetesen: „A pénz" olvasta Csengey katai mily díszesen vannak berendezve. Most, hogy,
Széna: j. 2 frt. 60 kr. k. 2 frt 10 kr.
István ur a kör derék elnöke. — „Oh nem halt
az a nap közeledik, a melyen az ajándékok és meg
Zsúp: j. 2 frt.,
kr. közép 1 frt 70 kr.
meg az én anyám
*
! Tóth Kálmántól, szavalta Pa- lepetések járják, ismételve figyelmeztetjük t. olvasó- |
Pápán, 1880. decz. 17
Osvald Dániel
raszkay Ilonka k. a.
..Utazás a Zaharán keresz
inkát ezen üzletekre ,melyek közül ez alkalommal.
h. polgármester.
tül Afrika belsejében," olvasta Micsmav János ur
g.vmn. igaz, tanár. — A „magyar hölgy" Garaytól,
szavalta Nádudvary Istvánná úrnő. - Az őrült" Pe
tőfitől, szavalta Pokorny Béla ur. — , Az ember"
Petőfi szavalta Nádudvary István ur. - „A migraine mint házasító" elbeszélés olvasta Csengey
Gusztáv ur ismert iró és gymn. tanár. — Az ősz
*
bajnok
s mondta Csengey István ur.
Beküldetett. Tek. Szerkesztőségi Azon kósza!
hir ellenében, mintha én Tornai Farkas Eszter aszszony jutalomjátéka alkalmából azon, kisded, nem
alkalomszerű, bolti koszorúcskát dobattam volna tisz
teletem kifejezéséül a jutalmazandónak, kell hogy'
tisztelettel ajánlják üzletüket a n. é. közönség szives figyelmébe; különösen
kijelentsem saját reputatióm megóvására, hogy az
nem igaz. Sokkal világosabb fogalmaim vannak a
ajánlják fris
méltánylás külső kifejezése iránt, mint azt egyesek
elég roszakaratulag világgá eregetik. Pápa 1880
decz. 16. A tek. szerkesztőségnek hive: R. M. kir.
postatiszt.
(Mégis csak különös emberek lehetnek azok, a
kik abban lelik kedvtelésüket, hogy a koszorú mi
nőségét kifogásolva egyszersmind távol álló személylyel összeköttetésbe hozzák a dolgot. Hát ne-;
künk az a véleményünk, hogy volt légyen bár az a
c/022 a legjutányoaabb Áron !
koszorú bolti és egyszerű, czéljának mégis megfe
lelt, és a kik adták, csak oly cselekményt vittek1
végbe, mint az, a ki a díszesebbet szánta Thalia
kedves papnőjének. Restelljük, hogy még ilyennel is | (

Vidéki és helyi hírek.

O-a/bozn a-áiak.

Muck és Hickmann
czukríiszok

(Kletzenbrod.)
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20 kr. Portemannaie legkisebb aranyozott naptár
kötve 10 kr. Porte-Mannaie tárcza naptár ezüst
tablaval lo kr. Porte-Mannaie tárcza naptár vörös
hagarja bőr táblával lo. Porte-Mannaie tárcza nap
tár
kék, piros, selyemtáblával 40 kr. Porte-Mannaie
következő
tárcza naptár Schagren bőr táblával 40 kr.

Nobel Ármin

und Familien eingebunden 50 kr. Kleiner 30 kr.
Grosser llercz Jezu Mária 40 kr, Kleiner 30 kr.
Christliche Bilder 20 kr. Kleino Bilder 20 kr.
Kussth Bilder 20 kr. Ofner Schreib 20 kr. Raaber
Schreib 20 kr. Továbbá kaphatók könyv- papirkereskedésemben, karácsonyi- és újévi ajándékul a
legszebb üdvözlő újévi jegyek 10 krtól 1 frtig,
látogató jegyek (Visít) 100 50 krtól 2 frtig. levél
papírok ( Velin) névvel és Monográmmal, képesköny
vek, Albumok, Notizkönyvek, Daloskönyvek, a leg
finomabb imakönyvek, Levelező-, Köszöntő regé
nyek stb.
Iparosok részére: Kosuth naptár 40 kr. Nép
zászló naptár 40 kr. Ország világ naptár 50 kr.
Lidércz naptár 60 kr.
Kereskedők részére: Univernál Blocks naptár
Notiz Blocks 60 kr.

liönvv- és papirkereskedésében a
naptárak kaphatók az 1S81. évre:

Ügyvédek részére: „AthonaeunP nagy képes
naptár 1 Rt. Trattner, nemzeti kalendárium bekötve
80 kr. Szántó József, ügyvédek és jogászok zseb
naptára bekötve 1 frt 20 kr. Határidő naptár bekötve
1 lit 20 kr. Napló— Tagebuch naptár bekötve 1 Irt
20 kr.

Kereskedők részére : Határidő zsebnaptár
bekötve 1 frt 20 kr. Bloch’s Abriss kalander nagyobb
GO kr. kisebb 40 kr. Zetlel szab, jegyzék naptár 75
]•!•. Brieftaschenkalender 20 kr. Blatt kalander 20
kr. l'omptoir fali naptár legnagyobb 40 kr. közép
30 kr. kisebb 20 kr. Krakauer Volkskalender 80 kr.
jllustrirter Oestreichisch Volkskalender 70 kr. Dr.
Vogel’s Oestreichisch Volkskalender 60 kr.

Iparosok részére: Munkás naptár 30 kr.
Nemzeti nagy képes I frt. Nevessünk 40 kr. Ma
gyar nép 30 kr, István bácsi 50 kr. Protestáns 50
kr. Arvaházi 30 kr. Honvéd nagy 60 kr. Honvéd
kicsiny 40 kr. Eötvös 60 kr. Budapest 60 kr. Csa
ládi 80 kr. Melmor, képes családi 60 kr. Melmer
közhasznú nagy képes 40 kr. kis képes 20 kr.
Bucsánszky nagy képes naptára 40 kr. Bartalits
képes 40 kr. Gazda képes 20 kr. Szegedi képes
30 kr. Egri képes 25 kr. Komáromi kalendárium
20 kr. Budai 20 kr. Kecskeméti 20 kr. Aradi 20
kr. Keresztyén képes 20 kr. Kossuth képes 20 kr.
Mátyás király képes 20 kr. Kis képes 20. Szabad
ság hősök képes 20. Jászkun képes 20 Magyar tö
rök képes 25 kr.

Bérbe

Német naptárak: Krakauer kalender 80 kr. kerestetik egy szőlőkért a kishegyen.

Földbirtokosok részére: Határidő zsebnaptár
Illustrirter Oostreich. Volkskalender 70 kr. Dr.
bekötve 1 frt 20 kr. Kodolánv, gazd. naptár bekötve
Vogel’s Oestreich. Volkskalender 60 kr. Franklin
2 forint. Falusi gazd. naptár bekötve 80 kr.
Volkskalender 50 kr. Bucsánsky grosser Bilderka
Borászati gazd. naptár bekötve 80 kr.
lender 40 kr. Bartalits grosser Bilderkalender 40 kr.
Hölgyek részére: Magyar nők naptára fűzve Arheiter grosser Bilderkalender 30 kr. Grosser Ma
GO kr. Portemannaie legkisebb tárcza naptár fűzve rién 40 kr. Kleiner Marién 30 kr. Grosser Haus

Jó karban levő hajlók és egy kis gyümöl

csös, úgy szintén a szőlőkért jósága a leg
főbb

kellékek.

ajánlatokkal e lap

Szives

kiadóhivatalához tessék fordulni.

Ingyen

Ily feltűnő olcsóság még nem létezett mint

Ingyen

20 frt. bevásárlás után

Székesfehérvárott a „Prófétához'4

40 frt. bevásárlás után

1 7, színes abrosz.

czimzett tulajdonosánál.

1 szörszövet-ruha.

KOgtOnözve tudósítom a n. é. közönséget, hogy az előrehaladt idény végett nyári kelmék és más egyéb csikkek feltűnő olcsón

árak végleges gyors eladásával lettem szirzsó P. E. gyáros állal meghízva, kivel szerződésem akként egyező, hogy teugerentnli szállítmányát
legfeljebb 40 nap alatt okvetlen elárusítani feladatommá teszem, tehát itt a jó alkalom, hogy a világi hírnévre szert tett „Próféta" czimü
tidiiji/wiosához 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 mogbizások azt kimerítik, azért azokat mielőbb eszközölni kérem.
Kizárólagos főraktár: palotaikapu-utcza gjSS' volt Szeivald-féle ház.

Kiváló tisztelettel

E I B 1 S C H R.
a
Rendkívüli olcsó kivonat
11 ii h fi kel lilékből.
2000
•("UH
15009
1000

rőf
rőf
rőf
rőf

pekkingi sevirt.....................
marzalini................................
kamargo................................
minden sziliben kamgarn

Crettonokból.
4miO rőf franczia creton de Milflör
3000 rőf valódi angol creton ....
fiőilO rőf valódi szegedi festő
. . .
3200 rőf szegedi festő de Milflör . .
2ooi> rőf brasiliai oxford.....................
800(1 rőf legnehezebb angol zefir oxford

Egészen leszállított áron a második

kivonatból.

—.15
- -.25 !!
-.16 1
.21 1
-.20 i
—.29 1
1
leltári 1
i
i

30 rőf 4,( roscnthali gvolcs.......... 6.50
3o rőf 4 , sziléziai gyolcs........... 9.80
3o rőf 1 ( fél ezérna vászon........... 8.85
.... . ....
vi|1,|H i|ebt.7 slezj|lger , . .
'/1 Roller-féle bőrvászon
. . .
/, valódi fehérített st. kreas . .
4 st. fehérített kreas ....

11>50
12.SO
I 1.70
18.90

Ka na vásznakból.
'ég
vég
vég
vég
'ég
1 'ég
1 vég

30
3ii
30
30
30
3o
30

rőf
röf
rőf
rőf
rőf
rőf
rőf

,4
& ,
' ,
4 ,
' ,
' i
■ ,

C. chiflon..................... 9.90
finom R. chiffon.......... 14.50
csinvat fehér gradli....
floreszdorfi kanavász
. . .
amsterdami kanavász
. . .
v. rumburger kanavász . . .
fehér legnehezebb nanking . .

14.50
5.20
11.50
16.50
16.50

s színes morva abrosz........... 1.15
.17
i,' karísbergi fehér vagy szines abrosz. 2.75
1.50
. i ,sz*nes vagy fehér rumburger abrosz 1.80
2.25
fehérített pápai szövésű szulvéta . . . 3.50 1.50

Ingyen

80 frt. ba vásárlás után
•szépen díszített kész ruha.

Székesfehérvárott.
Most
1.85
1.35
1.65
1.85
—.95
1.65

Ezelőtt

Most

13.80
32.50
—.40

5.25
12.50
—.25
—.19

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

—.30

9/4 creton paplan.........................
creton paplan török ....
*"/4 török creton paplan
. . .
9 4 bécsi piros paplan
....
u/4 casmir paplan minden színben
,u/4 casmir paplan minden sziliben

Fekete és színes selymek hallatlan olcsó áron !!
2.90
3.80
5.40
3.95
0.50
4.80
4.5o
1.90

csak
csak
csak
csak
csak
csak

.....................
1 rőf piquet-parquet
l rőf kitűnő külföldi szines parquet

—.55
-.45

—.38
—.27

Utolsó feltűnő olcsó leltári kivonat

az őszi ivadra is igen melegen ajánlhatom !!
4.80
4.26
.4:
5.85 1 rőf 5' 2 4. fekete terno....................................
.76.50 1 rőf G',.j I. fekete alapin terno.....................
6.90 1 rőf '' , szines cloth-ternok minden sziliben a
1.90
mostani
divat
szerint
.
.
9.75
1 rőf ■*, 4 fekete lüsztré . . .
1 rőf 4 4 igen finom lüsztré .
6.40 1 rőf ' 4 virágos fekete lüsztré
7.10
6.90
! ! Utolsóelőtti nagyon leszállított ár
2.75
6.75
jegyzék!!
7,50
7.40

Különösen figyelmeztetem a n. érd. közönséget e
’»-aik leltári kivonatomra, mely fehér és szines
abrosszokhól, szalvéta és törülközőkből állandll!
!
1 ll
fi íi
'•>.

Ezelőtt
. . 3.90
. . 2.40
. . 2.90
. . 3.90
. . 1.88
. . 3.90
szi. . 3.50

! ’ AH különlegességekből! ! Ezen czikkelcen potom
áron túladok.
3.67 ! I Fekete ternoimat, lüsztereimet, ripszeimet, már

Gyolcsa k b ó l.
1 vég
vég
vég
l

Prófétához *

0 db. damastirozott pekkingi szalvéta
6 db. fehéritetlen mühlkuusi törülköző
6 db. mühlhausi fehérített törülköző .
fi db. foralsberg vagy damast tükröző
fi db. valódi rumburger zsebkendő . .
rumi), zsebkendő
6 db. legfinomabb
. ..........................................
12 db. finom patiszt vagy ezérna zsebkendő
nes széllel..............................................

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

csipkefüggöny . . . . . . .
igen finom gipur csipkefüggöny
virágos vagy csikós glanz-perkál
gyermek creton paplan . . .
gyermek casmir paplan . . .
valódi Afrik matrácz
....

- .55
— .24
.90
1.15
4.59

csak 4
4
5
8
3

.
.
.
.
.

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

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.80

-.70

1 garnitur rips-teritő......................................... 22.50
1 r. " , széles kitűnő őszi vagy téli gyapjúszövet 3.80
1 r. H/.| széles sima v. koezkás téli gyapjukelme

9.50
1.85

5.50
1.90
2.80
1.84
2.90
2.80
3.50

2.25
—.85
1.50
.80
1.55
1.20
1.7S

kabátra..............................................................
db. chiflon férfi-ing.........................................
db. madepolán chiffon inggallérral v.a nélkül
db. színes angol creton ing..........................
db. angol színes ing, virágos,koezkás v. csikós
db. zefir oxford ing..........................................
db. brazíliai egészen finom oxford ing . , .

Paplanok, matráczok, csipkefüggönyök, glanzperkálok,
ines és fehér parquetokból.
rőf
rőf
rőf
db.
db.
db.

.
.
.
.
.

|
1 db. nagy alsó nadrág sziléziai gyolcsból .
| 1 alsó nadrág amerikai bőrvászonból . . .

.
.

csak 85 kr.
95 kr.

|

Záradékul figyel meztotem a helybeli és vidéki n. é. közönséget ha vala
melyik czikk nem tetszése esetén, visszavétetik és legkészségesebben ki
cseréltetik ; vagy a pénz visszaadatik; megjegyzondö a visszaszállitott por
tékát francé kell hozzám szállítani.
A megrendelő közönség kéretik a czimet és a vasúti vagy postai állomást
és az utolsó postát világosan megírni, liogy hátrány ne történjék sem
egyik, sem másik részére.

Ingyen

80 frt. bevásárlás után
1 igen finom téli nagy kendő.

XOOOOOOQCm

Jelentés. “

mymazgyai

Mindent megpróbáljatok a le.r.
jobbat megtartsátok.

ZET’ázpó.in.

Mint másképen várható nem volt az
általam képviselt találmány — mint mindén

Van szerencsém ajánlani a t. ez. közönségnek az általain ujonnan yiy
Iáit és kitűnőnek bizonyult pálmaolnjjnl készített fenyntűxouutt, melj az
eddig külföldről behozott készítményeket minden tekintetben fölülmúlja.
F é n y m fi z o ni a czipő- vagy esizniabőrnek gyönyörű fekete fényt ml.
s e mellett a bőr puhaságát is mindig megtartja, és a mi lő. a töl őse <e
meggátolja.
Fény ni ázó m a t kicsinyben és nagyban a legjutanyosabb áron
árusítom ol. A t. vidéki megrendelőknek kívánatra mintákkal bármikor (bérmentve)
szolgálhatók.

jó —:
patkányokat elevenen megfogni utánoztatott, mely csinálmányok, noha a czélnak csak hiányosan vagy éppen nem felel
nek meg s mégis a közönségnek ajánltatnak. Az aláirt által ajánlott fogás módja s
a hozzá tartozó czélszerüen szerkesztett
eszközök — csapóvas nélkül — melyek
szakemberek által megvizsgáltattak, s me
lyekről elismerő bizonyítványokkal bírok,
csak alulírottnál rendelhetők meg, és csakis
ez van azon helyzetben, hogy az ígért nagy
szerű eredményért jótállhasson. Az apparátus
a hozzá tartozó utasítással 7 oszt. ért. fo
rintba kerül s mindenki által minden udva
ron vagy egyéb körülhatárolt téren könynyen és
* czélszerüen alkalmazható. A kül
dés bélmentve történik az összeg beküldése
után vagy pedig póstautánvéttel.
Patkányok ezrei lettek már az általam
ajánlott módon néhány hónap alatt elpusz’a.

Raktárhelyiség: Anna-tér 1021. szám.

Számmer
Mihály,
fénymázgyáros.

ÖNKÉNTES VÉGELADÁS
Van szerencséin a n. é. közönség tudomására hozni, miszerint,
ez?

'TŐ

üzletem beszüntetése czéljából,

raktáromban

lévő

Edmunrl von Jaslushty,

összes divat-,

Brcslau, Adolfstrasse Nr. )4.

gyári áron alól árusítom el!!

vászon- és rövidáru-czikkeket

ÍM3OOOOO

ny
rendkívüli olcsó bevásárlási alkalmat nyújtva,
kérem a n. é. közönség minél számosabb látogatását.
ez?
<X>

Ö
'<X>

K
*
Az üzlet áruczikkekkel együtt
bármikor átvehető.

megegyezés folytán

szintén

Nehézkort

*
ftsy
legrövidebb idő alatt gyógyítok h
utján is egy általam eredményesnek
pusztait eljárás szerint, még ha érintett
betegségek a leghevesebbek és legroha
mosabbak is.
Dr. Helmsen orvostudor
Berlinben N. W.; Louisont rasse 32. sz.
a. - Mar sz
eg lettek gyó
gyítva .'!

Pápán, 1880. szept. hó.
Kivál<» tisztelettel

BEItltlÍJIJLEK GVCLA

=o

divatkereskedő.

JKS^SV (TVTÍI DM A SMLN MM NO• Téli

gyógymód •

A WILHELM-féle
esúz- és köszvényellenes

e mer

vértisztitó-thea
Ml ilhelni Ferencz
gyógyszerésznél. Neunkirchenben. Alsó-Ausztriában
kösz vény, esúz, gyermekágyast >k lábfájása, idült ma
kacs bajoknál, folyton cvesedő sebeknél, nemi és
bőrkiütések, .szemölcs, sipoly, bujakóri daganat,
a máj és lép dugulása, aranyeres bántahuak. sár
gaság, heves idegfájás, izom- és könyökfájás,
gyomorfájás, szelek, altesti dugulás, vizelési btíntalmak. pollutio, férfi-gyengeség, női folyás, görvélv. mirigydaganat és más betegségek ellen sok
oldalról legjobb eredményuyel használtatott, mit
ezer és ezer elismerő nyilatkozat tanusit. Bizony
latok kívánatra ingyen.
Egy 8 adagra osztott csomag 1 frt 10 kiért.melyből
utóbbi bélyegre és gyöngyölésre számittatik, kap
ható.
Mindenki óvakodjék hamisítvány vásárlá
sától, s vigyázzon az ismert és sok ál
lamban törvényszékileg védett jegyre.
Pápán kapható Tscheppen Alajos kereskedésé

Pápán
a nagyérdemű közönségnek nők és lánykák
számára nagy választékú

Jaquet, dolinán & kabátokat,
melyek a közelgő

karácson és újévre a legszebb ajándékokat képe

zik, mely alkalomra áraikat tetemesen leszállította.
'Továbbá tudatja, In ■y gyapjúszövetek női-ruhakclmék, téli
kendők és még’ több a téli idényre szükségelt czikkek árai a kedvezőtlcn időjárás miatt nagymérvű csökkenést szenvedtek, tehát

nevezett
sitja el.

ezikkeket

15

20 porczenttel

olcsóbbért

mint eddig áru-

* Tavaszi gyógymód CB

HIRDETVENY.

‘ Nagy választék I

A pápa városi és vidéki takarékpénztár,
1880. évi decz. hó 19-én d. e. 9 óra
kor Pápán, saját üzleti helyiségében

!A közelgő karácsonyi és újévi ünnepekre!
czélszerii és Ízléses ajándékok

A közgyűlés tárgya:
Az igazgatóság jelentése a részvény társaság
helyzetéről s e feletti határozathozatal.
Pápa, 1880. deczember 3-áu.

Az igazgatóság.

»uyy Választóikban és jutányos áron
kaphatók : Wel>ci» Hermán

éa divatáru raktárában Pápán, Szél-utcza.
és női-ruhakchnók, llanellek, kész fehérnemüek (úri és női ingek, corsettok,
lesülködő köpenyng, szines és fehér alsószoknyák, alsónadrágok, miederok, gallérok, keze
lők stb. stb.) úri- és női nyakkendők, esernyők, női filz és szövet-costümek, gyermek
ruhák, filz alsószoknyák; továbbá runiburgi vásznuk, mindennemű gyolcsok, dulfonok, rubapargetok, nemkülönben selyemáruk, gyapot- és berlini kendők minden nagyságban és
még számtalan itt föl nem sorolható czikkek feltűnő olcsó arak mellett.

I Jutányos árak I
A szerkesztésért felelős a laptulajdunos: Nobel Ármin.

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.

Jutányos árat

tart, melyre az összes részvényesek azon
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a ki sza
vazati jogát gyakorolni kívánja, az alapsza
bályok 32.
értelmében köteles részvé
nyeit a közgyűlés határideje előtt a részvény
társaság pénztáránál letenni.

1

rendkívüli közgyűlést

r

