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Egy szám ára .
A lap kiadóhivatala Nobel Ármin
kőnyvkoreskedésében van, liovii az elölizetések küldendők, s minden egyéb külde
mény is csak oda czimczendő.
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SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
Hirdetések

ÉS

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.
Megjelenik: minden Szombaton.

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

I
nem volna szabad tanítani. — Az irgalmas nő gyen beültetve, nehogy azok árnyékokkal az iskolának
nék kolostora alkalmas helyiségekkel bír ugyan, oly szükséges napot elvegyék az iskolák magas alap
de itt az alsóbb osztályok olyannyira túlnépesek, zaton nyugodjanak, és azon oldal, melyen az iskolatennek vannak, dél vagy kelet, soha észak felé ne
Minap e lapok „ Nyílt terében“ egy köz hogy sikeres tanításról vagy a közegészség sza nézzen. Tantermek, folyosók, lépcsők magasak és túbályainak
szemmel
tartásáról
szó
sem
lehet;
mert
gosak legyenek, a tantermek legalább 10 lábnyi
lemény jelent inog, melyben különböző helytelen j
manipulatio elítéltetik s arról is tétetik említés, teljes lehetetlenség, hogy egy apácza 100-nál magasak és oly nagyok legyenek, hogy minden gyer
meknek 6 négykézláb talaj jusson, lehetővé kell tenni,
hogy nem csodálkozhatni, ha már sokan vannak, több növendéket egy osztályban sikerrel tanítani | hogy a levegő a tantermekben megujjíttassék anu kik azt kívánják, hogy Pápa legyen nagy tudjon; pedig a múlt évi kimutatás az I. paral , nélkül, hogy léghuzat támadjon, a mely czélnak vagy
_ ___ ____
.......... v...............
— kémény
alakú járható
csatornák. a mennyezeten vagy
községgé, hogy a nagy apparátustól megsza- lelosztályokban 140 növendéket tüntet fel. —
Nem szólva tüzetesebben a ref. és lutli. népis-! szeleink az ablakokon felelnek meg legjobban. Az
badulva a „ Szeg é n y e m b e r vízzel f ő z “ kólái épületek szerencsétlen terveihez, még csak | erős és felesleges nap távoltartására, illetőleg kefélő közmondás elvét kövesse. Czikkiró mondott
hogy a városi disdedóvó vesbítfeér0 v“gy függönyök vagy izeit táblák szttkvalamit: mert bár retrograd avan cement lenne azt jegyezzük meg, 1
no-v»,101
sógosek. A falat mészszel való mázolása kevésbé
városunkra nézve, ha nagyközséggé tennék, más intézet és az izr. népiskola egyedül van korszerű czelszerü, mint egy világos szinneli befestése, a fű
tés lcgczélszerübben cserép, belülről fülő kályhák
tekintetben talán mint nagyközség megszégye épületekben elhelyezve.
A múlt hetekben a városi főorvos a rend kal történik, melyek úgy legyenek elhelyezve, hogy
nítené a rend, tanácsú mezővárost.
őrkapitány kíséretében megvizsgálta az egyes a termet minden oldalról egyformán melegítsék, és
Ez alkalommal csak iskoláinkról akarunk intézeteket, s erről a kövidtkező jelentést adta be: kívánatos, hogy ellenzővel el legyenek látva. A meleg
a teremben lehetőleg egyforma 15-16° legyen, en
szólni, azon tan- és nevelő-intézetekről, melyek
Tekintetes v. Kapitányság!
nek ellenőrzésére szükséges, hogy minden terem hév
a város területén vannak s többé kevésbé a vá
A helyben lévő összes óvodákat, elemi iskolá mérővel rendelkezzék. Az árnyékszék az iskolától
ros által tartatnak fen.
kat, és a polgári leányiskolát ugyan együtt vizsgál meglehető távolságban legyen, és tisztán tartassák,
Vájjon mit mondhatunk ezekről ? Mit mond tuk meg közegészségi szempontból, és én ez alka nehogy a termek bűzzel elteljenek; a padok úgy
hatunk ezeknek a város általi elhelyezéséről? lommal észrevételeimet azonnal meg is tettem kapitány legyenek elhelyezve, hogy azok oldalról, még pedig
Csak kevés kedvezőt, de annál több kedvezőtlent. úrral szemben, de minthogy szóbeli megjegyzéseim, balról kapják a világosságot, hátulról is jöhet a viilletőleg kifogásaim tiszti eljárásnak alapul nem szol i lágosság, de semmi esetre sem élűiről. Mesterséges
Bárhová tekintsünk, mindenütt a legnagyobb gálhatnak, — becses megkeresése folytán írásban 1 világítás mellett a gyermekeket tanítani nem szabad.
hiány mutatkozik. Ott van a polgári leányiskola; kívánom azokat becses tudomására hozni. Minekelőtt | Osztályok magassága az ülőhelyek magasságához
ez megyénk népoktatási intézetei között, úgy részletekbe bocsátkoznám, legyen szabad azon kellé ! úgy legyen viszonyítva, hogy a tanuló kényteleníttesfokra, valamint hivatásra és jó hírnévre nézve keket tárgyalnom, melyekkel egy a kor követelmé i sék testét egyenesen tartani, s annyi pad legyen,
első helyet foglal el, s a szegedi polg. leány nyeinek megfelelő iskolának bírnia kell, ezekkel meg hogy a gyermekek azokban kényelmesen elférhes
ismerkedve könnyű lesz megítélnünk, mennyiben fe senek. — Az ülőhely ne legyen magasabb, mint a
iskolán kívül a vidéki enemíí intézetek között lelnek meg a külömböző felekezeti iskolák Pápán gyermek lábszára, és akkor lábtartóra nem szorul.
jelenleg a legnépesebb. És ezt az iskolát ódon, még a legszerényebb igényeinknek is, és hogyan le- A gyermekek lábszárának hossza, korukhoz mérten
czélszerütlen, setét épületbe tették, ennek két ' hetne mindég szem előtt tartva a kedvezőtlen anyagi változik, ezen hosszúságnak kell, hogy az ülőhely
osztályába padokat állítottak, melyeket ha Tre- viszonyokat aránylag kevés áldozatokkal, de sok jó megfeleljen. Az asztal távolsága és magassága a ren
fort ő Nagyméltósága meglátna, nem tudom mit akarattal a felmerült bajokon segíteni. — Az iskolák des láttávolságnak 25 -30 centiméter feleljen meg.
építésénél tekintettel kell lenni arra, hogy azok le- A tanórák száma a gyermekek korához legyen mérve, a
mondana. — Ott vannak a kath. népiskolák. i hető szabad, magas, száraz fekvéssel és száraz kör fiatalabbaknak kevesebb, az időseknek több tanórájuk
Egyes osztályok oly helyiségekben vannak, a hol nyezettel bírjanak, nagy udvarral legyenek körülvéve, legyen. — Vegyük sorjában, mint látogattuk az is
a XIX. század végén, oly városban mint Pápa melynek egy, az iskolától távol eső része fákkal le- kolákat. — A polgári leányiskolára nézve követke-

Iskoláinkról.
i.
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A legcsunyábbik.
Humoreszk.

A Carneval kisasszony már rég elhordta uszá
lyát, már a böjt is elmúlt, de megjött a Carneval
kisasszony buga, a zöld farsang, ki már nem olyan
jókedvű sőt kicsapongó, mint nénje, hanem szelíd
üüyelgő, mint a tavaszi szellő ....
A három Znióberky kisasszony nagy örömre
virradt a farsangi napok egyik reggelén. A nagy
öröm elvérzete ugyan már több éj óta az álmatlan
ság fátyolét boritá a kisasszony szempilláira, a mai
1,agy és örvendetes esemény tökéletesen elfeledteté
velők az éjféli zűrzavaros ködképek kínokat okozó
harczait .... Vala pedig eme a szép háromságot
felvidító és a ködképek ijesztő harczait okozó és
jelenleg azokat elfeledtető örvendetes, nagy esemény
az» hogy a három Znióberky kisasszony uj báli ru
hája megérkezett - Bécsből. Tehát, mint említem,
az uj bécsi ruha megérkezett. S mondhatom, szép
ruha volt. Fehér volt, mint Anna kisasszony bepú
derozott képe, finom, mint Irma nagyiám vékony,
csontos ujjai és valódi külföldi portéka, mint Herkisasszony felső állkapezájának aranyozott fog8ora • • . . Azonban ne higyjék t. olvasóim, hogy
ez volt ama .nagy esemény,'’ y amel három kisa88z°nynak olyan szívderítő, kebletviditó jó kedvet

okozott. Korántsem. Ez csak előize volt ama há
rom kebel boldogító érzeménynek, mely eltöltendő
volt a három hölgyecske piczi szivecskéjét. A tulajdonképeni .nagy esemény “-t a ma este tartandó
jótékony czélu estély képező, melyre a Znió
berky kisasszonyok is hivatalosak voltak.
Tehát az öröm pohara már csaknem csordul
tig volt. Egy kevés csak akkor csöppent ki bolőle,
mikor a papa dörgő hangon adta tudtára a jókedvű
lánykáknak, hogy a bálba elmehetnek, ő miatta az
uj ruhát is magukra vehetik, de a kontót nem fi
zeti ki..............
E szavaknál a hat örömtől csillogó és boldog
ságtól ragyogó szemet — mintha csak összebeszél
tek volna könyök boríték el, a vígan dobogó szivecskéket pedig valami szorulás fogta el.
No de a felhők közöl ismét kibújt a nap,
még pedig a mama képében, ki csípőre tevén ke
zeit, olyan katona bátorsággal nézett a papára,
hogy az nemde lesütő szemeit és megadta magát.
A felhők után a könnyeső is elhúzódott. ... Az
előkészület megkezdődött .... s meglehetősen
ment. A kisasszonyok .csak már este lenne," kiál
tásai és sóhajtásai bizonyítják, hogy az idő ólom
lábon ment vagyis inkább ballagott. Már aztán
hogy ne lett volna unalmas az idő, mikor a kisaszszonyok szemei előtt csak úgy ragyogott, csillogott,
fényiett minden. Mikor Annának mindig gróf Fü-

' lossy Árpád, Irmának báró Orrsy Andor és Hermi
nának a kedves Szájassy Dezső volt eszében.
A vesződséges toilette-csinálás után a mama
meg a három Znióberky kisasszony egy fiakker lágy
ölében pihenték ki fáradalmaikat.
Mire a jótékony czélu estély színhelyére értek,
a mulatság már javában folyt. Anna kisasszonynak
első dolga volt gróf Fülossy Árpád után nézni, ki,
nem kis boszuságára, legnagyobb ellensége a szép
Zuzzásy Leontina karján pillantott meg.
Irma kisasszonynak is malheur-je volt, báró
Orrsv nem vott jelen, Szájassy Dezső pedig jelen
volt, de nem látszott észrevenni Hormine nagvsámot.
Hiába dobta lo parfine-os selyemkendőjét, nem vette
fel, hiába prüsszentett, nem mondta: kedves egész
ségére, hiába kacsintgatott, integetett, novetgetett feléje.
.No ez mégis csak sok!" kiáltott fel Hormine
kisasszony, nem tudván keserűségét visszafojtani a
szenvedett vereség felett.
.Szörnyűség!" sóhajtott fel Irma nagvsám.
.Borzasztó!" gondoló magában Znióberky
Anna kisaszony.
A mama szemét som kerülte el a hölgyecskék
kedvetlensége, azért legtanácsosabbnak tartolta a
visszavonulást, nehogy a vereség még súlyosabb
legyen.
Egy mellékszobába vezette a három kelletlen

j volés diadala. 11a azonban győzelmet akarunk nyerni, I junk. Ila az előre bocsátott intelmek nem használzőket kell megjegyeznem: Az I., II., 111. osztály a
növendékek számához, de különösen az első, kicsiny, szükséges, hogy a küzdelmet már az első ifjúkorban nak, engedjük kellemetlen következményeiket előúllani
Hadd tapasztalja a hibázó gyermek, hogy a
a termek alacsonyak, a padok az első és második I kezdjük; mert az ifjúkor legalkalmasabb idő a hibák,
osztályban nyikorognak, az ablakok kicsinyek, egy | megjavítására. Később, midőn a hibák mély gyöke rend ösvényétől való minden eltérés kellemetlensé
mástól távol' esnek úgy, hogy a 2-ik, 3-ik padheliek ret vertek, a győzelem nehéz, ha nem lehetetlen; gekre vezet. A büntetés előleges kijelentése fenye
a két ablak közti széles falnak ülvén szemközt, sö
mert a szokássá vált hiba, konokul ellenáll. A íácska getésnek mondatik. A fenyegetéssel is takarékosan
tétben vannak. — Az első és második osztályban a
kell bánnunk. Soha sem kell azzal fenyegetni, a mit
kálvha oly közel esik a padokhoz, illetőleg a hajlik, a fa nem.
Második feltétele a győzelemnek, hogy a gyer végrehajtani nem lehet, vagy nem szabad; és te
gyermekekhez, hogy a hátulsók a nagy melegtől
szenvednek; a kályháknak ellenzőjük nincs. A folyó meket magát hibája tudatára vezessük; mert hibája kintsük a gyermek egyéni fogékonyságát. De elhirsók, noha nyitvák^ bűzösek az árnyékszékeknek rossz javításában neki is közre keli működni. Miként tör
telenkedve se fenyegessünk soha és mindig tartsuk
szerkezete miatt. — Mintán az említett iskolákra ténhetik ez? A gyermeknek szülői által hibája felől
meg szavunkat. Ha tehát fenyegetéseink figyelem
nézve észrevételeimet részletesen előadtam volna,
legyen szadad véleményemet azokról összezni abban, fel kell világosítania; mert magától és csupán maga nélkül maradtak, alkalmaznunk kell a kijelentett
hogy mindannyi sok kívánni valót bágy. legnagyobb által soha sem juthat annak ismeretére (még férfi büntetést. Ha ezt nem követjük, a gyermekeket ne
hibájuk azonban az, hogy mindannyi kevés kivétel aknak is nehezen sikerül; jól ismerjük hibás lépté velés helyett elrontjuk.
lel, túlnépesítve van, a minek ha az egyes felekezetek inkét, de nem hibáinkat, melyek amazok alapja : és
Fájdalom! nálunk olykor maguk a szülők ve
elejét vennék az által, hogy párhuzamos osztályokat, ritkán találunk valakit, ki bennünket hibáink isme
zérlik gyermekeiket hazugságra, lopásra és más bű
állittanának fel, több az egyes iskolánál gáncsolt hiba
megszűnnék, illetőleg kevesbednék. — \ alamint a retére tanítana). Ki nyújthatja ezen fontos szolgá nökre. Mily küzdelembe kerül az iskolának azé féle
városnak arról is minél előbb gondoskodni kell, hogy latot az ifjú embereknek inkább, mint első sorban hibákat meggátolni, az ilyen nem - törődés szo
a polgári iskola, de különösen a harmadik osztály maguk a szülők? A hibák különfélék. Vannak hibák, morú következményeit ellensúlyozhatjuk. Azt csak
árnyékszékekből kiáramló bűztől szabaduljon.
melyeket az illetők nem ismernek (p. u. kevély a tanító tudja.
ség, irigység, érzékiség, hiúság); hibák, melyeket
—ó—
A gyermeknek hibáktól való megóvása és
ismerni nem akarnak p. u. hamisság, alattomosság,
azok orvoslásáról.
Szini szemle.
hazugság, makacsság; és hibák, melyeket ismernek,
Az emberi természet alaplényege -a roszra de elhagyni nem akarnak. Nagy jelentőségű tehát
V a s á r n a p (jan. 2.) Előadatott .Petőfi
való hajlam — már a gyermekben nyilatkozik, az, hogy a gyermek hibáit ismerve tanulja s azokat
Sándor/ egy semmit érő darab, egy halvány jelmez.
azért a leggondosabb nevelés mellett is mindenféle javítani igyekezzék.
Vázlatos visszaidézne a nagylelkű költő külső élet
Egy hibát sem szabad figyelem nélkül hagyni sorsának, mely oly szárazán, minden lelkesítő ele
csintalansúgok, hibák jelentkeznek. Nagy tévedés
lenne tehát a nyilvános nevelés időszakáig várni, mert folyvást szaporodik s kizárólagos lesz, mint met nélkülöző vonásokban nyer tárgyalást, hogy
hogy a gyermekek hibáiktól megszabadíttassanak. hogy az, az eredeti bűn óta minden rósz csira nö szinte szánni lehetett a közreműködőket, kik mindent
Ellenkezőleg, a mint a hibák mutatkozni kezdenek, vekszik s elfajul, ha meg nem küzdünk vele. Azon elkövettek, hogy a darab érdekes niveaura emeljék.
H é t f ő n (jan. 3) .Magyar fiuk Boszniálegott küzdenünk kell ellenük s gyökerestől kiirta kell tehát fáradoznunk, hogy a gyermeket illetlen
banfc czimü történelmi színmű lett előadva búcsú
ségei
a
hibája
káros
következményei
felől
meggyőz

nunk. Fájdalom! a szülők gyakran nem akarják be
zóul. A közelebb lefolyt harczias állapot idejéből
ismerni gyermekeik hibáit. Rendkívüli éles látással zük, miszerint maga kívánjon tőlük szabadulni. j lévén a cselekvény merítve, s annak egyes mozza
bírnak ezen kedves teremtmények minden szeretetre- Ezenkívül használjon a nevelő barátságos biztatáso natait hozván emlékezetbe — türelmesen hallgatta
méltósága iránt, de vakok hibáikkal szemben, az kat s intéseket. Öntsön bele bizalmat és kedvet, ja nagyszámmal egybegyült közönség a darab fohúI sát. S majd, hogy a terem falai repedeztek meg a
atyai s anyai gyöngédség fátyolt von szemeik elé. hogy a javulás nem oly nehéz, mint talán kezdet 'nagy zajtól, mit a galéria keltett egyes jeleneik
Még nagyobb gyöngédséget tanúsítanak a napfényre ben látszik; ne kívánjon hirtelen és gyors változást, után. Ligethy, Balog Árpád, Závodszky Mari, lá
kerülő hibák javításában, ha ugyan megtörténik. A hanem járjon el fokozatosan, következetes, lassan nyéi s különösen Kőváry igen derekasan töltötték
szülők régi szigora ma már valami nagy ritkaság; haladó módszer szerint. Ha a javulás utján némi be szereplésüket.
Tehát elmentek. Sok élvezetes estét szereztek
inkább szabadulnak a csintalan gyermektől s iskolába előhaladást veszünk észre, örömmel tesszük arra fi
gyelmessé a gyermeket; de ha visszaesések kerül nekünk, de mi is önérzettel mondhatjuk, hogy szili
küldik, hogy ott tisztítsák meg hibáiktól.
társulat egyhamar nem pártoltatott úgy Pápán, mint
Az első nehézség a hibák fölfedezése, mert a nek is elő, nem szabad türelmünket elveszíteni. a Balog Alajosé. Sok szerencsét kívánunk a rögös
gyermek erkölcsi gyengeségeit titkolni igyekszik, s Semmi sem áll a végső siker útjában inkább, mint pályára !
minthogy a gyermekekben minden - még a csinta- a kedvetlenség és elcsíiggedés.
Még jobb azonban a hibákat megelőzni, azaz
lanság is - - szeretetre méltón tűnik fel, könynyen
kikerülik a felületes tekintetet. Ha azonban a hibát mindazt, mi ártalmas és veszélyes, a gyermekek kö
Lapunk megrendelőit kérjük, miszerint hátra
felismertük, akkor kell, hogy gyógyítsuk, miben Út réből eltávolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor in
mutatóul a gyomról szóló evangéliumi hasonkép telmekre van szükségünk, melyek a gyermeket bizo lékaikat mielőbb beküldeni s az előfizetést megújí
szolgálhat. Nagy oktalanság lenne erőszakos hévvel nyos dolgok és tettek megvetése s káros következ tani szíveskedjenek, nehogy a lap küldésében fenakadás történjék.
az egész talajt elpusztítani; sokkal inkább az szük ményeire figyelmeztessék, hogy lassanként maga is
A tüzoltóegylet újév napján történt újjá ala
séges, mint szent Pál mondja, hogy a rosszat jóval belássa, mi válik kárára, s attól őrizkedjék. De ez kulásán főparancsnokká Kovács István ur, alparancsigyekezzünk legyőzni. A nevelésnek kötelessége a intelmeket takarékosan kell közlenünk, csak ott, hol j nokká pedig Ileim Ignácz ur választatott meg.
rósz hajlamokkal csatába ereszkedni: de előrelátás szükséges, különben utálatot szülnek; továbbá sze Nem ismerjük ugyan az ezen oly szükséges egye
sal s okossággal, nehogy a gyommal együtt,, a bú retetteljesen, s atyailag, hogy szives fogadtatásra sületben uralkodó elveket, de annyit mondhatunk,
hogy az újjáalakulás ezen neméhez sok szó férne.
zát is kitépjük. Azért szükséges nem csak a szív találjanak. Óvakodnunk kell minden túlzástól s Alkalmilag talán elmondjuk ide vonatkozó nézeteinket.
fenekén tenyésző hibákat, hanem azok ellenszereit is alfélé intelmektől, melyek a kíváncsiságot és érzéki
A korcsolyázók pápai egyesülete, mivel az
ismerni. A nehéz természettel való küzdés, annak vágyat izgatják. Itt igen nagy gyöngédségre van idén még semmit sem élvezhetett a Klopstock és
mások
által megénekelt nemes sportból, kárpótlást
legyőzése, megjavítása és megváltoztatása, az a im szükségünk, ne hogy többet ártsunk, mint használ-

Vidéki és helyi liirek.

portokét és szinte jól esett neki, hogy azt teljesen
üresen találja.
Elhangzott a négy „ah !‘‘ sóhajtás is. A pamlag a négyes teher alatt roskadozni kezdett.
A mama azt a megjegyzést koczkáztatta, hogy
lehetetlen ezt a meleget kitartani, jó lesz az egyik
ablakot kinyitani. S valóban Anna kisasszonynak
csakúgy csurgóit le piros izzadság arczáról. Az
ajáulat egy hangulag (e hang Annáé volt el Ion
fogadva. A mama szilárd elhatározással lép az ab
lakhoz és kinyitva azt . . .
Egyszerre csak, isten csudája, egy kis doboz
repül az asztal közepére.
Anna ijedten siet a skatulyához, felszakitja,
egyet sikolt és lerogyik a paralagra, ugyanez tör
ténik Irmával, hasonlóképen Hermine kisasszonynyal.
Két perez múlva a kis terem vendégekkel lön telve.
Mikor aztán a mama az ijedségtől remegő
hangon elbeszéli az eseményt s bemutatja a dobozt
a benne levő s z é p i t ő s z e r r e 1, meg a doboz
belsejére irt felirattal, mely így szólt: ,.A legcsunyábbiknak!" ez egész társaság kaczajra fakadt. No
egyébb sem kellett! Anna kisasszony már kezdé
tépni magáról az uj báli ruhát, s ha a mama nem
figyelmezteti, hogy a ruha Bécsbol jött, hát az
utolsó szálig összeszaggatja. Most már az volt a
kérdés, kinek volt a doboz szánva és kié legyen.
Pedig a festék szép, finom jószág volt, legalább

Anna kisasszonynak úgy tetszett, hogy finomabb hetem, ki ilyen esetben már egyszer megvolt bízva
volt Övénél................ Csak az az átkozott felirat ne ítéletet hozni, a véletlent kell segítségül hívnunk.
lett volna ott, úgy tán .... „A legesunyábbik- Íme itt van a három agár, llector, Leó és Jolié.
nak!“ Igen ám! De ki közöttük a legcsunyábbik ? (E szavak után átveszi a belépő szolga által zsinnHátha Hermine? Hiszen olyan csúnya, hamis fogai g< n vezetett három ebet.) Itt van még két, az ab
vannak neki! Szájjasy rá sem nézett! Vagy talán lakon által bedobott dobozhoz teljesen hasonló, üres
Irma! „Orssy legalább kerüli őt. No akkor már skatulya. (Az inas két dobozt ad át a grófnak.) ha
Anna kisasszonynak is eszébe jutott gr. Fülessy a e három skatulyát rákötöm a három eb nyakál a,
szép Zuzássy Leontine karján. Borzasztó! Ilyen eset kegyetek (a Zuióberky kisasszonyokhoz fordulva)
még nem jött elő, mióta Juno, Venus, Minerva és Pa , magukhoz fogják a kutyákat csalogatni, s a kihez
ris elköltöztek a föld sziliéről, sőt mikor ezek éltek, azután a szépitőszert tartalmazó dobozt viszi vala1 melyik eb, annak tulajdonát fogja az képezni!“
akkor is csak egyszer esett meg ....
E salamoni Ítéletet általános taps követé. A
Merengéséből a mindjobban gyülekező közön
kisasszonyok, nem akarván magukon száradni bag)u*
ség hahotája riasztá fel.
„Halljuk gróf Fűlessyt! Halljuk! hangzott a dolgot, némi szabodás után beleegyeztek e kiss
egyszerre minden ajkról.
kellemetlen és veszélyes vállalatba.
A vendégek a terein közepén foglalnak helyet.
Gr. Fülessy egy csinos fiatal ember magas
homlokkal, kék szemekkel, a végzetes doboz felé A gróf karon fogja a három hölgyet (persze nem
közeledik. A kiáltások megnyúlnak: Éljen Fülessy! egyszerre) s a szoba egyik szögletébe vezeti őket.
Az inas a három agárral a szomszéd szögletben
Halljuk Fűlessyt!
Fülessy egyet mosolyog, azután tudtára adja foglalt állást. ...
Ütött a végzetes perez. A gróf egyet csattin •
a közönségnek, hogy a társaság kívánságára haj
landó a bíró szerepét átvenni.
az inas eleresztő az ebeket..............
„Éljen! Éljen! Halljuk!“
„Ne, Hector, ne!“
A gróf valamit súg egyik közel álló inas fü
,,'1’a, Leó, ta!“
lébe, mire az eltávozik, azután folytatja beszédét:
„Psz, Jolié, psz!“
Csodálatos fátum! A három agár, mintha csa
„Tisztelt hölgyeim és uraim ! Miután a bol
dogult Páris, trójai királyfi, szellemét fel nem idéz- összebeszélt volna, szépen egyenesen oda meg)

tánczban. Február 2-án bált rendez, melyre I
Devonshire horezog áll, egyez-1 szemle ismét constatálta a beállott halálozást, s a
^'“puhivók iu»r szét lőttek küldve. Mi-gjHgyi-zzdk s.get kóótt egy hollandi egyesülettel, hogy Rotter-! holttestet újra eltemethették Az a zöréj, mit azt
11 hím hogv személy- és 5 frtos családje- am es l lieelit között nagy jégpályát fognak csinál- 1 említett asszony észlelt, abból származott, hogy
‘ ’v
bolsos árnezikkek ehbben a pénztelen n1, lia n ’aSJ’ok bekövetkeznek, mely pályán nem- Wéher koporsóját egy elkorhadl régi koporsóra —
hp'ben" Vagy talán az uj tizes bankók jogosítják ze Közű korcsolyaversonyoket rendeznének. A szűk- mit vékony földréteg’födött - eresztették, s o ko! | az egyesületet oly vérmes reményekre? No erre M'ges előmunkálatok befejezésével mindkét klub egyik porsó a másik súlya alatt összeroppant,
tí a legrosszabb vicz lenne, ha azt mondanék, tagja megbizatott, hogy a szárazföld korcsolya-egy* Brüundl
-n
.... n Nándort, a győr-sopron_
Megörült
Tiíf sokat abból a bankóból akkor fog látnia kor- létéinek tagjait a szándékolt versenyre hívja 1uCh.
meg. ebenfurti vaspálya győri állomásának derék szorsoívázók pápai egyesülete, a mikor a jégpályára | Hogy Angliában még az ily szándékot is mily elő- , galmas főnökét, kin az Őrültség jelei már hetek óta
L menni, a mi akkor lesz .... majd ha fagy. | zíkeiiysígKcl fogadják, igazolja a tdn.v, hogy r, ....................
„„s
a mutatkoztak, .a legnagyobb mérvű búskomorság
Németh József közhonvéd és a „Korona
*
pili *11 ni d
11 iV i A Londonból Harvichon
ke- lepte meg, oly annyira, hogy a napokban már a lisije között deczember 26-án kártyajátszás közben lesztul Rotterdamba es vissza utazóknak, kik a hol- pótmezei országos tébolydába kellett őt levinni,
verekedés történt. A közhonvéd ugyanis a pinezértí landi korcstdyaversenyt meglátogatják, felére szál- Utolsó időben különös rögeszméje volt különféle ér1 amis játszáson kapta rajta. Ugyanaznap este a köz- lita le a szállítási dijat. Alost már semmi semhi-j tékes tárgyaknak megrendelése, mely rögeszméjében
líinvéd a cseléddel beszélgetett, a pinezér ezt meg ányzik aa korcsolyavorsenyhez,
korcsolyaversenyhez, mint
mint —
— aa jég.
jég.
nagyobb mérvű megrendeléseket is tett külföldi kelátva a honvédet megrohanta, de a honvéd sem volt
A mezei gazdtillcodás fejlesztése terén kereskedő házaknál, legutóbb pedig oly rohamos
re8t, ki magát védelmezendő, a pinezért jól elpá bizonyára igen szép és
.. épen
...................
nem jelentékte-j U^to-láz" (modern betegség) lepte meg, hogy
holta Valószínűleg szerelemféltés volt az egész.
len szerep
szeren vár a gazdasági
Lmzdasáffi szaklapokra.
sznklnnnkm tu
De bn,™
hogy őrültségében győri jónevü egyének aláírásával elláA „Magyar Szemle" első füzete, mely már ezek megfeleljenek fontos hivatásoknak, múlha | tott váltókkal mindenütt pénzt keresett, azonban kitatlanul
szükséges,
hogy
a
gazdaközönség
azokat
— ij vei csak pár szót is beszélt, azonnal észrevették,
tonnárra szól, megjelent hetedtől sűrűn nyomott ivén,
i mint említettük, a negyedév óta pihenő „Havi saját jól felfogott érdekében a n ya gi 1 a g és sze 1- ' b°gy °gy szegény szerencsétlennel van dolguk. Az
Szemle'’ folytatása ez, és szintén Bodnár Zsigmond 1 e m i 1 o g is hathatósan támogassa. — Ezért élet terhei összetörték szegényt,
A varrógépek lefoglalhatósága tárgyában
szerkeszti. Nagyon kívánatos, hogy irodalmi vállala szükségesnek tartjuk most, midőn az uj év ide s
taink, melyek komoly közönségre számítanak, izmo tova már beköszöntött, felhívni t. olvasóink figyelmét lelvi jelentőségű megállapodást hozott a ni. kir.
|
semmítőszék.
A semmitőszék teljes ülésü határo
a
Gonda
Béla
mii
egye
térni
m.
tanár
által
szer

sodjanak és terjedjel ek, és a „Budapesti Szemle44, a
Magyar Szemle1', a „Koszorú44 tömegesen feltalál kesztett „ G a z d a s á gi M é r n ö k “ czimü képes he zata szerint: a varrógépek nem tartoznak az iparos
ják olvasóinkat. Elég külömböző csapáson járnak tilapra, mely 4 évi fenállása óta valóban hasznos I azon legszükségesebb munkaeszközei közé, melyekre
. ..................ügyének, a törvény értelmében végrehajtási foglalás nem vearra nézve, hogy érdek-összeütközésről ne legyen szolgálatokat tett a hazai mezőgazdaság
szó közöttük. A „Magyar Szemlédbe úgy látszik, mind épen a nálunk oly annyira elhanyagult g a z-: vethető. A varrógép mint nélkülözhető s csupán a
dasági
technika,
n.
m.
a
földművelés,
talajja- ,nunka gyorsítására alkalmas eszköz, szabad foglatöbb jut bele a szépirodalmi közleményekből, mint
^'gyát képezi.
a „Budapesti Szemlédbe, de kevesebb, mint a vitás, növénytermelés, közhasznositás, földöntö-1
Az uj tizes bankókról az a hir volt elterjedve,
,Koszorúdba, mely egy tisztán szépirodalmi társa-1 zés, vizmentesités, gazdasági gépészet és épitéfoylóirata A M. Szemle eme füzetének túlnyo .szét, mezőgazdasági és házi ipar stb. körébe tar-I hogy technikai hibák folytán vissza fogják vonni.
,
tozó
ismeretek
terjesztését
tűzte
feladatául
s
külöMint
most egy bécsi lap illetékes forrásból jelenti,
mó része szépirodalmi. Van benne két eredeti elbe
szélés az egyiknek („Bella'4), mely a szerző megne nős súlyt fektet arra, hogy a czélszerü eszközök, e hir teljesen légből kapott. Az igaz, hogy az uj
vezése nélkül indul meg, még folytatása következik; gépek, építmények, gazdasági, földöntözési vizmen- , bankjegy kék színe kissé enged, de ugyanez a régi
a másik: „Árva Lotti" rajz JMetei Istvántól. Ezt tesitesi berendezések, találmányok stb. csinos és tízesről is megjegyezhető. A kék szint azért válasz
követi „Fisa" ezimen egy terjedelmes költészeti szakszerű rajzokban is elő legyenek tüntetve. — jtották, mert azt photographiai utón nehezebb utádarab, egy mysterium Vigny Alfrédtől, Hegedűs Folytonos figyelemmel kiséri a hazai és külföldi! nozni; ugyanez okból a német birodalom márkák
István gondos fordításában. A szépirodalmi részt gazdasági és technikai mozgalmakat, találmányokat, is kékek.
Árverés csókra. Egyik kisebb torontálmegvei
még pár fordítás egészíti ki, Alizra Shall'y dalaiból kísérleteket, kutatásokat stb. s azokról a heti'szemSziklay Somától, ki egy kötetet készül kiadni e da lében ^rendes értesítéseket közöl. Alinden számban ■ városkából írják, az hogy ottani fiatalság a zágrábbi
lokból. Molnár Aladárnak érdekes czikke van okta képekkel és felvilágosító rajzokkal. Szívesen közli a földrengések által sújtottak javára a napokban jótérende
tásügyünk történetéből, valószínűleg ama terjedel lap keretébe tartozó kérdéseket s készséggel nyújt konysági bazárral egybekötött tánczvigalmat rendemes munkájából való, mely az akadémia kiadásában azokra szakszerű felvilágosítást. A Gazdasági Aléinök I zett. A mulatság alkalmával D. járásbiróné, a ba
fog megjelenni. A czikk czime „Pest városának ltekét közvetítő óhajt tenni a mérnöki és gazda zárhölgyek egyik szépe, egy csókot bocsátott közárjogi tanintézete.14 Ez a jogi tanintézet, mikor a ma sági gyakorlat között, s mint ilyen, az ez irányú i verés alá, oly kijelentéssel, hogy az abból befolyó
gyar fővárosban még nem volt egyetem, 1756 - | ismereteknek egyetlen hivatott közlönye hazánkban. összeg zágrábbiak javára forditassék. A verseny nem
1771-ben állt fent, s a római és a canon-jogot az Megjelenik e lap minden héten csütörtökön, szí volt óhajtott mérvű, fiatalság csekély számban volt
osztrák származású l’erghold Pál tanította benne, ki nes borítékban, díszesen kiállítva, másfél Ívnyi tar s igy az értékes csók B. E. ügyvédre veretett le
i.olia jogi müveket is irt latin nyelven, eddig jogi talommal, minden száma képekkel és szakszerű raj 15 frt 11 krért. Következett a végrehajtását jury
Íróink" még név lég sem emlitették. „Reform vagy zokkal gazdagon illusztrálva. Előfizetési ár: egybegyűlt, a végrehajtást szenvedő urhölgy férje
forradalom44 ezimen Beksics Gusztáv az Írországi | egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt ; az elfoglaló az elnöki széket s a végrehajtás a táncz-forrongásról ir, s főleg a földbirtok viszonyokat is előfizetések a Gazdasági Mérnök kiadóhivatalába. terem közepén e czélra felállított díványon fogana
merteti. Medveczky Frigyestől „A bölcsészet, auth- (Budapest, l’llői-ut 4 szám) küldendők. — Ajánljuk tosíttatott.
Vérfagylaló esetről értesítenek Eperjesről.
ropologiui alapja14 fejezi be a ezikkek sorozatát s e közhasznú és gyakorlati irányú szaklapot úgy a
végül könyvszemle következik. A füzetből külön f ö 1 d b i r t o k o so k és g a zd a t i s z t e k, valamint Szirmay Alfréd gróf lelőtte nagybátyját Luzsénszky
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szibárót. Az emberélet kioltás párbajban történt, melyre
megemlítjük még Petelei István kis elbeszélését
„Árva Lotíil44, mert sikerült mii es szerzőjében nem | vés figyelmébe és hathatós támogatásába.
az adott okot, hogy Luzsénszky a Szirmay család
Sajtóhiba. Mai számunk „gabonaárak
*
rova- dal folytatott nagy per folyamán, sértőleg nyilatko
közönséges tehetséget ismertet meg. Egyszerű tör
zott saját nővére, Szirmay Alfréd gróf anyjáról. A
ténetét, de a közvetlenség oly üdeségévél adva elő, • tálban decz. 27-ike helyett, jan. 7-ike olvasandó.
mely e liatal iró iránt a legélénkebb várakozást
Megjelent az „Ország-Világ" Vili, füzete a két ellenfél állítólag három golyót váltott egymás
gerjeszti. Újabb időben a novella irodalomban mag következő érdekes tartalommal és csinos képekkel: sal. Szirmay minden golyóváltásnál könnyű sebet
vasabb tehetséggel, jobb elbeszélővel min Petelei A merről a szél fújt. (Elbeszélés.) Kazár Emiltől, kapván, a harmadik golyóváltásnál szíven lőtte Lulitván nem találkoztunk. A „M. Szemle44 előfizetési (Harmadik és befejező közlemény). A tükör. (Egy zsénszkyt, s ez rögtön halva rogyott össze. A sze
dija egy évfolyamra 6 frt, negyedévre 1 frt 50 ki" világtalan nő levelei.) Ford. Luby Gyula. Alagyar rencsétlen áldozatnak ugyanaznap — o hó 2. reg
már volt egy párbaja, melyben könnyű sebet
Egy füzet ára 60 kr. Az uj folyam Mehner Vilmos bnráfok és a külföldi menekültek Angolországban. gel
kiadásában jelenik meg.
I’ulszky Ferencztől. Alirza-Schally dalaiból. Sziklay kapott. E párbajt egy hecsületbiróság Ítélete követ
keztében
vívta. Temetése szerdán f. h. 5-én ment
Boldog hollandiak! Egy angol korcsolyázó-egye- Somától Szilveszter éjjelén. (Költemény.) Komócsy
.Józseftől. A veszedelmes erdő. (Ballada prózában.),| véghez Nagy-Sároson.
......
xw,.............................
Rablógyilkossági kísérlet. Szent-Endréről irkisasszenyokhoz, llector Annához simul, Leó Irmá .........
Hevesi. „„
Józseftől.
Önélelirási vázlatok. Tóth
Ede ha-1
gvatékáhól. Egy föld körül utazó magyar ember leE budai-utezáhan egy Kessinger Anna nevű,
nak ugrik, Jolié Hermine kezét nyalja..............
HŐke Lajos-*l ah-nra/.v
’dvenöléves
özvegy lakik, i,s
ki pénzkölcsönzéssel fog!\ele. Egregyi Kálmántól. Régi dolgok.
*
................
#t. -------Hat kéz óriási gyorsasággal kap a katulyák
Liszt Ferencz ,I b,lk()Z’k’ Kessingerné este ti órakor lefeküdt-, de 12
után, azután három sikoltás hallatszik, utána még tói. A dió. Kemenczkv Kálmántól. L.....V
Rómában. Dr. Prém Józseftől. Versenyzés a tér- órakor er8s Zíl.i riasztotta föl álmából Azonnal felegy (a mamáé,) és
a három Znióberky kisaszmészetben. (K. i. I.) Menyasszony. (Regény) Beőthv ,k,,,t ós kin,PI,t
udvarra. Nagy meglepetésre látta,
szunyt ájultan viszik ki a szobából..............
Lászlótól. (8. közlemény). Szilveszter AÍkiliiadesztői. b°g.V eí?.v ismeretlen férfi, fejszével leütvén a kapu
Mindhárom doboz szépítő szerrel volt meg Paraazt-idyH. (Képpel).’ Postalegény szilveszter-éje/ zúnit. egyenesen feléje tart A megijedt asszony be
töltve, mindegyikben benn volt a végzetes czédula J Képpel). Csendélet. (Képpel). Az’ erdei pataknál.. aka|,t fllll|i a házba, de az ismeretlen torkon ra
„a legcsimyábbiknak !'4 felirattal.
li Képpel). Vadkan-vadászat.(Képpel). Irodalom. Zene, i^dt s megakadályozta. Az asszony segítségért ki
Nemsokára jöttek is többen, akik kiszabadiA három kisasszony -mi n d e g y i k maga fli, j.) Színház. Gyászrovat. Divat. Pecsét és czímagát híven a pudc.ros doboz tulajdonosának I mertár. Természeti tünemények. Utazások. Mozaik. i°Hák a rabbi kézéből s elfogták, hogy a rendor— ezélszerünek tartotta egy kis ájulás által szaba Állatvilág. Ásatások. Minden- Képrejtvénv. Sakk. s,‘.g elé kisérjék, de a rabló oly erős volt, kiszabadulni meg <■ kényes situátióból. Otthon aztán első Sakk-rejtvénv. Szótag-rejtvény. Szerkesztői'üzenetek. ,I,1U ‘‘s «g.v ugrással kint termet az utczán, hol
dolguk volt az átkozott skatulyákat megsemmisíteni. II. Képek Paraszt-idyll. (Wilckens F. C. és fia fa- ugv eltűnt, hogy most sem tudják hova lett,
Sok baj egymás után. Furcsa világ jár JászHiába volt a mama kérése, ki rimánkodva kérte metsző mííintézotébői.) Csendélet. (VVilckens F. C.
őket, ha már ennyire vannak, mutassák meg és jés fia fametsző mííintézotébői.) Szilveszter éjjelén. Apátiban. Alulikor egy ember elesett és a pipája
mondják meg. kié lett a puderos skatulya .... a (Wilckens F. C. és fia fametsző mííintézetéből.' szára keresztül szúrván a torkát, meghalt: később
kisasszonyok hallgattak. . . . Anna a félvilágért se Postalegény Szilveszter éje. (Wilckens F. C. és fia egy munkás esett le a torony tetejéről és azonnal
tudta volna eltűrni, hogy nővérei őt tartsák a leg fámét szó mííintézetéből.) Az erdei pataknál. W. F. C. | szörnyet halt; a napokban egy hajléktalan ember
tunyábbiknak. Ugyanígy volt Irma és Hermine és fia famelsző mííintézotébői. Vadkan-vadászat, i hulláját találták a tanyák között, továbbá egy csa(Wilckens F. C. és fia fametsző mííintézetéből.) Bol- híd, miután a kenionczc gőze behatolt a szobába,
kisasszony nyal is.
(lóg újévet. (Wilckens F. C. és fia fametsző műin- bonfuladt, az anya meghalt, a férj és 4 gyermeke
Igv tehát mindegyik magának maradt meg a I tézetéből.)
életéhez pedig nincs semmi remény.
-legcsunyábbiknak4'. . . . .
Komárom „élve eltenietett“-jo „Komárom,"
Hadsi Lójáról azt írják, hogy a theresieiistadti
No ez, hogy ez idő óta a Znióberky kisasz- melynek illetékessége kétségen kívül áll, ez esetről fogságában azzal töltötte idejét eddig, hogy a
wonyokat nem lehetett semminemű bálon, mulatsá a következőket irja: „A napokban temették el Wé-I szabó mesterséget tanulta s abban meglehetős töga, estélyen látni, azt mondanom sem kell.
ber János takarékpénztári hivatalnokot, Midőn a ko-' kélyre tett szert, úgy hogy ruháját sajátkezüleg
A végzetes doboz behajitóját a Znióberkyék porsót a sírba leeresztették, egy asszony, ki szintén készíti.
Párbaj. Szabadkán két honvédhuszár tiszt párminden fáradságuk daczára swm tudták felfedezni a halottas kíséretben volt, azt mondá, hogy ő
dö illetékes körökben gróf Fülessyt, báró Orrsyt és mintlia dörömbölést, hangokat hallott volna a ko- bajt vívott a napokban, melyre az adott okot,
Szájassy Dezsőt nem tartják ez ügyben teljesen ár porsóból. A holttestet kiemelték sírjából, s másnap hogy a kolozsvári merénylet fölötti nézeteik nem
délig őrizték a temető kápolnájában. Újabb orvosi | tudtak megegyezni. Az egyik fél megsebesült.
tatlannak.............
Veszprémi Som a.

A „Képes családi lapok" 14 számának tar
talma: Asszony szamara. Elbeszélés, irta Sümegi
Kálmán,
Az év elején. Költemény Katangtól.
A nők az ó-korban. Kemenczky Kálmántól. — Az
újévi ajándék.
- Annominata. Elbeszélés, irta
Groch Román. -- Vadászat. Egy csapásra két va
jat! — Pásztor-órák. -- Szilveszter éjszakáján.
A gumin. Rajz Füredi Albintól. Ráchel, mint vi
rágárus-leány. M. B. — Humor: Szörnyű fenyege
tés. — Tűnődés az állatsereglet előtt. — Aprósá
gok — Mozaik : Egyveleg. — Szerkesztői üzenetek
— A bét története. Képek: Az újévi ajándék. —
Pásztor-órák. — Szilveszter éjszakáján. — A ten
geri tüsköncz. — Tűnődés az állatsereglet előtt.
Szörnyű fenyegetés. Melléklet: A ..Poste restante"
ez. amerikai regény 209—224 oldala. A borítékon :
Hetinaptár. — Pályázat talány készítésre. — Az
unalom óráira. — Kérdések, feleletek, ajánlatok
stb. — Hirdetések. E számhoz egy külön újévi míímelléklet van csatolva.
Meghinsult. Bücliler Sándor szíjgyártó í- hó
3-dik napjának délutánján nagy lármával ment Csiz
madia Rozáliához, atyjának volt gazdaasszonyához,
hogy tőle az atyjától 16 évi szolgálat brr léjében
kapott ágynemüeket visszakövetelje.
De midőn
követelése megtagadtatok, dühében a ház ablakait
betörte, Cs. Rozáliát megölni, és aházat felgyújtani
ígérte. Azonban ezen Ígéretét az esetlegesen arra
jött rendőr közbejövetele folytán nem télje>iIllette,
mert ezáltal csakhamar alkalom adatott neki dü
hét alkalmas helyen - - a hűvösön kitombolni.
Betörés. Lázár Mór kupi lakosnak padlása aj
taját a múlt hét folyamában mindeddig ismeretlen
tettesek feltörték, és a padláson keresztül a boltba
hatoltak, honnan nagy mennyiségű fűszert és 3 zsák
lisztet raboltak el.
Tisztelendő Korbély György helybeli káplán ur,
ki hivatásának 11 éven keresztül minden tekintet
ben eleget tett, Nyárád községbe neveztetett ki plé
bánosnak. Isten vezérelje utjain.
Sz. I. ki már régóta űzi gaz tetteit, a hét
folyamában, midőn S. M. Korona utczai házába tolvajlási szándékkal belopódzott, az ottani őr által
tetten kapatván, elfogatott.
Öngyilkosság. Rápoch Zsigmond 27 éves hely
beli lókereskedő gyógyitliatlan testi bajban szenved
vén, e miatti bánatában f. h. 4-én kést szúrván,
szivébe, véget vetett kínteljes életének Az orvos, a ki
azonnal megjelent az illetőt még haldokolva találta
és az orvos kérdésére, hogy’ vájjon nem e vért
hányt? igy felelt: nem, hanem megszórtam magamat.
Magyarosodunk. F. nevű vendéglőben a napok
ban több izr. ifjú mulatott, többek közöl egy a
társaság között dictiót mondva, éltette a társaság
ban levő izr. ifjúkat. Dicséretökre legyen mondva,
kikeltek ezen kifejezés ellen, mert úgymond magyar
hazáéit halunk, tehát magyar ifjak vagyunk.
Folyó hó 2-án Bognár Gábor-féle korcsmában
honvédek és parasztlegények zene miatt összevere
kedtek. Négy honvéd és két parasztlegény sebesült
meg. A honvédek közül egv olyannyira megsebesült,
hogy kórházba kellett vitetni, ügy látszik náluk a
verekedést kedv a legmagasabb fokra hágott, mert
midőn a verekedést a korcsmaszobában megelégelték,
az utczára mentek ennek folytatására. Az 1881. év
nem hiúban tűzzel kezdődött, hanem tüzesen is
folyik.
Szilveszter estéjén a Bároczhegyen Ackermann
Sebestyénné csűrében tűz ütött ki. 260 kereszt buzaszalma égett le, mely félig biztosítva volt. Decz.
1-je óta ez a harmadik szalmatüz ; kettő volt a
városon kívül, egy a felső városban.
Tél urfi tegnap óta komolyabban lép fel. Ta
lán a három keleti bölcs hozta a hideget Afrikából.
A városi jótékony nőegyesület mint már je
leztük is, holnap rendez thea-estélyt a „Griff
*
szál
loda nagytermében, melyhez a casino termét is csa
tolják. Tekintve a jótékony czélt, ajánljuk olvasóink
szives pártfogásába.
Városunkban meghaltak múlt deczember 25től Január 5-ig: Leiner József gyermeke .József, r.
k. 8 napos, gyengeség. Mikovinyi Jgnácz, r. k. 65
éves, végelnyengiilés. Tompa Zsigmond, á. h. 65
éves, szélütés. Szöllősi Antalné, r. k 32 éves, agyszélhüdés. Horvát Pálné, á. h. 50 éves, béllob. Il
lés Károly, r. k. 32 éves, tüdővész. Gásteiger Ferencz, r. k. 63 éves, tüdővész. Tóth József gyer
meke József, á. h. 2 éves, vízkor. Reif Áronná, izr.
68 éves, sorvadás. Tiringer Mihály leánya Teréz,
5’ 2 éves, torokgyík. Varga János, á. h. 54 éves,
sorvadás. Takács Teréz leánya Irma. r. k. 2 éves,
sorvadás. Bakunyi János leánya, r. k. halva éret
len. Krausz Vilmos, izr. 35 éves sorvadás. Leitner
Mór leánya, Czaczilia, izr. 3 hetes, gvengeség.
Szekér Mihály, r. k. 62 éves, tüdőlob. Ráppoch
Zsigmond, izr. 29 éves, öngyilkosság. Gergyesi Ferenezná, r. k. 61 éves, szélütés. Steril lgnácz gyer
meke, izr. halva, nehéz szülés.

ÜZENETEK.

G-aloon a,-ár£ilc.

HIRDETÉSEK:

PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó II frt. 4.-. kv..kOz<‘|> la frt. So kr.,aluó
10 Irt. <10 kr.
,
linzs: jó In frt.
kr„ kozíp 9 frt. 80 ln-.,al»u
'' ht Árra"J.7 frt.2okr.k. «M. 80kr. * a. U frt. «okr.

Hirdetések e lap részére
a kiadóhivatalban fogadtatnak el. Előfizetők ked
vezményben részesülnek.

Zab: i.' 6 fit.
kr. k. 5 frt. 80 kr. 5 Irt. bOkr.
Tengeri: j. ü Irt. 8<> kr.. k. .1 frt 00 kr. és a.
5 írt. 40 kr.
Burgonya: - frt.
kr. kw.ép 1 frt. 20 kr.
Széna:'i. 2 frt. GO kr. k. 2 frt 10 kr.
Zsúp: j. 2 fit.. - kr. ko»<|> 1 frt 70 kr.
Pipán. 1880. decz. 17
Osvald Dániel
11. polgármester.
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Jelentés.

Nyílttól’.

Mindent megpróbáljatok a leg
jobbat megtartsátok.

Nobel Ármin nyomdájában

Mint másképen várható nem volt, az
általam képviselt találmány — mint minden

egy tanoncz
nzo

ii

jó

ii a I fel v <‘ tetlk.

REINER ILLÉS
folyó hó 8-tól kezdve az Ó-Collegiuin földszinti
épületében

UJ TÁNCZKURZUST
nyitott. — Délután 5 6 zárt óra. 8 9 felnőttek
számára, ez utóbbi szombat és vasárnapi napokon
8-11-ig tart.

Gasteiger Ferencz családja és ro-1
kenni köszönet ükét fejezik ki azoknak, kik az
elhunyt gyászmenetén résztvettek.

í

Alulírott tisztelettel tudatja a n. érdemit
közönséggel, hogy folyó hó 8-án (Sz.-László
utcza 24. számú lakásán), mérsékelt díj niellett

uj táncz-tanfolyamot
nyit, s naponként tánczgyakorlati órákat tart.
Beiratkozni egész nap lehet. — A n. é. közön
ség s a tánezkedvelő ifjúság pártfogását kéri
tisztelettel
Krauss Gyula

patkányokat elevenen megfogni utánoztatott, mely csinálmányok. noha a czélnak csak hiányosan vagy éppen nem felel
nek meg s mégis a közönségnek ajánltalnak. 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 igéit nagy
szerű eredményért jótállhasson. Az apparátus
a hozzá tartozó utasítással 7 oszt. ért. fo- I
rintba kerül s mindenki által minden udva- I
ron vagy egyéb körülhatárolt téren könynyen és czélszerüen alkalmazható. A kül
dés bérmentve történik az összeg beküldése
után vagy pedig póstautánvéttel.
Patkányok ezrei lettek már az általam
ajánlott módon néhány hónap alatt elpusz
títva.

JCclnvund von Jit/dnsky,
Breslau. Adolfstras

táncz- és illenitauitó.

ÖNKÉNTES VÉGÉL ADÁS
Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, miszerint

üzletem beszüntetése czéljából,

raktáromban

lévő

összes divat-,

vászon- és rövidáru-czikkeket ®Ou0 gyári áron alól árusítom el!!
Ily

rendkívüli olcsó bevásárlási alkalmat nyújtva,
kérem a n. é. közönség- minél számosabb látogatását.
megegyezés folytán — szintén

K^S" Az üzlet áruezikkekkel együtt

bármikor átvehető

Pápán, 1880. szept. hó.

Kiváló tisztelettel

divatkereskedő.

^^SyaVTHOHA

Tisztelettel ajánlja a nagyérdemű közönségnek nők és lánykák
számára nagy választékú

Jaquet, dolinán &, kabátokat,'
melyek a közelgő karácson és újévre a legszebb ajándékokat képezik, mely alkalomra áraikat tetemesen leszállitotta.
Továbbá tudatja, hogy gyapjúszövetek nöi-ruhakehnék, téli
kendők és még több a téli idényre szükségelt czikkek árai a kedvezötlen időjárás miatt nagymérvű csökkenést szenvedtek, teliát

nevezett czikkeket 15—20 perczunttel

Hozzád . . . Meg nagyon is kezdetlegesek.
A. N. j. Ngyszmbt Nagyon sajnáljuk a „tizenkét éj

olcsóbbért

mint eddig áru-

Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl.

elmaradását. A másikat mielőbb kérjük.
G. V. Kpsvr. A „levelek- folytatását kérjük,
N. T. hlybn. Közüli
*
fogjuk.
Z. Gy. Srsf. Útnak indítUtik g s.

A szerkesztésért felelős a 1 aptulajdános: Nobel Ármin.

Pápán, 1880.

Nobel Aruiin könyvnyomdájából.

