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külön 30 krajezár. — Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.
Nyílt tér petitsoronként 10 krral
számittatik.

zőjük nincs. Az 1-ső osztályoz úgynevezett Szentilonai sokat szenvednek. A padok, a mennyiben azok az
ápoldában van elhelyezve, ez minden kritikán alóli; izr. autonóm hitközségtől, a mely most feloszlott és
amennyiben az inkább börtönhöz, mint iskolához az orthodox hitközségbe olvadt, származnak, nagyon
ii.
hasonlít, nem lóvén sem levegője, sem világossága.
A városi főorvos Így folytatja jelentését: ] Az alsóvárosi elemi iskola, a hová 80—90 gyermek ezélszerüek, de nem mondhatom azt a régiekről,
melyek sem a gyermekek nagyságára, sem azoknak
A reform, elemi iskola uj épület, mely két jár, ugyan meglehetős terjedelmes, de csak 2.40 m. látképességére tekintettel nem csináltattak.
teremből AU, melyeknek egyikében a link, a másik magas, úgy hogy a tanító kénytelen tanítás közben
Az apáczáknál ugyan a termek elég nagyok,
ban a lányok taníttatnak. Mindegyik teremben hat! is az ajtót kinyitni, csakhogy levegőt kaphasson. A szellősek és xilágosak, de a mennyiben óvodáink, a
elemi osztály van együtt és körülbelül 80 gyermek felsővárosi elemi iskolában is 60 -70 gyermek van kezdő és első osztályuk 130—150 leánytól foglal
vau egy-egv teremben. A fiúosztály 8 méter hossza,1 és ez még aránylag legjobban felel meg az igények tatik el, és egy osztályban sincs több pad, mint a
6.50 ni. széles és 3.50 ni. magas. A leányosztály nek, amennyiben levegője is, világossága is van. mennyi 80 gyermeknek szolgálhat ülőhelyül, merően
0.50 ni. bosszú, 5.60 m. széles és 3.20 ni. magas. Mindannyiban a padok azért nem ezélszerüek, mert el nem képzelhető, hogy a többlet hol foglal helyet.
Eltekintve attól, hogy a lányok éppen annyian van nincs tekintet véve a gyermekek különböző nagysá Még a 2-ik osztályba is 100 leány jár, kik közül
nak, mint a fiúk, és igy tehát a termeknek egyforma gára, noha egy sorbeliek járván egy osztályba, a 2o nem foglalhat helyet, annélkül, hogy a másik
nagyoknak kellene lenni, még a fiúknak szánt terem . hiba nem oly nagy, mint ahol 6 osztály van egy nvolezvannak alkalmatlanná ne váljék, illetőleg kü
is felette kicsiny, amennyiben 6Q lábot számítva I teremben egyesítve.
lönösen az írást, lehetetlenné ne tegye. A fűtés itt
egy gyermekre, 50 gyermeknek egy 9 m. bosszú és
Az izraelita elemi fiúosztályok egy e ezélra is vaskályhákkal történik, melyek tudtommal kivül6 ni. széles terein felelne meg. Ha ezen mértéket épült elég tágas, emeletes, magas épületben lévén ről fülnek. A padok mind egyformák, semmi tekin
veszszük zsinórmértékül, akkor 80 gyermeknek egy ' elhelyezve, az eddig leirt iskolák között a legczél- tettel a gyermekek különböző nagyságára.
12 m. h. és körülbelül 9 10 m. széles és ezen | szerűbbek, kifogást csak az ellen lehet tenni, hogy
Az ágost. hitvallásnak elemi iskolája is két
mértékeknek megfelelő magas terem kellene. A fű itl is vaskályhák vannak, ezeknek sincs ellenzőjük, egyforma nagyságú teremből áll, melyeknek egyikébe
tés mindkét teremben vaskályhával történik kívül j és hogy a gyermekeknek sokkal több tanórájuk van, az 1., 2., 3. osztálybeli fiúk és leányok járnak és
ről és ellenzővel el vannak látva. A padok, noha niint a mennyit a törvény megenged; végre nem 1 77-en vannak, a másik hasonnagyságu terembe a
0 -12 éves éves gyermekek járnak egy-egy terembe, hallgathatom el azon meglepő és a gyermekek egész I 4., 5. osztálybeli, hasonlókép mindkét nembeli tanitmind egyforma magasak és nem elégségesek, hogy ségére káros szokást, hogy ezek a német, magyar I vány jár, kiknek száma 33. Ez utóbbi terem balról,
a gyermekek ülve elféljenek. A világosság a fiúosz ! és számolási órák alatt is fedett fővel ülnek, noha az első jobbról kapja a világosságot, azért ez semmi
tályban elölről és balról, a leányosztályban elölről tudtommal a vallás azt csak a biblia tanulása alatt 1 tekintetben sem felel meg a kor igényeinek, nem
és jobbról esik a gyermekek szemébe, mely utóbbi követeli.
lévén sem elég hely, sem elég levegő, sem jó vilá
a legczélszerütlenebb, és a mely bajon könnyen se
A milyen kedvezően nyilatkoztam azon ter gosság. A padoknál nincs tekintet a gyermekek kügíthetnének, ha a padokat máskép helyeznék el.
mekről, melyek a fiákat veszik fel, éppen oly ked | lönböző korára és nagyságára. Mindkét szobát egy
A katli. iskolákra azon megjegyzésem van, vezőtlen Ítéletem a leányiskolákról. Az 1-ső és 2-ik vas, ellenző nélküli kályha fűti. A csili és tisztaság
hogy a 3-ik és 4-ik osztály ugyan elég nagy, de leányosztályban több a tanuló, mint a fiúosztályban j sok kívánni valót liágy.
régi épillet lévén, alacsony termekben vannak, a vi és mégis ezek is úgy, mint a 3., 4., 5. osztály egy
Végre megemlítem még a városi ovodát, mely
lágosságot csak a 4-ik osztály kapja balról. A 2-ik régi, csak 2.40 m. magas, iskolává átváltoztatott ben látogatásomkor 82 gyermek volt jelen. Ez min
osztályról legmostohábban van gondoskodva, ameny-I lakóházban vannak elhelyezve. Világosságot ugyan den tekintetben a kor magaslatán áll, lévén 3 nagy,
uyiben a terem is legkisebb, de a világosságot is, kapnak eleget és balról, de a lányok egyik a másik 4 méter magas terem egymás mellett, elég ablak,
valamint a 3-ik osztály is jobbról kapja. A fűtés hálán ülnek, a padok a vas, ellenző nélküli kályháig nagy ajtók, az ablakokon függöny, a mit egy isko
vaskályhával, még pedig kívül fűlővei történik, ellen érnek, a lányok tehát, kik ott ülnek, a melegtől lában sem találtam, széles, tárt folyosó, nagy udvar,

Iskoláinkról.

T á x c z a.

Elfelejtett szerta i tások.
Németből fúrd. Krausz Béla.
)
*

resztbe font kezekkel végig ment e soron s mind
egyiknek homlokát megérintő kezével e szavakkal:
„Le roy te touche, Dieu te guerriP (A király meg
érintett, az Isten meggyógyít). Ezután a király ala
mizsna osztogatói léptek elő s mindegyiket megajándékozák. Végre vizet adtak az uralkodónak és a
szertartás véget ért. E szertartás 499-ből származik,
midőn Clodvig király keresztyénné lett; és sok szá
zadon át fenntartatott.

A lissaboni udvarnál a XVIII. század elején is
meg volt még a szokás, hogy ha a király ki akart i
1 kocsizni, hajnalban trombita harsogás adá ezt tud
tál azon utezák lakóinak, a hol a király elhaladni
Jer ölembe kis tubiezám,
akart; ha a királynénak volt ily szándéka, síppal és
Csak egy pillanatra ;
dobbal adatott tudtul; ha egy királyfi, avagy király
Csókot adok, csókot hányok
leány hagyta el a királyi palotát, egy kürtös ment
Piros ajakadra.
A cseh koronázási ünnepélyhez tartozott, hogy
előttük; ha az egész királyi család együtt kocsizott
Ne félj tőlem, nem bántalak.
ki, trombitálva, dalolva, sípolva, kürtőivé jártak előttük. az uj uralkodó előtt egy nagy mérték (mérő) dióval
Ne légy olyan szemérmes,
A spanyol király kényszerítve volt télen 9-, telve feldöntetett; a magyarhoz, hogy az uj király
Jer közelebb, jer ölembe,
nyáron 10 órakor aludni menni. — Özvegygyé lett Pozsonyban a királydombra felvágtatott és kardjával
Megcsókollak édes 1
királyné, férjhez többé nem mehetett, hanem apáczává 3 keresztvágást tett a levegőben, a molylyel Szentkellett lennie. — Ha a királyné kocsijáról avagy Istvánnak jövendőben győzelmeket Ígért.
— — Látom maga hamis legény,
Kevésbbé kellemes volt a szertartás, melyre
lováról leesett, csakis a király vagy udvarhölgyei
Csókja hadd maradjon !
mehettek segélyére, férfiaknak halálbüntetés melletti az angolországi királyok kötelezve voltak, nevezete
Nem megyek én az ölébe,
tiltva volt ez. - Házasaitoknak a királyi palotában sen: a hány éves volt a király, annyi szegény em
Ne is csalogasson!
- még csak éjjel sem — volt szabad maradni; az bernek a lábait kellett megmosni; szintúgy a királyné
De tudja mit! hamis legény,
egész udvarnak özvegynek, nőtlennek vagy hajadon- szegény asszonyok lábait mosta meg. Eduardtól (Ira
Mondok egy tanácsot,
nak kellett lenni. — Étkezésnél a nemesek térden mai Vilmosig, ezeknek is tulajdoníttatott golyva
Es ha tetszik ez magának,
csúszva nyújtották a királynak az ételeket és italo gyógyítási erő. Január 6-ikán Epiphanias napján, a
Magam is ráállok!
kat. - A spanyol udvar viseletű évszázadokon át I három szt. király ajándékai emlékére, a királynak
egy arannyal telt, egy tömjénnel tele tömött és egy
j fekete volt.
Ugye akar házasodni?
A frank királyokról azt tartották, hogy golyvákat myrrhával telt zacskót kelle az oltárra tenni.
Szeméből is látom !
Németország sem szűkölködött az azelőtti évek
képesek gyógyítani; évenkint egyszer a golyvátok
Vegyon engem feleségül,
ben ily különös szertartásokkal. így p. o. mint más
tömegesen
tódultak
a
koronázás
regi
székhelyére
I gy aztán nem bánom.
llheimsbe, a templom előtt két hosszú sorban fel püspökségek a világi ügyek feletti intézkedést, úgy
No lám! milyen hamis a lány.
állottak, s amint abból isteni tisztelet után a király Vürzburg kivívta magának alattvalói élete és halála
Feleségül jönne;
kilépett, mindnyájan térdre borultak. A király ke- feletti joggyakorlást. Ezért a püspök nagy ünnepe
ken egy éles kardot tétetett az oltárra, melynek az
Megcsókolni csak úgy lehel !
*) „Bibliofilek des L'nterlmltungs u. des Wissens,
**
1880. isteni tisztelet végéig ott kelle maradni. — Ha a
Csak úgy ül ölembe!
Noszlopy Tivadar,
Jer ölembe . . .

I igazgatók irattáraiba kerül, a viszás állapot v
fákkal beültetve, az egyik teremben széles, alacsony hát gyermekeinkre, ezen legdrágább kincseinkre
' még tovább is fenn fognak álluni, s |PSZ (’j
fekvő hely az elálmosodott kicsinyek számára, szá kevesebb gondot fordítsunk, mint a társadalom
mos, czélszerü taneszköz; a fűtés ugyan vaskály söpredékére.? A ki erre „igenu-nel tud felelni, nyoiuorodott gyerekünk qiiuntiim satis.
hákkal történik, de ezek kerítéssel egészen körül az gyermekét nem szereti, annak szive nincsen.
Különben ajánljuk ez ügyet a megyei tan
véve vannak, úgy hogy a meleg csak közvetve su A ki pedig „nem
*
-mcl
*
felel, az tartsa köteles felügyelőség szives figyelmébe és tanulmányozd
gárzik a terembe.
Egy iskolaszéki tág.
Miután az említett iskolákra nézve észrevéte ségének oda hatni, hogy, ha már törvény sze sába is.
leimet részletesen előadtam volna, legyen szabad rint a gyermekeknek iskolába járnia kell, úgy
Az iparkiállítás történetéből.
véleményemet azokról összezni abban, hogy mind legyen arról is gondoskodva, hogy ezen iskola
annyi sok kívánni valót hágy, legnagyobb hibájuk le no rontsa, a mit a család épített. Feleljenek H ti t li Károly „Az iparkiállítások múltban és
czimii tanulmányából.
1
azonban az, hogy mindannyi, kevés kivétellel, tulmeg a tantermek a kor, de főleg a közegészség
népesitve van, aminek ha az egyes felekezetek elejét
Mig az első képzőművészeti kiállítást már
vennék az által, hogy párhuzamos osztályokat állí és paedagogia igényeinek. Ezt nemcsak minden 1763. évben rendezte Páriában az „École des beaur
tanának fel, több az'egyes iskoláknál gáncsolt hiba szülő, hanem minden emberbarát követelheti.— árts,
*
a legelső nyilvános iparkiállitást az 1789-ik
megszűnnék, illetőleg kevesbednék. De semmi esetre ' egy tanteremben csak annyi növendék taníttas- évtől szokták datálni. Kezdeményezte azt pedig u
sem engedhető meg, hogy a belvárosi kath. első sék. a hány valóban tanítható, hogy a kellő franezia directoriális kormány alatt. d’Avéz.e manniis
osztály azon helyiségben megmaradjon, ahol jelen
a sévresi állami porczellán- és gobelin-gyárak igaz
leg van, valamint a városnak arról is minél ‘‘lebb eredmény is meglegyen. Annak nem szabad gatója, ki a belügyminiszterhez intézett felterjeszté
gondoskodni kell, hogy a polgári iskola, de különö előfordulni, hogy ép elméjű 13 éves sében ily díjazásokkal összekötött iparkiállitásokiiak
sen a 3-ik osztály az árnyékszékekből kiáramló bűz leány még a második osztályban üljön. Ha a köztársaság emlékünnepélye alkalmával évenkint
től szabaduljon. 'Pápán, 1880. nov. 25. Steiner Jó valamely szerzet vagy társulat a tanítás köte- I leendő rendezését hozta javaslatba. Az 1798-ki első
zsef, v. főorvos.
' lességét elvállalta, úgy végezze ezt úgy, a hogy , kísérlet után, ha nem is évenként, de elég sürlla
törvény, lelkiismeret és a kor uralkodó eszméi 1 követték egymást csakugyan a későbbi párisi iparEddig a jelentés.
Magára a jelentésre is volna megjegyzé kívánják. De ha azzal áll elő. hogy ő csak kiállítások, s pedig: 1801 (200 kiállítóval), 18oü
sünk, de mivel tudjuk, hogy a tőorvos ur or szívességből teszi, a mit tesz, akkor veszedel 1819, 1823, 1827. 1834-ben. Ezentúl minden 5
| évre terveztetett a kiállítás és meg is tartatott nonvosi s nem egyszersmind paedagogiai szempont mes kézben van a mi gyermekeink tanítása, itosan 1839 (már 4381 kiállítóval), 1844, 1849-lmn
ból bírálja az egyes iskolahelyiségeket, s mivel i akkor menten utasítsuk vissza azt a szívességet. mig 1855. évre tudvalevőleg már az első párisi vi
meg vagyunk győződve, hogy őt a legjobb in- | Nem vagyunk ellenei az apáczaiskoláknak. de lágkiállítás esik.
A francziák kezdeményezése legelőbb a német
tentiók vezették.
*
a jelentést nem vesszük boncz- ha már léteznek, méltán kívánhatjuk, hogy lét
államokban talált utánzásra, ugyanis Bajorország
kés alá, hanem egyszerűen kijelentjük, hogy a jogukat kiérdemeljék.
1818-ban Münchenben, Szászország 1824-ben Drez
mi abban el van mondva, az a—z-ig igaz, és
Nem vagyunk azok részén, a kik azon dában, Poroszország 1827-ben Berlinben rendezte az
mivel igaz, egyszersmind sajnos is. nagyon vannak, hogy városunk nagyközséggé tétessék. ; első iparkiállitást. Ausztriában az iparosok legelősajnos.
| Nem. Inkább azt mondanék, törekedjék oda. Iször 1828-ban léptek nyilvános versenyre Prágában.
Jóval nagyobb terjedelműek voltak a német
Vagy mit mondjunk oly rendezett tanácsú i hogy a kir. városok között foglalhasson helyet.
14.000 "lakossal bíró városról, a mely nem tö Ámde, ha már rendes tanácsú város, úgy ren vámszövetség által rendezett iparkiállitások 1842-ben
i (Mainzhan), 1844-ben (Berlinben mintegy 3M() kirődik vele, ha számra túlnyomó többségben levő des is legyen minden tekintetben. Járjon maga
j állitóval) és 1850-ben ( Lipcsében).
hitközség mint iskolafentartó egyes osztályokat 'elő jó példával. Dicséretére legyen mondva, ezt
A lengyelek 1818-ban Varsóban, az oroszok
oly szobákban helyez el. melyekről az orvosi je iineg is tette, mikor az óvó-intézetet építette. i 1825-ben Moszkvában, a spanyolok 1841-ben Mad
lentés azt mondja, hogy inkább börtönnek te | Azonban ebbeli intézkedése ne legyen egyoldalú, ridban bocsátották először közszemlére nemzeti ipakinthetők. mint iskolateremnek ? Ha e hitközség s főleg pedig ne tudjon — nem tudom mi ok 1 ruk jelesebb termékeit.
Sajátságos, hogy épen Anglia barátkozott meg
az apáczáktól kegyelemkép elfogadja, hogy leány ból — inditterens lenni oly dolgok iránt, me
legkésőbben az intézmény nyel, a mennyiben az 1825.
gyermekei százával, százötvenével ülnek oly szo lyeket neki róvnak fel, noha egész hibája csak 'londoni, és 1834-ki dublini igen jelentéktelen kísér
bákban, melyeknek padjain csak <80 gyermek az elnézésben állott.
letek után, s pedig leginkább az „anti cornlawlea*
kezdeményezésére csak 1843-ban tartatott
számára van hely, s így a növendékek oly helyen
Elnézést pedig látunk abban, ha a tanács Igue
kénytelenek összeknezorodva ülni, melyre manap azon jelentést, melyet a főorvos és rendőrkapi 1 Manchesterben országos jellegű iparkiállitás, később
azután Londonban 1845, 1847, 1849-ben.
a fegyenczet sem ültetik le.
tány beterjesztett, nem a tanfelügyelőséghez,
A Becsben rendezett három első iparkiállitásUraim, ez így nem jól van. Első köteles s illetőleg a megyei közig, bizottsághoz ter , ról végre a következő adatokat találjuk:
ségünk arról gondoskodni, hogy a fiatal nem jeszti fel, hanem „mihez tartás és alkalmazko 1835-ben részt vett 594 kiállító, ezek közt 8 magyar
„
722 „
, „
14
zedéket úgy szellemileg, valamint testileg is gon dás végett
*
az egyes iskolai igazgatóságoknak I1839-ben „
„ 1838 „
« »
57
,
dos nevelésben és oktatásban részesítsük: de ez adja ki. Vájjon ezek mit tegyenek? Ezektől 1845-ben „
Hogy a nemzetekproductiv munkája interualehetetlen, ha gyermekeinket oly iskolába kell csak nem várható a felsorolt bajok orvoslása.
tionalis versenyben mérkőzzék meg egymással, ezen
küldenünk, hol az élet első feltételei : 1 e v e gö
A közegészség rendezéséről szóló 1S76. hatalmas eszmét Albert „prince-consort“-nak, a most
és v i 1 á g o s s á g hiányzanak, a hol a növen
1
uralkodó angol királyné néh. férjének tulajdonítják,
XIV. terv. ez. 27-ik §-a igy hangzik:
dékek mint valami birkanyáj össze vannak szo
és az angolok akarat- és tettereje kellett hozzá, hogy
rA népiskolák közegészségi, tekintetben a (ör
rítva s annyian vesznek részt a tanításban, vényhatáság felügyelete alá helyeztetnek, a felügyele az eszme csakhamar a világot bámulatba a világot
a hánynak törvény szerint nem szabad lenni tet a törvényhatóság a kebelében levő közigazgatási bámulatba ejtett hatalmas dimenziókban megvalósul
jon. Nagy ünnepet ült a nemzetek kulturhaladása
még a legutolsó szegény falusi iskolában sem. bizottság vezetése s ellenőrködése mellett tiszti orvosai 1851. év május 1-én, a midőn az első világkiállítás
Hiszen ma már a börtönökre is oly kiváló s más tisztviselői által gyakorolja.u
i Londonban a sydenhami kristálypalotában megnyílt.
E szerint tehát kérjük a városi tanácsot,
gondot fordítanak, hogy azok szellőzött, szára
A conceptió merészsége és tetszetős volta te
zok stb. legyenek, s annak az elzárt gonosztevő járjon el ez ügyben úgy, hogy annak eredménye kintetében még máig is felül nem múlt, Paxton terve
egészségének valamikép meg ne ártsanak: — j is legyen; mert ha a főorvosi jelentés csak az után készült sydenhami kristály-palota 13,917 nemI zetközi kiállítónak iparczikkeit fogadta be. A bírálat
ez első világtárlatnál jóval szigorúbb volt, mint a
czeg
sok
szép
ruhás
szolgától
környezve,
kik
her

püspök meghalt, szive egy ón koporsóba záratott,
‘ későbbieknél, úgy hogy mindössze 2918 érem Ítéltetett
ezegi
kincseit
viszik
mellette,
maga
pedig
pórruhába
oda, tehát a kiállítók számához képest „mintegy 20",
egy négyes fogatú kocsin egy hű szolga kíséretében
az eborachi kolostorba vitetett. Kocsi és lovak a öltözködve, kezében pásztorbottal. Midőn ezt a pa holott ezen arány később 40" ,,-ra, sőt még többié
is emelkedett. (Á székesfehérvári országos kiálhtakolostoré maradtak, a melynek értékéből a szolga raszt meglátja, kiáltott: ,Ki az, ki oly gőggel tart
sunkon az arány 75%-ot tett ki.) Első dij (coiium
*
felélik?
A tömeg felelt: „az ország fejedelme !* medals) mindössze 170 Ítéltetett oda, csakis kiváló
örökös eltartást nyert.
— Erre a paraszt: „Igazságos biró? Javát akarja találmányok vagy javitmányok jutalmazására. Egész
A vormsi tanács, ha valami magas rangú és a hazának? Szabad rangból való? Tiszteletre méltó?
ben véve az első nemzetközi industriális verseny azt
állású személy keresztül utazott, annak egy hordó .Jó keresztyén és oltalmazó?
*
Felelt a tömeg: „Ő tüntette fel, hogy Anglia az ipari tömegtermelés
bort, egy tál halat és egy kis zacskó zabot adott az s az is fog maradni!
a
készítmények szolidsága, technikai találmányok s
*
A paraszt: „Azt kér
a gépek és munkaeszközök kitűnősége és sokíélesege
át, a mely ajándéknál a hal Varmsnak a Kajna fe- j dem, mi jognál veszi el tőlem e helyet?
*
A herczeg I tekintetében első helyen állt, mig Fraucziaország kiletti jogát jelentette
udvarmestere felelt: „E hely tőled megvétetik 60 lállitmánvai csín, ízlés és iparművészeti olóhaladíis
A középkorban minden 7 évben jött egy pro- garasért; ama tehén s a ruha, mit a herczeg levet, állal erősen háttérbe szorították az angol núhparcessio jámbor magyar a kölni templomba, a három j legyen tied; és végre egész házaddal együtt minden ! termékek nehézkességét, legtőbbnyire idomtalunságat.
Erre a paraszt megezirógatá A német ipar leginkább azon a téren győzedelmes
szt. király koporsójához, emlékül a segélynek, melyet adótól ment vagy.
kedett, a hol a tudományos képzettség fontos tényeezek a nagy Ínségben nyújtottak.
Magyarország arezát a herezegnek, elvette az ajándékot és miután | zőként szerepel; ide tartozik különösen a könyvnyom
ban nagy szárazság, s e miatt nagy Ínség uralkodott, mondá a herezegnek, hogy jól kormányozzon, le jött dászat és a typografia egyéb termékei, a tudományo
ezért igen sokan mentek Kölnbe búcsúra s a három a kőről.
műszerek stb.
Csupán egy általános rövid áttekintést czéloz
szent segélyét, kérték. Midőn haza jöttek megtudták,
1441-ben IV. Frigyes vonakodott e szertartást
hogy az óhajtott eső megjött akkor, midőn azt ők véghez vinni, ezért egy Írást kellett adnia a ható váu, még futólagosabban foglalkozhatunk, s peuiB
némely statisztikai összehasonlításra szoriiKölnben kérték. Ettől fogva minden 7-ik évben jött ságnak, hogy többé jogaikkal ily módon visszaélni .inkább
kozva, a későbbi világkiállításokkal. Elég sűrű idő
egy csapat magyar ide, hogy a három szentnek há nem fog.
közökben követték ezek egymást, u. m. Pán?
lájukat fejezzék ki; a mely magyarok itt egy külön
London 1862, Páris 1867, Bécs 1873, Plnlade
Ez csak egy kis visszaemlékezés a már majd
a számukra épített házban laktak és a tanács által
1876, Páris 1878. Nézzük mindenekelőtt
. .
nem
elfelejtett,
de
teljesen
elhagyott
szertartásokra,
roppant mérvű növekedését:
összes kialjü
étellel és itallal 14 napig elláttattak.
13,917
a melyek közül némelyeknek egy velős gondolat '1851. London ....
23,051
Csodálatra méltó szertartással ment végbe Ka1855. Páris......................
uz alapja ; mások egyszerűek és Ízléstelenek, néme 1862. London ....
28,653
rinthiában a hódolás. Klagenfurttól egy mértföldre
50,226
fekszik az úgy nevezett herczeg köve, erre ment fel lyik pedig éppen nem tetszik, mert nem ismerjük az ' 1867. Páris.......................
1873. Bécs............................................. 41,952
egy öreg paraszt jobbjánál egy fekete telién, baljá eszmét, a mely neki alapul szolgál.
A keleti és délamerikai tartomá
nál egy sovány kancza állott; megjegyzendő, hogy'
nyok állami kollectiv-kiállitácsakis az mehetett a kőre fel, a kinek erre joga volt,!
sai számlálhattak kiállítót:
1878
Pária
.............................................
ezt körülállták a többi parasztok. Most jön a her- (

(Meg kell azonban jegyeznünk, hogy nagy
, ,(l eltérésekkel találkozunk a kiállítók számának
*"hivatalos feltüntetésénél, igy a nem csoport szo’■ ti hanem egyénenkénti összeállítások szerint tett
ki a
száma: lK55-hen 21,779, 18(12. ... 24,684, 18117-ben: 42.217. 187:1-ban, a már
mlib'tt keleti kolleetiv-kiállitások nélkül: :I9,5OO.)
A kiállítók közül volt Magyarországból: Ausztriából:
748
—
1851. London . .
—
—
1298
1855. Pária . . .
éLondon
.
.
1410
1862.
363
1730
I'iíris
.
.
•
1867.
3018
9104
1873. Bécs . . .
22
454
1876. Philadelphia
2690
Pária
.
.
.
3228
1878........
További összehasonlítás kedvéért. közöljük még
8 látogatók, továbbá az elfoglalt kiállítási területek
kimutatásait a következőkben:
a. látogatók legnagyobb napi
száma:
látogatás:
6.039,195
London . .
109.915
5.162,330
Páris . . .
105,022
6.212,130
67,891
London . .
9.826,000
110,420
Pária . . .
Bécs (a .saison
*
jegyek níílkiil) 7.254,687
139,073
8.004,263
275,000
, Philadelphia
Pária . . . 1 15.594,800
Az igénybe vett térség volt:
1851-ben 93,000 Dm. fedve, 2,800 Qm szabadhanl
1855-ben 117,099 „
„
18.726 „
„
1862-ben 125,393 „
„
124,540 „
1867-ben 153,138 ,.
„
510,000 „
„
1873-ban 103.000 „
„ 2.500,000 „
1878-ban 250,000 ,.
„
450,000 „
„
A mi végre a nemzetközi kiállítások financziílis oldalát illeti, csupán az első londoni végződött
ni'nii tiszta jövedelemmel, mig később kivétel nélkü
löbbé-kcvésbé hatalmas deficzittel fizették meg a
vendéglátogató államok az aratott dicsőséget. K <lefírzit 1873-ban Becsben meghaladta a 13 millió
forintot, és legutóbb Páriában is rúghatott ugyan
annyi frankra. Az 1876-ik philadelphiai világtárla
zárszámadásai mintegy 9 millió dollár kiadás elle
nében 3.85:1,718 dollár bevételt mutatnak ki, a hi
ány tehát az élelmes yankeeknál is meghaladta a
HÍ millió forintot.

nyes K. zenekarától. I. 1. „Olyan a te dalod,“ I csú város vagyunk, tehát rendőrségünk vau, folyton
népdal Székelytől, dallama Huber K.-tól előadja a ! történnek lopások. Hát uram fia, hol volt vagy vau
főiskolai énekkar. 2. „Változatok dán népdal fölött111 a világon az a rendőrség, a mely meg tudná vagy
VVillnorstŐl: zongorán előadja Könczöl Gizella nr- meg tudta volna akadályozni, hogy tolvajok ne le
hölgy. 3. „Pókainé" Gyulai’ l’.-tól, szavalja Oroszi gyenek? Hiszen pld. éppen Londonban van az a hí
Jenő. 4. „Nagy Ária" a „Troubadour“-ból énekli res rendorlégio, s ugyanott tartózkodik a tolvajok
Bojnitzer Gizella urhölgy. 5. „Jaj de bús az én éle- egész armádája. Nevezett levelező ur vagy igen
tem“ Huber K.-tól, folytatólag „Édes Rózsám" nagy rendőri génié, s ekkor kár a mécset véka alá
népdal C'sekeő Gusztávtól, előadja a főisk. énekkar. tenni, vagy pedig éppen nem ért a rendőri functiIL 1. ,,Szigetvári emlék" Székely Imrétől, zongo ókhoz. s ez esetben kár a szomszédnál plotykázni.
rán előadja: C'soknyai Elizurhölgy. 2. „Magyar nép
Tudvalevő dolog, hogy Balog színtársulatának
dalok" Állaga Gézától énekli Bojnitzer Gizella ur két tagja jegyet váltott városunkban, sőt házassági
hölgy. 3. „Sárai Mátyás" Keeskemóthy F.-től sza jutalomjátókot is rendeztek számukra. Az esküvő el
valja Borza Mór. 4. „La Stella" Valse Luigi Ardi- maradt, lapunk egy t. barátja ily opistolat küldött
titől, énekli Bojnitzer Gizella urhölgy. 5. „Honvé a K.-Czellben levő társulat szinlaposztójához :
dek csatadala" dallama Huber K.-tóí, előadja a fő
isk. énekkar. Záradék Cseresnyés K. zenekarától. —' ViskIkiwi <i fáradt színi'uposztó zöld bucsuzújára.
Nesszo szegény szinluposztó.
Melegen ajánljuk az estélyt a t. közönség szives
Htízasotljdl meg te is!
pártfogásába, mórt a programm után ítélve, az est;
Jó példával járt elő a
élvezetesnek ígérkezik, aztán pedig már a czél is’
Ligethy és Kosty-Eliz.
megérdemli.
A<ld át nekik üdvözletünk,
A helyben alakítandó kereskedelmi kaszinó
így süljön cl m á s li o 1 is.
ügye más fordulatot vett. Ugyanis nem kaszinó ha
A nem tudott (!) kiskorúság
nem kereskedelmi egyesület lett az, a mit valószí
Révén akár százszor is
nűleg ,Pápai Lloyd
*
czimo alatt alakítani fognak.
Megvolt a jutalomjáték,
Az alapszabályok már készek s a végleges alakulás
A házasság elmaradt.
jövő vasárnap fog megtörténni. Mi ezen egyesületet
Folytatása következik
városunk kereskedelmére nézve igen czélszerünek,
Majd a bodzafa alatt.
tartjuk, annál is inkább, miután tőzsdei bíróság is
A trónörökös lakodalma a menyasszony szü
fog megválasztatni. Mint halljuk, a régi takarék-' lei s orvosai kívánsága folytán bizonytalan időre elpénztár a Fischer-kávéházat, melynek Ő a tnlajdo- | halasztatott. Ez a hír Becsnek „gntgesinnt" lakos
nosa, emeletre építi, s ez lesz a leendő „Pápai, ságát jobban izgatta fel, mintha azt hallotta volna,
*
Lloyd
helyisége.
hogy Magyarországban------------ éhen halnak az
. Antisemitáknak1’, ezt olvassuk a helybeli jó emberek.
tékony nőegylet által rendezett theaestélyre szóló s
Kossuth bankó újra forgalomban. Egy győri
utczasarkon kiragasztott meghívón fehér krétával Írva. lisztkereskedő jó tanácsokkal és felvilágosításokkal
Nem mintha ezen utczai pajkosságnak valami fon látta el éppen nejét, hogy most uj tizes bankók
tosságot tulajdonítanánk, hanem mivel téuykép be vannak forgalomban, tehát ne ütközzék meg, ha
szélik, hogy a helybeli nőegylet izr. tagjai demon | egy ilyent hoznak, csak fogadja el bátran. E disstratíve tartották magukat távol az estélytől, de sőt ’ cursust kihallgató egy élelmes falusi atyánkfia, s be
az egyletből végkép szándékoznak kimaradni, nem ' is állít másnap a feleségéhez — egy Kossuth tizes
tartjuk feleslegesnek e dolgot felemlíteni. Hát ne bankóval s vesz egy forint áru lisztet. Az asszony
künk bizony az izr. hölgyek eljárása nagyon külö mi rosszat sem sejtve, elfogadta az .uj" bankót.
nösnek látszik. Azt mondják, hogy a kaszinóban elő ! Képzelhetni a férj meglepetését, midőn felesége
fordultak miatt történnék az egész, de mi azt kér nagy fennen előmutatja az ,,uj" bankót, — de már
dezzük, vájjon mi köze a kaszinó különlegességeinek akkorra bottal üthették a paraszt nyomát. Nálunk is
a jótékonyság nemes erényéhez? Kérdjük, hogy is jó lesz vigyázni!
mer e valaki a t. hölgyek közül különbséget ke
A budapesti sugárúti polg. isk. tanítóképző
resztény és zsidó jótékonyság között? Bizonyára nem intézet egyik derék tanítónőjét, Stettina Ilona kisaszismer. Tehát annál sajnosabb, hogy oly eljárásra szonyt a trónörökös leendő neje, Stephania mellé
.The Gresham" Londonban. A körülményes; ragadtatták el magukat, mely csakugyan képes ná magyar társalgónőnek nevezték ki. A tanítói állás
évi jelentése m. év június hó 30-án elmúlt 32-ik lunk is előteremteni azt, a minek a haladás eme oly kitüntetése ez, melyet, bár nem vagyunk a ko
üzletévről, ezen Ausztria-Magyarorszúghan is létező századába sehogy se illik bele és mégis ijesztő ronás fők istenitői, Őszinte örömmel registrálunk,
biztosító-intézetnek, mely m. év november hó 18-án mérveket ölt: előteremtheti az úgynevezett zsidókér annál is inkább, miután a kinevzésnél nem kérdez
a részvényesek évi rendes közgyűlése alkalmával ada dés oly módon való megoldását, mint azt Német ték, hogy a leendő társalgónőnek hány ága vau ne
tott he, előttünk fekszik. Ezen jelentésből vesszük országban szemlélni alkalmunk van, szóval előte mesi koronájában.
a következő jelentékenyebb pontozatokat, melyek remteni az antisemita mozgalmat, a vallásos gyüTalált takarékpénztári könyvecske, llosenezen intézet virágzó állapotáról tanúskodnak. —- A lölséget és türelmetlenséget, s ne mondják aztán berger Simon f. h. 7-én egy kis-czelli takarékpénz
múlt év eredménye különösen kedvező volt. Ezen izr. honfitársaink, hogy Ők ártatlanok a dologban, tári könyvecskét talált, a mely Stern József nevére
évben 6205 biztosítási bevallás történt 58,733.650 s a keresztyén elem türelmetlenségének az áldoza van kiállítva, de minthogy S. J. holléte nem tufrank értékben, melyekből 4717 44,008,150 frank tai. — Csak ennyit akartunk izr. t. hölgyeinknek datik, a könyvecske a kis-czelli takarékpénztárba té
biztosítási összeggel fogadtattak el, melyekről sza megmondani, rajtuk a sor, hogy bennünket ellen tetett le megőrzés végett.
bályszerű kötvények állíttattak ki. A dij-jövede- kező tényekkel megczáfoljanak.
Cseh Juli azon édes reményben volt, hogy az
Az ismeretterjesztő egylet vasárnap délután idén tél nem is lesz, tehát a czipokre gazdájától
lem, levonva a viszbiztositásra fordított összeget
11,174.812’90 frank volt, mely összegbe az első biz ülésezett, s mivel az elnök- vagy jegyzőség nem kivett pénzt elköltötte, igen, de a telet még soha sem
tosítási év dijai 1,424.034’45 frankkal beleszámít" tartotta érdemesnek, hogy lapunkat is erről érte ette meg a kutya, és ez ezúttal is bebizonyult, sőt
\ik. — A kamatszámla mérlege 2,903.172’20 sítse, hát csak annyit mondhatunk, hogy — ülése a héten már hó is esett, s így Cs. J. reményében
frankra rúgott, és díjbevételt hozzáadva a társulat zett. Hogy lapunk nem lett értesítve, az abderita csalódott, czipő pedig kellett, tehát elhatározta,
bevételét 14.077.985.10 frankra emelte. Az éven át féle elvekről tanúskodik, milyenek hála a gondvise hogy gazdájának, Krausz Samunak czipőjét el fogja
a társulathoz benyújtott és kifizetésre elfogadott1 lésnek — Pápán m fioribus vannak. No de ilyes lopni, s ezen szándékát végre is hajtotta, a lopás ki
tudódott, Cs. J. méltó helyére — a hűvösre kikötvények összege 5,422.437’50 frank, mely összeg mire is van szükség.
ből 75.000 frank visszbiztositva volt. A követelések'
A pápai önk. tűzoltó egylet által f. hó 1-jéu i sértetett.
Hova lett a 4-kros? F. hó 7-én S. nevű ká
és kiállítási vegyes biztosítási bevallásokból stb. és ezt kövotŐleg 6-án tartott alakuló közgyűlésen
melyek esedékessé váltak 2,666.374 frank. Kötvé megválasztott tisztviselők névsora: elnök P. Szabó véházban többen kártyáztak. Ezek közöl egy ki
nyek visszaváltására 917,408’35 frank adatott ki —j Károly, főjegyző Szokoly Ignácz, aljegyző llada Jó menni kényszerittetvén, hogy helyét el ne foglalják,
A biztosítási tartalék, melynek létezése a szerződési I zsef, pénztárnok Klára Sándor. A tiszti karban pe 1 székjérc egy 4-krosat tett és nyugodtan távozott.
kötelezettségek kiegyenlítését biztosítja 4,408’267 dig főparancsnok Kovács István, alparancsnok Teuf- , De bejövén, nagy megütközéssel vette észre, hogy
Inukkal emelkedett. - A társulat a múlt évben lel Mihály, mászó osztályparancsnok Heim Ignácz, helyén valaki ül, oda megy az illetőhöz és nagy
Budapestem és Becsben házakat is vett 3,057.000 szivattyús osztályparancsnok Szokoly Ignácz. rend- lármával követeli, hogy onuan távozzék, mert ő arra
b'k. értékben, melyekben az intézet irodai helyisé fentartó osztályparancsnok Dienstmann Márton, fő a székre egy 4-krosat tett, ennélfogva arra rá ülni
gei léteznek. A realizált vagyon összértéke az üz szertárnok: Obermayer József, orvosok: Dr. Lővy csak egyedül neki van joga, — keresi, de biz a
letév végével 7<>,623.179’5o fik. volt. A vételárnál László, dr. Rechnitz Ede, sebész: Miskey Sándor, deponált 4 kros eltűnt, s igy az ahhoz való jokimutatott többlet az értéket illetőleg tekintetbe segédtisztek: Szeglelhy György, llada József, zász 1 got elvesztvén, attól, habár nehéz szívvel is, — de
nem vétetett, miután ezen értékek még nem való lótartó: Messzerer Vilmos, mászó - szakaszvezetők: búcsút venni, és egy más hely után nézni kényaltattak, tehát azonnali nyeremény forrásnak nem Bikky Sándor, Horváth Mihály, szivattyús szakasz szerittetett.
Öveges Ferencznél egy ezüst kanalat talál
,ls tekinthetők. Ezen többletnek azonban jelentősége vezetők : Szily Ignácz, Vermes András, rendfeutartó
■gén nagy: össziti a kezességet, mely a társulat ál szakaszvezető: Gáspár Gábor, alszertárnok : Schmied- tak, de a dolog gyanús leven, kérdőre vonatván, azt
tal nyujtatik. — A jelentéshez a társulat egy kö- hofler Antal. Alelnök és ügyész a legközelebbi köz vallotta, hogy a kanalat Lővy Samu urnái a ganajlölményes vagyon-kimutatása van mellékelve, mely- gyűlésen fog választatni, mivel lírádéi
*
Sámuel és gödörben találta, do minthogy Fóliák Ignácz ur kiBól a következő tőkeelhelyezések láthatók.
- Az Lázár Benő ezen állásaikról leköszöntek.
| mutatta, hogy a kanál az övé, s igy bebizonynlt,
jogol kormány biztosságában 3.714.989 80 frk, más
A pápai jótékony nőegylet f. hó 8-iki thoaes- hogy bizony nem rendes utón jutott a kanál birto
ulliiiiiok biztosságában 11,616.083’45 frk, vnsutrész- télye, mint már előre gondolható volt, fényesen si kába, Ö. F a rendőrségnek adatott által.
Tűz. F. hó 7-én tűz támadt Egyed István hor
'/nyek, elsőbbségi és törzsrészvényekben 1,135.119’70 j került. A terembe belépve egymást érték a sok
•k- vasúti és más adóslevelekben 20,889.274’70 frk. meglepetések, melyeknek egyik legkiválóbbika, — a dárnak lakásán, Grob Istvánná 1145. szánni búzánál,
hazbirlokban 11,386.837’90, zálogokban 8,601.611’65 választmány szives koszorúja — a szebbnél szebb jde idejekorán észrovétetvén, a lakosok által elfoj®s luás különféle biztosítékokban 13,279.262.30 frank, < magyar menyecskék által kétfelől képezett díszes ; látott.
Alkalmi dolgok. A .Hazánk írja:
*
Hogy a
sorfal. Beljebb menve, a nagyszámmal egybegyült
díszes hölgykoszorii, majd valamennyi szép asz- .Népszámláló lap “-ok éppen nem népiesen stylizált
szony és szép leány ragadta ol a nézőt. Ha továbbá , nyelvezete sok zavarra fog okot adni, az előre lát
Városi rendkívüli közgyűlés tartatik, ma I. még hozzávesszük az egészen végig tartó derültsé ható volt. Badarnál badarabb dolgokkal tölti ki a
l"].
”• 1 órakor, a következő tárgysorozat- get és jó kedvet, akkor bátran elmondhatjuk, hogy nép, az általa érthetlen feliratú rubrikákat. Igy erre
*
azt felelte
ttálogiizleti szabályzat jóváhagyását megta- ez egyike volt legsikerültebb estélyeinknek. A fran a kérdésre, hogy .mi az nnyanyelvo?
egy nem igen oskolázott .szóga
,
*
hogy .az, a mi
gíiuu törvényhatósági határozat. 2. Pápa-koszi helyi ciát 40 pár tánezolta, a bevétel jelentékeny.
A londoni rendőrfőnöki állomás üresedésben az enyém,“ erre a kérdésre pedig, hogy .hol szü
asiiti részvények aláírására nézve újabb határozat,
*
az Íratott, hogy .otthon!
*
Sokan .szü
°zatala iránt felhiváa. 3. Időköziién beérkezendő van. Alig lehet ezen fontos állásra competensebb letetett?
‘ ‘iigvak.
I aspiráló, mint laptársunk, a .Veszprém
*
pápai le lettek" krnmplikapáláskor és aratáskor stb,
Mi a speculatió? Kire élelmesen felelt meg
papai ref. főiskolai hittanhallgatók által ma velezője, a ki ezen lap f. é. 2-ik számában azt
*
mondja, annak az adósomnak,
hangverseny míísorozata : Nyitány Cseres- mondja, hogy daczára annak, hogy rendezett taná a boltos zsidó. .Én

Közgazdaság.

Vidéki és helyi hírek.

nincsenek. ilyenek kinyomtatását pedig tekintettel, tes, gyengeség. Bíró Károly gyermeke Pa, r j „
a kiről tudom, hogy nem képes fizetni, a világért! íz azzal járó költségekre, másrészt pedig a ennem- óvee.ránggóros. St.ni Ignáozné, rzr. 34 évo8, g >
sem mondanám: lej atyafi, maga nekem tartozik. litett törvényjavaslat alapján amúgy is kezel jöv8- mekágyi láz.
Sőt ellenkezőleg, azt mondom neki, hogy semmivel :
sem tartozik nekem. Mórt a mig tudja, hogy adó ben várható törvényhozási intézkedésre, indokoltnak | ______.....------ÜZENETEK.
somnak tekintem, a világért se jönne felém, ellen nem találom — ezennel megengedem, hogy az.
kezőleg még is csak eljön s van egy kis — — ro- utóbb említett vadászati jegyek kiállítására a b, il
letőleg
2
frtos
bélyegnyomattal
ellátott
űrlapok'
Zslgmond király adósságai mint foi<liti(K B..n, >
bach. Ez a speculatió.
*
hetií. mert magyar királyról nem illik, lmgy nekünk kOxft,‘
Nem kért ráadás. Veszprémből értesítik la használtathassanak fel, szoros kötelességévé tévén a met valamit mondjon. A másikat, mint látja, felliJino, !lé'
S. Ö. és V. S. Budapest. Mit jelentsen a ÍX
punkat: ,A helybeli törvényszéknél egy eset adta fent idézett törvény 2. §-a szerint eljáró törvényha
J «ailmagát elő, melyről kell, hogv b. lapja említést te- j tósági tisztviselőnek, hogy felelősség terhe alatt, az gatás ?
Sz. L. Sz.-Blhs. ?? ?
gyen. Ugyanis a rabtartási számadások alkalmával ilyen vadászati jegy kiszolgáltatása alkalmával an
Ötvös
Kapsv.
A
levelek?
kitűnt, hogy egy rab már öt hónappal tovább ül a nak hátlapjára, a három — illetve egy frtnyi illeSzerajevo. ígérete?
börtönben, mint a mennyire el volt ítélve. E súlyos tékösszeg lefizetését, valamint 1881-ik év junius vntal
*
’
N’y8',nb,' PMt
dÍS"imÍ"“ reram
mulasztás vádja B—i és H—th törvényszéki bírá végéig terjedő érvényesség időpontját pontosan je
gyezzük
**
fel.
-Végre
kijelentetik,
hogy
a
vadá

Borosa Ks-Crll. Semmi u iáiig'? Vegy. már ois
kat és T—cs törv. főjegyzőt terheli, a miért is
Vuprm. Köszönjük, legyen máskor is szeren?,
amazok 500—500 frt. birságra és rosszallásra el szat megadóztatásáról szóló fentebb idézett törvény
Antisemlta. Kiviíwiigáiuik eleget tettünk, mert rőt. ,
lettek ítélve, utóbbi ellen pedig fegyelmi vizsgálat javaslatnak törvényre emelése eseteben, a jelen kör nvét osztjuk. Hogy lapunkra liurugszlk ez rogy az az nd'
kéretett.“ Tudósítónk még más dolgokat is említ, rendelet értelmében fizetett illetékösszegek betudása tliodoz", csak annak a jele, hogy igazat mondtunk’n‘
által ki fognak egyenlittetni.
ózdit lapunk se az egyik se a másik lelekezetnek nem í
melyekről azonban ma még hallgatni kell.
’
Az „Érsekújvár és környéke
*
czimü lap újév
Megjelent a „Humorisztikus könyvtár,
*
8. es szolgálatában a untisemita mozgalmat nem indít meg
kor megszűnt. Gombház, lesz helyette más.
9. füzete Kock Pál „A szerelmesek útja
*
és „A mil-i
G-aDoon
©,-ébxebte_~
Felsö-Ausztriában nagyban dívnak a paraszt ; liomos
*
ez. regényeinek folytatásával. Ara 1 füzet-,
gyűlések. Közelebb 14,000-nél többen jöttek össze ■ nek 15 kr.
PÁPA:
Linzben, Parasztegyletet akarnak alapítani, aztán a
Megjelent a „Képes családi lapok
*
15. füzete'
100 klgr. vagyis métermázsánként.
nagy megadóztatás sem tetszik a sógoroknak. No, I következő érdekes tartalommal: Asszony szamara.
Búza: jó II frt. 4o kr.,kOzíp lo frt. 80 k, a],
legalább lármázhatnak a pénzükért, míg a magyar , Elbeszélés, irta Sümegi Kálmán. (Folytatás). —- Szü- j
10 frt. 50 kr.
parasztnak azt mondják, hogy „Fizess és hallgass.
*
i
lőföldem.
Lévay
Sándor
költeménye.
—
A
nők
az
i
Rozs: jó lo frt. — kr., közép 9 frt. 80 kr ah
Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch zenemű- i
9 frt. 40 kr.
ó-korban. Kemenczky Kálmántól.— Gondolatok. — i
kereskedésében megjelent: Betétdalok Makróczy Já A kútnál. Rajz. — Annominata. Elbeszélés, irta Groch
nos „A becsület szegénye czimü eredeti népszínmű Komán. (Folytatás). — Jézus és a kovács. Legenda.
J- ” *
"•
*>•. hIIT BU Kr. és a
véhez. 1. Sajó vize zavarosan. 2. Ez a kis lány. 3.
5 frt. (JO kr.
Dalolj, dalolj. 4. Mikor a leánynak itt az ideje. 5. Dumas után Moravánszky Mihály. — KeselyüvadáBurgonya: — frt.
kr. közép 1 frt. 2ü kr.
Enyim vagy te gyöngyvirág. 6. Hej csak sózva ; ének szat a Sierra-Nevadában. Rudolf trónörökös köny
Széna: j. 2 frt. 00 kr. k. 2 fit 10 kr.
hangra zongorakisérettel vagv zongorára szerkesztő véből. — Humor: A harapós bor. — Modern cse
Zsúp: j. 2 frt., — kr. közép 1 frt 70 kr.
lédek. — Adomák. — M o z a i k : Egyveleg. — Tör- ,
F. P. Ára 1 frt.
Piípiín, 1881. jan, 14.
Wolta József,
téneti
apróságyk.
—
Szerkesztői
üzenetek.
—
A
hét
Rózsavölgyi és társa budapesti zeneműkia
li. polgiírnifster.
Mű-kritikusok.
dóknál megjelent: 1) C s a k egy s z e m p i 11 a n- története. — Képek: A kútnál.
A harapós
tás. mazurpolka, szerzé és Négers Bőske ő nagy — Tombolajátszók Olaszországban.
Nyílttól’
bor.—Modern cselédek.— Melléklet: A „Poste
ságának ajánlja Mihályi Ignátz. Ára 50 kr.
*
restante
ez.
regény
vége.
Szomorúan szól a magyar nóta,
Városunkban meghaltak f. hó 6 12: Marton
műdal, szerzé s Blahánénak ajánlja Mihályi
Nobel Ármin nyomdájában
Ára 80 kr.
József gyermeke Sándor, á. h. 1 éves,, ránggörcs.
A „Komárom
*
ez. lap beleolvadt a ..Korná- Balog Erzsébet leánya Rozália, r. k. 16 hónapos,
romi lapokba,
*
mely utóbbi továbbra is Tuba Já sorvadás. Mailinger Károlyné, r. k. 27 éves tüdőnos ügyes szerkesztése mellett jelenik meg.
gümőkór. Schlimmer Ferencz gyermeke Géza,, r. k.
Gyilkosság honvédszuronynyal. Mosony megye 4 hónapos, bélhurut. Kovácsies Jánosné, r. k. 88
n z o ii ii ii I fel v é lett k,
Szolnok községben újév napján parasztlegények és éves, aggkór. Rechnitz Mór, izr. 3b éves, hasliárI
az ünnepre szabadságolt honvédek mulattak a nagy tyalob. Szőllősi Júlia gyermeke Miklós, r. k.c. 5 heREINER ILLÉS
korcsmában. Javában folyt a mulatság, de persze, tes, gyengeség. Moró Antal, r. k. 33
30 éves,, sorvahol katona van, nem eshetik az meg hevesebb jele dás. Friedbeuer Katalin gyermeke Jenő,
Jenő izr, 3 | folyó hó 8-tól kezdve az O-Collegiuni földszinti
épületében
net nélkül, ügy történt itt is. Összekoczczanás lett éves,, sorvadás. Kis .János
János leánya Júlia, r k. 1%
a mulatságból. A parasztlegénység és a honvédek éves,, bélhurut. Ambros Ferenczné, r. k. 28 éves,
külön táborra oszolva, megkezdték a tényleges czi- vizkór. Simon János gyermeke Pál, r. k. halva, nehéz
vódást, egyik vitéz honvéd kirántotta bajonettját s szülés. Nagy Józsefné, á. h 28 éves, tűdőgümőkór. nyitott.
Délután 5 G zárt óra. 8 9 felnőttek
egy 19 éves legényt úgy hátba szúrt vele, hogy a Vados György leánya Margit, r. k. 11 2 éves, to számára, ez utóbbi szombat és vasárnapi napokon
vas mellén jött ki. A legény szörnyet halt s uj év rokgyík. Kegyei Ferencz leánya Mária, r. k. lo he- 8- 11-ig tart.
másodikén el is temették.
Hova lett az óra? St. F. veszprémi polgár háza
múlt kedden nagy ribillió színhelye volt. Elveszett
a háztulajdonos úr értékes ezüst zsebórája. Elővet
ték a cselédséget, faggattak minden lakót a háznál,
Isten áldása van az ön H0FF JÁNOS-fé/e gyógyszerein.
össze-vissza hánytak, dobtak mindent, s már a rend
(Saját szavai egy meggyógyultunk.)
őrségre akartak küldeni, mikor fél napi hajsza után
azt vették észre, hogy a házimacska a szoba egyik
Gyógyítása a nyálkásodásnak, a makacs köhögésnek, az álmatlanságnak, tildösarkában ugyancsak pofozza az órát, nyilván annak
bajoknak és lélekzet hiánynak.
ketyegése fölötti megbotránkozásában. No hiszen lett
nevetség — el lehet képzelni.
*
„V.
Hoff János kir. tanácsos urnák az összes európai uralkodók udvari szállítójának,
Párisi naptárakból. „Kedves nőm, mivel lep
a koronás aranyérem kereszt tulajdonosának, a magas porosz és német rendek lovagjának.
Sjelek meg újévi ajándékba?
*
.Tudod mit, ne jöjj
Gyár: Wien, Grabenhof 2. Gyári raktár: Stadt. Grabén, Baennerstrasse 8. 30 éves köhflhaza olyan hamar a klubból.
*
— „Asszonyom mit
gésben szenvedtem, annyira, hogy 72 éves koromban, alig bírtam lélekzeni. Feladtam minden
*
varr?
*
„íme.
„Egy kis nadrág.
*
De hiszen nősünk
reménységet az élethez, miután helyemben már mozdulni sem tudtam. Egy barátom, ki az
nincsen gyermekünk!
*
„Nos, egészítsd ki.
* — Egy
előtt szintén az én bajomban szenvedett és a Hofl-féle maláta kivonat és 'egészségsör által fíá
báli párbeszéd: .Nézd csak Laura, M. bankárnő so
meggyógyult, ajánlotta, hogy ezen gyógyszereket én is használjam. - Szerencse volt rám Tr
ványsága daczára, milyen kivágott ruhában jelent
nézve, hogy követtem. Valóságos csoda történt velem, mert 21 palaczk elfogyasztása után, W)
*
meg.
„Csodálom, pedig mint bankár neje tudhatná,
legnagyobb meglepetésemre, köhögésem végkép megszűnt, erőmet ismét visszanyertem, és M
hogy minden deficzitet fedezni kell.
*
— Két tánígy most nehézség nélkül tehetem a messzebb utakat. Kivánatom, miszerint ezen esemény p
czosnő vidáman társalog. Belép a komorna, s az
nyilvánosságra jusson, hogy mindenki, ki úgy szenved, mint én szenvedtem, meg tudhassa,
egyiknek valamit súg. „Megbocsáss kedvesem, a há
hol talál gyógyszert nehéz szenvedései ellen. Kérek még küldeni 100 palaczk maláta sört
p
ziúrral kell végeznem. Házbért fizetek.
**
„Kérlek,
és 10 kiló első számú maláta csokoládét.
da
soká fog tartani?“ —A népszámláláskor. Ügynök:
A legfényesebb kitüntetése a Hotf János-féle maláta gyógyszereknek.
(kérdi egy színésznőtől) „Mi az állása ?“ Színésznő:
**
„Színésznő.
Ügynök: „Fő vagy mellékfoglalkozása
A valódi első Hoff-féle maláta gyógy- és tápszer általános hasznosságának biz- ÍS
ez ? *
tosítekául az azt használók által megkoronázva van. Szives tudomásra hozzuk kivonatban
Az uj vadászjegyek. A pénzügyminiszter az
Holl Jánosnak valódi első Hoff-féle maláta gyógyszereire tett császári, királyi és fejedelmi
1881. év első felében megújítandó, vagy először ki
nyilatkozatokat, IV. Friedrich Vilmos király: „A Hoff-féle maláta kivonat jó hatással van
váltandó vadászjegyek kiállítása iránt az ország ősz-'
a gyomorra.
*
I. Vilmos császár szerencséltette a gyárat fegfelsőbb kéziratával, melyben gyosz.es törvényhatóságaihoz körrendeletét intézett, mely
mór erősítő erejét és kiváló jó izét a Hoff-féle egészség sörnek ismeri el. (Lovagi kineve- y?
ből a következőt idézzük: „Miheztartás végett ezen
zési okmány és kitüntetés). Ferencz József császár: „Örvendek önt ismét kitüntethetni.
*
A
nel értesítem a törvényhatóságot, hogy az uj tör
szász király: .Hofl-féle maláta kivonat igen jót tesz az anyakirálynénak.
*
A dán király:
V
vény megalkotásáig egyelőre mindazon’ felek részére,1
„Örömmel győződtem meg gyógyhatásúról a Hoff-féle maláta kivonatnak.
*
Károly román p
kik az 1880. év végéig érvényes vadászati jegyüket
fejedelem: „Jó hi.ü önnek maláta készítménye.
*
Valesi herezeg: „Haladéktalanul küldjön Jg
megújítani kívánják, vagy kik az 1881. évi első fe
<i gyógyhatású maláta kivonatból.
*
— Lajos-Oettingen Wallersteini herczeg: „Emberi köte- p
lében vadászati jegyek kiadásáért először folyamod
lesség a Holl János féle maláta kivonat elismert gyógy hatását általános köztudomásra hozni.
*
nak, a fennebb idézett törvény 12-ik §-a első be-1
Hohenzolern herczeg: „Jutalmául az ön érdemeinek, melyek oly jótékonyan hatnak az em@3
kezdése értelmében félévre eső (6) hat forintnyi bé- I
*
berisegre.
Hesseni gróf: „Elismert a gyógyereje az ön maláta készítményeinek.
*
„Az
lyegilleték előzetes lefizetése mellett a kívánt új va
általános tetszés, melyben az ön maláta találmánya részesül.
*
Tg
dászati jegyek 1881. évi január végéig terjedő ér
Óvás. Csak a valódi Hotf János féle készítményeket, a magyar és osztrák ke
vényességgel lesznek kiállitandók, mely czélra a f.
évi 1176. P. M. sz. a. kelt körrendeletemben emlí
reskedelmi bíróság bejegyzett védjegyével (a feltaláló arczképe) követelendő. — A mások
tett bélyegzett űrlapok felhasználandók. Azon rit
által gyártott hamisítványok nólkfllözik a gyógyfüveket és a valódi készítés módját a Hoff
kább esetekben pedig, midőn az 1875. XXI t. ez.
János féle maláta készítménynek és az orvosok véleménye szerint ártalmasok lehetnek.
11. és 12. §-ában megállapított 2. illetőleg 6 frtos
A valódi Hoil János féle maláta-mellczukorkák kék papírban vannak.
évi bélyegilleték alá eső' vadászati jegyek kivántatnak
a kérelmező feleknek szintén csak a félévi bélyeg
illetéknek megfelelelő három (3), illetőleg egy ‘ (1; I
forintnyi illetékösszeg előzetes lefizetése mellett
1881 június végéig érvényes uj jegyek adhatók ki. |
Minthogy e czélra használható bélyegzett űrlapok

egy tanoncz

UJ TÁNCZKURZUST

W

£

£

I

Főraktár Pápán Bermüllor Alajos urnái.

A szerkesztésért felelős a laptulajdouos: Nobel Ármin.

Pápái), 1881.

Nobel Ármin könyvnyomdájából.

