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A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van, hová az előfi
zetések küldendők és a lap szellemi ré
szét illető közlemények czimzendök.
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Hirdetések
négyzet ccntímeternyi tér szerint számít
tatnak. ” - -
négyzet centiméterért 1 krajcár. -Bélve!' 
bnlr... <.n I. • . ..... ............. ■ •’

Egy.-zcri beiktatás ára minden

Megjelenik minden szerdán és szombaton.
&

külön ÍIO krajczár. Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
szám itta tik.

A szent ünnepek miatt 
lapunk jövő száma kivé
telesen . v a s á r n a p fog 

megjelenni.
Kjrácsoni gondolatok.

Mi sem nehezebb é.s mi som kíván több 
bátorságot, mint a rögeszme, előítélet és táv
fogalmakkal harezra szállva, a csattanos frá
zisok ellen fellépni. Hiszen a frázis befolyása 
hatalmas, mert mindenkor követők gyanánt szám
lálja azokat, kiknél elv meghajolni minden há
lálom előtt, légyen az jó vagy gonosz. Mi még 
az „él étből csosség* ily magaslatára nem tud
tunk „felemelkedni*, előttünk a hosszufüles 
még az esetben is szürke szőrű négylábú állat 
marad, ha. mint ez Gratián meséjében áll, 
az egész világ kiáltja: Ez egy sas, egy sas! 
Es igy igen gyakran a pillanat bálványa ellen 
fel kell lépnünk és ilyen bálványt emelnek és 
imádnak azok, kik nevek után kérdezősködnek 
ott. hol eszméről, szellemről, igazságról és a 
közügy érdekéről van szó. Igen, bálványt imád
nak azok, kik a nép érdekeit rendesen már 
azért som támogatják és segítik diadalra ver
gődni, mert az. ki a nép javáért szót emel, nem 
a sógorság egyik tagja, nem rendelkezik szü
letési előjogokkal, nem rendelkezik hatalom
mal. hanem a nép egyszerű gyermeke gyanánt,

hazaszeretete és józan eszén kívül egyébbel nem 
bír. A kislelküek, a gyávák futnak a hata
lom arany borjújának hekatombákat áldozni, 
holott csekély szánni bátor szivüek, az eszme 
hívei, apostolai maradnak, tudván azt, hogy: a 
szellem halhatatlan s a győzelem csak pilla
natnyi, a hatalmaskodók kezében.

Igen is, az embert inog lehet gyilkolni, de 
az eszme mit hirdetett. |nl éli az erőszak em
bereit és müveit, miről örök bizonyságot szol- 

• gáltat a humanismns nagy mesterének, az em
beri szent jogok meg alapítójának dicső 
élete. Es most midőn születésének emlék ün
nepét üljük, gondolataink a megváltó bölcsőjét 
környező korra vezetnek és meglepetésünk nem 
kicsi, midőn nagy hasonlatosságot találunk a 
társadalmunk akkori és mai állapota között!

Es ha kérdjük, miben áll ezen analógia? 
A felelet igy hangzik: a szeniély-cul- 
t us bán.

Igen a szeniély-cultusban, mely hajdan. 
Calligulák és Galliák szobrait mint isteni szob
rokat, a templomokba állitá s a népet porba 

'hullani kényszerítő, ma pedig személy-cultust 
emelnek és hirdetnek a nép előtt, hogy szel- 

i lenti erő hiányában a név nyers ereje tegye a 
rósz ügyet vonzóvá, mert csak igy reméllenek a ■ 
nép felett győzedelmeskedni s azt elnyomva 
önző czéljuk eszközévé aljasitani.

De a nép keblében, ragyogó névhez nem. 
! kötve, született az egyenlőség szabadság és testvé

azonáltal az ügyet oly sziliben tüntették a közön- 
| ség elé, mintha a gróf rég előkészített bukási ter
vével lenne a világnak dolga. Fiumei közraktárai- 

i nak és kereskedelmi telepeinek leégése ecsetelve lett 
! - mintha a gróf keze működött volna közre. Bo-
Iszusan tévé le Váry a hírlapot; meglátszott keserű 
hangján, miszerint szive vérzik a konokság ilyféle 
müvén. Egészen kimerültén esett székének karjára 
és mert szive, érzetét eltitkolnia nem tudá, sűrű 
könvzápor hullott pilláiról.

„Ifjú barátom“ szólt vigasztaló hangon a gróf 
wTfju barátom, ime azon ember sorsa, kinek egye
düli életezélját - - hisz ezt önhizelgés nélkül mond
hatom önnek, ki több év óta munkálkodásom tanúja 
volt a közügy előmozdítása képezte. Engem leg
kevésbé sem lep meg a világ e fajta fanyarsága, 
hiszen „Barabás kell nekünk** még ma is a félreve
zetett nép szózata, azzal szemben, kitől többé nem 
remél semmit. Az ön ifjú nemes lelke, még nem 
hatott az emberek ismeretében oly mélyen, hogy 
természetesnek találná a törpék gunykaczaját, az 
ideoták nyafogását és az önzők tőrdöféseit. Majd 
jönni fog azon kor, midőn ember-ösmeretei oly gaz
dagok lesznek, hogy a nyomorult intrigánsok müveit 
egyedül a gonoszság harczának az igaz ügy ellené
ben fogja tekinteni, mely harcz vívása az. emberiség 

‘ történelmével egyÍzben szülét • dúl napjainkig és 
dúlni fog mindaddig, mig e föld szolgalelkeket hord [

TÁRCZA. 
Balaton Rózsája.

Regény.
(Tizennegyedik folytatás.)

Es ezen merénylet elkövetői, bűnüket a titok
szerűség fátyola alá oly ügyesen tudták rejteni, 
hogy noha Monté et Go. triesti ezég, mint panaszló 
fél ismeretes volt - azon egyének, kik a coulissák 
mögötti főmatadorok szerepét vitték, lehetetlen volt 
kitalálni s igy gróf Z . . . . re kétszeres feladat és 
munka várt. Világos volt előtte, miszerint első sor
ban a titokzatos ellenségeket kell megismernie s 
csak aztán gondolhatott az ellenféllel folytatandó 
harezra. Hogy rokona, báró Wertheim - ki jelen
leg vendégszeretetét élvező a főczinkos, kinek 
mi sem juthatott eszébe, mert oly közömbösen vi
selte magát, mintha miről sem tudna, sőt a szeren
csétlen eset feletti részvétet és bánatot sikerült 
ügyességgel tudta a hiobhir első pillanata óta 
színlelni.

Br. Váry Béla, egy hírlapot kezébe véve elő
olvasta urának mindazon jegyzékeket, melyek szeren
csétlen esetére vonatkoztak s ezen közlemények 
ámbátor mindenütt a hazafias vállalatok megbukása 
feletti krokodil-könyek folyamkint áradoztak, mind

riség hirdetője s a hatalom fegyverei helyett, 
szívből fakadó örök igazságokat "hirdetve, szó
zata által győz a nép ellenfelein, s az ige 
mint örök igazság él.

Es az ige. az emberszeretetet hirdeti: és 
az ige, a nép szent jogait hirdeti, de egy
szersmind a konok névimádást, mesterséges 
polczáról lesújtja.

Most midőn karácson szent ünnepét üljük, 
uj erőt merítünk a jövő küzdelmei számára, 
mert azon ügy, melyet védünk, nem a bálvány, 
nem a személyes előny, nem egy kis töredék 
anyagi érdeke, hanem azon ügy. molyért az 

■emberiség történelmében oly sok ártatlan vér 
I untatott: azon ügy, mely felett a gonoszság 
győzedelmeskedni nem fog, mert nem tud és ezen 
ügy a népügye, a népjoga, a humanismns, az 
emberszeretet, a szabadság és testvériség szent 
igéje.

-vid-éíe.
Pápa, decz. 22. (Pápa város közgyűlése decz. 

20. Szemle.) A kaszárnyaügy tehát egy lépést előre 
haladt a mennyiben közgyűlésünk, a szükséges teret 
úgy az épület, mint a katonai gyakorlatok számára 
felajánlotta, még pedig vagy a vásártér, vagy pedig 
a faiskola telkének egy részét az épület számára 
ingyen, a gyakorló teret pedig a törvényszabta meg
térítés mellett fogja városunk megszerezni. Egyúttal 
a honvédelmi minisztériumhoz, a honvédzászlóalj el
helyezéséért járó díjtérités folyósításáért folyamodás 
rendeltetett intéztetni, mert a megye által kivetett 
pótadónál ez nem lett tekintetbe véve. — Vásár-

j hátán. És ezen magasztos idő még csak a messze 
i távolban létezik, létezését a jók gyanítva, epedre 
: várják, a gonoszak félik......... Tehát én voltam a
gyújtogató?! Én, kinek életczélja a munka, nyaltam 
a rövidlátók szerint — oly eszközhöz, melyet egyes 

' egyedül azok ragadnak meg, kik munka nélkül gaz
dagodni akarnak. ... A journalistika hatalom, igaz; 
de a bérencz-journál, mely a gonoszság szolgálatá
ban áll: Bábel, mely nagy századunk szégyenfolt
jainak egyike. És higyje el barátom, az utolsó szol
gaiéi kfi emberrel fog az utolsó bérenczlap is sírba 
szállani..........Most figyelmét kérem; ön. müvemben
segédkezet nyújtott mostanáig és a megpróbáltatás 
idejében száraitok önre. Számítók férfias erejére, 
számítok eszére. .Tói tudja, hogy házamban nem 
szolgákat fizettem, hanem embereket, kik szükséges 
munkáimat végezve, fáradságukért díjazva lettek. 
Mert ha jótétemény egy vagyontalan emberre az, 
mit „állás**-nak neveznek, akkor ép oly jótétemény 
az ő munkája arra nézve kinek - mondjuk — szol
gálatában áll. Nem embert fizetünk, hanem csak 
annak munkáját. Ily nézet között töltöttünk jó 
éveket, s ma midőn a halsors súlya vállainkra ne
hezül — együtt akarunk és fogunk küzdeni az 
igazság és jog minden fegyverével. - Ha elbukunk, 
bukásunk, mint szabad embereké; dicső legyen. 
Meghalni igen, de meghajlani soha. Ifjú barátom! 
kezét kérem, kezét s Ígéretét, hogy az igazság har-



alkalmakkor! italmérési jog Salzor Ignácz és nejé
nek adatott 400 fit évi díjfizetés mellett bérbe, ami 
is városi budgettünkre annál jótékonyabban fog 
hatni, mert mint ott Woita József polgármester sza
vaiból kivettük, városi pénztárunkra is illik a „Bo
lond Miska" ismeretes nótája: „Lárisch, Lárisch, 
Lárisch. Üres a bugyilláris. * Legalább e czím alatt 
lett Hercz Dávid szorgalmas városi rajztanárnak 
javasolt ötven frtnyi dúsan megérdemelt jutalma, 
megtagadva, — ámbátor ugyanakkor az uszoda- 
részvény-társulat 1 darab arany évi helybérlete jö
vőre 10 krra! leszállítva, a bérhátralék pedig elen
gedve lett. Végül felemlítjük, miszerint a fogyasz
tási adónak megváltása— évi 17460 frtnyi átalány 
iránti szerződés a soproni pénzügyi igazgatóság ré
széről, úgy mint az a pénzügyi biztossal köttetett 
— helyben hagyatott.

Sötét árnyékot vet hazai viszonyainkra azon 
eljárás, mely Talliánné hagyatéka elintézése 
körül észlelhető, ugyanis mint a „Veszprém" Írja, 
a haláleset 1875. szept. 23-án történt és c végren
deleti ügy még ma sincs végleg elintézve és ez 
által a jótékonyságában páratlan végrendelet még 
ma sincsen végrehajtva, mert az illető pénzügyi ha
tóság illetékszabásával késik az éji homályban. — 
Ezen szdmoru ügy mellett két igen szép hírről tesz 
fennt nevezett lap említést, a mit a közügy érde
kében e helyt közlünk: ugyanis egy nagyszerű 
adomány és a veszprémi népkonyha megnyitása. 
Az előbbeni a veszprémi káptalan részéről a vesz
prémi szent Anna iskola-épületére 1800 forintnyi 
ajándékra vonatkozik, mire nézve részletes jelentés 
t. olvasóink híreink között találják.

A „Győri Közlöny": Választás vagy kine
vezés czim alatt egy figyelmet érdemlő czikket kö
zül a megyék reformjára vonatkozólag, ezen felette 
fontos ügyben mi, mint azt a megyei rendszer re
formjáról irt czikkeinkben kifejeztük, határozott állást 
foglalunk el, s nagy elégtételünkre szolgál, hogy 
győri collegánk is a reform szükségessége mellett 
tör lándzsát — noha határozott állást a kérdés 
megoldása körül nem foglal el, mert azt, hogy a 
tisztviselők választás, avagy kinevezés utján nyerjék 
hivatalukat, a reformátorokra bízza. A társadalmi 
jólét alapfelvételei czimtt s dr. Fenyvessy Ferencz 
tollából eredő, ugyancsak a Gy. K.-ben napvilágot 
látott közleményre már csak azon oknál fogva is 
felhívjuk a t. olvasó figyelmét, mert két évvel ez
előtt ugyanez lön czikkiró részéről, a pápai ismeret
terjesztő egyletben, nagy hatás kíséretében előadva. 
Nem kis elégtételünkre szolgál továbbá tapasztalni 
azt, miszerint a „korcsmái adósságok" behajthatlan- 
ságára vonatkozó nézetünket győri illetékes körök 
is osztják, miről ugyancsak a Gy. K. 
által irt talpraesett czikke tanúskodik.

Székesfehérvár város, 
ipar felvirágzását illetve, örök

„egy ügyved" |

Ki tagadhatja, 
úgylátszik a magyar nlls<lra nőnek?

emlékezetes hely ' nyílj tátik tápszer;

marad, mert eltekintve az utolsó fényesen sikerült 
kiállítástól, gróf Zichy Jenő páratlan hazafi tö
rekvései által, az illetékes köröket iparunk támoga
tására serkenteni és buzdítani tudja. Az ez ügyben 
irt terjedelmes emlékiratát a „Székesfehérvár 
és Vidéke" laptársunk múlt számúban teszi közzé, 
mely emlékirat mindazon módozatokat és eszközöket 
magában foglalja, melyek alapján ezen állami éle
tünkben legfontosabb ügy megoldása lehetséges. — 
Meg vagyunk győződve, hogy a nemes gróf hazafias 
intóntiója kellő támogatásban részesülni fog s igy 
bekövetkezend emlékiratának végszava: Magyar
ország lesz! Sz—r

Ad vocem társadalmi phylloxera.
A természetben minden ismétlődik. A termé

szetnek örökös keringése nemcsak egyedül az egyes 
emberek életében, hanem a népek és államok ke
letkezésében és végpusztulásában is mutatkozik. — 
Népek és államok keletkeznek, hatalomra és tekin
télyre vergődnek és elsfllyednek a semmiségbe, mi
bői lettek, hogy másoknak helyet adjanak, melyekre 
ugyanazon sors vár.

Világrészünk nem egy elgyengült, elcsenevésző 
nemzete, mely egykor hatalommal birt, arra emlé
keztet, hogy a tetermészet keringése föltartózha- 
tatlan.

Európának azon államai és népei, melyek most 
tekintélyben és hatalomban egyaránt virágozni lát
szanak és nevezetesen mi magyarok, kik. mint mond
ják, létünk tetőpontjához értünk (?) nem közeledőnk-e 
az ország megdőléséhez? Nem fog-e a barbarismus 
Európára törni? Biztosat nem állíthatunk: de ta
gadni nem lehet, hogy a magaslatról való letérés
nek jelei már is mutatkoznak. A hatalmas szellemi 
erő idejére, mely a görögöknél halhatatlan müveket 
teremtett, az alexandriai tudákosság következett, 
melyben különösen a reálismeretek sikerrel miveltet- 
tek, de oly szellemi müvek, melyek a classikai idő
szak müvei mellett helyet foglalhattak volna, nem 
teremtettek.

Mi is oly időben élünk, melyben a reálisme
retek kiváló buzgalommal, csodálatra méltó sikerrel 
miveltetnek, befolyásuk az életre hatalmas, de az 
ideális tudományokat teljesen elnyomni látszanak.- 
Mindenütt, hol nemzetek elbuktak, az atyák egyszerű 
erkölcsétől tértek el, átadták magukat az élvezet
hajhászainak ; az anyagi érzék, a gazdagság utáni 
törekvés és ezekkel az elégedetlenség ütötte föl 
tanyáját. így volt ez a rómaiaknál. Pénzt, birtokot, 
gazdaságot kell előbb szerezni; csak a pénz után 
jön az erény — volt az elv, mint Horatius mondja, 
mely utón útfélen hangoztatott. Honnan van az, 
kérdi ugyanő, hogy senki sincs sorsával megeléged
ve?!— E tünemény okát a birvágy-ban találja, 
mely sohasem elégszik meg s mindig mások irigye. 
Tacitusban olvassuk, hogy a római hadsereg légiói 
föllázadtak, hogy erőszakkal több zsoldot és keve
sebb szolgálati időt csikarjanak ki.

Nem láthatunk-e időnkben hasonló dolgokat. . . 
És ugyan, ki tagadhatja, hogy mai napság még 
kisebb helyeken is az élvezethajhászat harapódzik el? 

hogy a szerencsevadászok gomba 
Az anyagi érzéknek ijesztő módon 

a régi egyszerűség oda vau. A

társadalom reális iránya maga szolgáltatja a tápot, 
| szűk körbe szorítván az ideális tudományokat. Te
kintsünk csak az irodalomra! A remekírók művei 
elhanyagoltatnak, a regényolvasás heroicus (?) idő
szakában vagyunk. íróink is tudnak számítani az 
idővel és kevés kivétellel anyagi eredményért dolgoznak, 
akár a czipész, szabó stb.—A gazdagságért igen, de 
egyéb ideákért sanguinikus népünk már lelkesedni 
sem tud. Ha hazafiságról beszélünk : üres frázisnak 
mondják és nevetnek fölötte. „Dulce est pro patria 
móri! — elavult valami.

A mai ifjúságnál nemcsak a lelkesedés, de a 
kitartás is hiányzik. Hogyan is képzelhető kitartás? 
hogyan lelkesedés a szép, jó és nemesért, ha az 
arany-borjút imádjuk, melynek minden egyes tag
jáért, az erényt föláldozzuk?

így volt ez a görögöknél, igy a rómaiaknál, 
igy van ez most nálunk. A természet örökös kerin
gése tisztán látható. Társadalmunk szorgalmasan 
dolgozik pusztulásunkon, mi. hogy még igen soká 
be ne következzék, a természet ura adja!

Engel Mór.

Karács on fa.
(Folytatás.)

Siessünk a bevásárlással, mert holnap már 
ünnep van és igy egészben még csak egy nap vá
laszt el bennünket karácsoiitól.

Lám-lám, nagyon tisztelt G. kisasszony! Való
ban igaza van, hisz a javát elfelejtettük! Karácson- 
kor az asztalra is többet szoktak tenni, mint más
kor. Ízletes jó sütemények, tornyosuló torták, iczi- 
piczi ezukorbábuk leánykák és gyermekek számára 
stb. stb. és ezeket mind a legnagyobb választékban 
kaphatjuk Muck és Hickman-féle ezukrászdában. .1. 
ur kérem, ne tessék most annyi süteményt enni, 
mert nincs időnk itt soká tartózkodni.— Elhiszem, 

i hogy Ízlik, de fiatal embernél nem szép a nyalánk- 
íság. Menjünk tovább!

Csemegéket akar venni H. ténsasszony? K. 
nagysáiu pedig fügét, diót, mond ólát és dato
lyát? L. úr, kedves nejét akarja meglepni egy 
egész halmaz különféle fűszerekkel, melyek 

ja háznál szükségesek? M. kisasszony pedig mint 
j már előbb is említeni móltóztatott narancsot, 
czitromot, mazsola szőlőt, csokoládét és 
aszalt gy flm ö 1 cs ö t akar vásárolni. - Szíves
kedjenek csak velem jönni, meg vagyok róla győ

ződve, hogy Geböck Gyula, Bermüller József, 
Tscheppen Alajos, Lövy Mór. Lövy Samu, Kohn 
Adolf. Kőim Móricz és Böhm Katarina fííszerkere.- 

| ködöknél, szives fogadtatás és előzékeny, gyors szol- 
| gálatban fogunk részesülni.
| Hogy hol lehet, porczellán edényt kapni?;’— 
Rögtön elvezetem önöket, csak pillanatnyi türelmet 
kérek, mig kabátomat begombolom, meri hideg van 
oda künn.

így ni! Tehát méltóztassék.
Asztali készletet akar venni? Thea-, kávé- vagy 

liqueur-cervicet? — Kegyeskedjenek csak besétálni 
Maitinski. Moisinger és Álmesdorfer urakhoz, hol a 
legnagyobb választékú üveg-, porczellán- és kőedény
raktárt fogják találni.

Ha nem csalódom N. nagvsám könyveket em
lített: nemde? Látogassuk meg Nobel Ármin könyv
kereskedőt, hol mindenféle művek szép kiállításban 

, kaphatók. Szép, disz.es kötésű imádságos könyvek
ben nagy raktárt tart.

önt a munkásokkal érintkezve, őket türelemre kérni, 
de egyszersmind szükségleteikről gondoskodni.“

„Egy borzasztó gondolat nyugtalanít engemet 
szólt a titkár; „egy gondolat.... kimondani sem 
merem44... Én azt tartom, hogy... báró Wertheim... 
de nem, nem, bocsánat gróf ur, hogy ilyesmit ki
mondhattam; hanem, nem tudom, de úgy rémlik 
előttem mintha én Wertheim bárót... Borossal lát
tam volna ...

„Vigasztalódjék14 szólt nevetve a gróf „élénk 
fantásiájának szüleménye, lehet ez mert hát báró 
Wertheim rokonom és...44

E pillanatban a terem szárny ajtai felnyíltak 
s báró Wertheim, mosolygó arczczal, köszönve, be
lépett. A titkár komoly tekintetet vetett a báró 
urra, ki gőgösen nézett a tudorra, mint oly egyénre 
ki nem lévén báró, Wertheim nézete szerint, azon 
léniát nem érte el, ahol az ember kezdődik!

„Méltóságos gróf ur!“ szólt feszes udvaronczi 
hangon Wertheim. „Egy pár bizalmas szavakra 
kérném ha becses idejéből számomra pár porczet 
szakítani kegyelmes lenne.44 A gróf előtt „Vor- 
schriftsmlisig" meghajtván magát, fejével egyúttal 
oly forma mozdulatot tett, melynek jelentősége az, 
hogy a lénián alul állót szeretné távozni látni.

Dr. Váry Béla, távozott.

ezosa marad..........“ Dr. Váry átszellemülve hallgatta
mesterét, szemei ragyogtak s lelkének szép érzeteit 
tükrözök vissza, midőn ily főúri nemes szavakat hal
lott. Kezét a gróf jobbjába tevén, azt igaz magyar 
érzelem és őszinteséggel szórttá meg, s aztán erőt véve 
érzetein mondá: „Gróf úr! életem az igazság szol
gálatának van szentelve..........számíthat reám! ..."

„Jól van, ezt vártam öntől44 szólt a gróf nyu
godt hangon „most kérem, tudja meg minden áron 
Borostól, kitől nyerte — az iratokat, ki nyujtá néki 
át — a megbízást? Talán ez utón a banditák 
egyikét, aztán a többieket is leálezázhatjuk mielőtt 
a törvényszék ügyemben döntött. Azután meg, ön 
tudja, bőgj’ balatonvári gyáraink „belettek zárva;" 
ön tudja, — hogy a munka szünetel s ön tudja, 
hogy azon emberek kik munkásaink voltak — szü
netelnek és talán éheznek... Es az éhség jelentő
sége borzasztó, mert következményei kiszámithatla- 
nok s jaj mindnyájunknak ha az éhező ezernyi kéz 
fegyvert ragadva kenyeret követel. Szerencsétlen I 
munkásaink jobban vannak sújtva mint mi; és fé-1 
lek, hogy gonosz emberek fel fogják használni a sze-1 
rencsétleneket s olyasmit érünk meg, miről hazánkban , 
még nem is álmodtak. Ha pedig lázadásra kerülne,' 
dolog, gonosz emberek ismét fognak akadni kik a láza
dok mögött ismét minket fognak mint lázitókat sze- 

i Siralmas hangon fejezte ki ismételve részvétét, 
, sajnálatát a báró s aztán nagy kerülő utón közli 
miszerint néki egy terve van, melynek segélyével 

• jelen kellemetlen helyzetéből ki juthatna, és képes 
I volna azon magasztos müveket folytatni, melyeket a 
haza javára megkezdett.

„Kérdési sem szenved44 szólt a gróf, „hogy én 
j minden ember tanácsát szívesen hallgatom és a se- 
; gédkezet - ha az a becsület és jellemmel egyezik 

— bárhonnan jöjjön szívesen elfogadom s tőled 
öcsém,mint rokontól annál szívesebben veszem, mert 
némileg kötelességed, rokonod igaz ügyét előmozdí
tani. Tehát szólj.44

„En kedves bátyúm uram" szólt mézes,hízelgő 
hangon a báró „én kérni jöttem valamit s ha ezen 
kérelmem teljesül, hiszen tőled függ, ekkor lovagias 
érzületemre s becsületemre esküszöm, kétszer hu
szonnégy óra alatt a csőd megszűnt; a gyárak 
kéményeiből ismét égfelé törhet a füst s a gőz.44

„Öcsém, beszéded érthetetlen; lényed talány 
i előttem. Különben szólj, közöld tervedet.44 Vála- 
‘ szolá a gróf mosolygó hangon.

„Röviden akarom tervemet kifejezni s igy 
I mindjárt ott kezdem, hol végeznem kellene. Én ked
ves bátyám... Amália grófnő kezét kérem44...

disz.es


Kohó! Ékszereket akar venni? Az a mai 
szegény világban nagy szó! Egyébiránt szép neje 
megérdemli, hogy ily értékes ajándékkal lepje meg. 
És aztán - nem mindennap van karácson. Menjünk 
tehát Steinberger. Frank és Pollák-féle ékszerráktá- 
rakba; de én mm maradok ode benn, mert szemeim 
kápráznak a sok ragyogástól.

Kérem ne tessék szaladni (>. tensasszony; — 
annyira sietős az az öltözet ruha, amit kedves 
fiának akar venni? Ajánlom Vermes, Koczka, Weisz 
Adolf, Gutmann és Róth urak szabóüzleteit. Ha 
végzett, méltóztassék utánunk jönni; mi először 
elmegyünk Rosenberg ós öeck urak kalapraktáraiba, 
és Salczer Ignácz és Schwarz Bernát bútorkeres
kedőkhöz. hol bennünket meg fog találni. De tessék! 
sietni, mert késő lesz mire végzünk!

llgy! Most menjünk a............... — Vagy már.
nem akarnak'velem jönni?! — Igaz már késő van, 
az idő múlik, ós el is fáradtunk, nem csuda, ha az ■ 
ember egész nap jár-kel. A test elfárad a sok moz-j 
gástól és a szemek, a szebbnél szebb tárgyak szem-1 
lélésétől. Pedig de sok helyre akartam még kegye- 1 
leket vezetni?!

I Felkérettünk annak felemlitésére, hogy a Kas-' 
”F,‘lvi(lólti Közlöny** szerkesztősége 

az 1880-ik uvre 80 Iraukot tűzött ki pályázatra; és; 
P( < lg egy eiedeti magyar történeti elbeszélésre vagy 1 
novellára, melynek színhelye Felsö-Magvarország le-| 
gyen. E mü 10 írott ívnél ne legyen rövidebb, de1 

I Z ?e tcrJedjen hosszabbra. A szakférfiak által, 
absolut becscsel) legjobbnak bírált mü 5 darab tiz 

íl i'lllk«S 1ara,1'.vnyal f°S jutalmaztatni, az utána jónak 
’telt 2 darab tiz frankos, — a harmadik 1 darab 
tíz frankos arany tisztoletdijban részesül. A pálya-

6-.J,8.8?: "lírtius ’WgküldendíIk b„ Kassán a 
„relyidéki Közlöny** szerkesztőségéhez. A pályamű
vek jeligével legyenek ellátva és az iró nevét rejtő 1 
jeligés levélke a munkához csatolva.

Egyébiránt megígérem, hogy új-év előtt még 
elkísérem önöket oda is, lúd még nem voltunk. — 
Oh, kérem, nem érdemes a köszönetre................szót
sem érdemel................nagyon szívesen teszem, sőt
lekötelezve érzem magamat, ha kísérőül elfogadnak, 
'rolnit a viszontlátásig! — Kívánok boldog és örö
mökben gazdag ünnepeket!!! — r. (

'jeligés levélke a munkához csatolva.
Köszönetnyilvánítás. A balaton-füredi szeretet

sz igazgatója a helybeli nőegylet elnökségéhez kö- 
i vetkező levelet intézett: Zarka Dénesné 6 Nagysá
gának, mint a pápai jótékony nőegylet Elnökének 

; l’apan. A an szerencsém tisztelettel értesíteni Nagy
ságodat, hogy Kappel Károly és Eperjesi Józsefet, 
a balaton-füredi szeretetházba fölvett növendékeket, 

| tegnapi napon átvettem. Veszprémből az intézet ko- 
I csija szállította ki őket. Valóban elismerésre méltó 
és a mélyen tisztelt nőegyletnek dicséretére válik 
azon gondos ápolás, melyben elhagyatottjait része
síti, s melyről tanúságot tesz a két árvának igazán 
igen tisztességes ruházata is. Mély tiszteletem nyil
vánítása mellet maradok Nagyságodnak Balaton- 

I Füreden, 1879. nov. 29-én alázatos szolgája Nagy- 
Áron, a balaton-füredi szeretetház igazgatója.

Veszprémmegye virilistái Fodor László (Kün- 
3112 frt 62 kr. Rosos István ('PmdríwH Oíifio\ ldckl és helyi hírek. Igös) 3112 frt 62 kr. Rosos István (Papkeszi) 2632

____ _ frt 90 kr. Ányos István (Győr) 2590 frt 46 kr.
' l'’1-,‘istadtler Antal (Tótvázsonv) 2465 frt 32 kr. l)r. 

Tisztelt előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal Sárkány Miklós (Bakonybél) 2433 frt 52 kr. B.
hátralékban vannak, azok beküldésére tisztelettel Besíín János (Gicz) 2425 fit 68 kr. Bezerédy Mik- 
x. ........ llós (Veszprém) 2213 irt 62 kr. Ihász Imre (Hat-
ítlke,ju,<- | hatom) 2132 irt 80 kr. Gr. Zichy Lajos (N.-SzŐl-

Mint örömmel értesülünk városunkban a veres 
keresztegylet legközelebb meg fog alakulni, már 
eddig is szép számmal léptek az egyletbe, hisszük,, Irt. 
hogy még többen is fognak csatlakozni, mit a neve- T<“ 
zett egylet humánus czélja: az általános nyomor 
enyhítése nagyon kívánatossá tesz.

Lapunk kiadója a jövő évtől kezdve Bánfi János 
helyit, polg. leányisk. igazg. szerkesztése mellett 
„Ifjúsági és népkönyvtár*1 czím alatt ifjúsági 
és népies irodalmi vállalatot indít, melynek pro- 
grammja jövő számunkban terjedelmesebben ismer
tetve lesz.

A városi iskolaszék tegnap délután ülésezett. 
A tárgysorozatot s a tanácskozmány határozatait — 

lapunk jövő számában hozzuk.

lős) 2129 frt 72 kr. Kisovics József (Veszprém) 
■ 2(»79 frt 34 kr. Gr. Eszterházy György (Bécs) 2077 

'••L Pap János (Pápa) 1875 frt 76 kr. Németh 
I József ( Veszprém) 1821 frt 50 kr. Vertheim Her
mán (Enying) 1766 frt 7 kr. Tallián Lázár (Vesz
prém) 1747 frt 67 kr. Id. Bélák István (Dégli) 1707 
frt 49 kr. Dr. l’alotay Ferencz (Veszprém) 17051 
frt 21 kr. Nagy Károly (Papkeszi) 1684 frt 44 kr. 
Kemenes Ferencz (Veszprém) 1649 frt 2 kr. Ifj. | 
Kun György (Szilasbalhás) 1591 frt 41 kr. Pribék 
István (Veszprém) 1559 frt 13 kr. Spranszky Fe
rencz (Veszprém) 1544 frt 33 kr. Tarányi Ferencz 
(Veszprém) 1538 frt 91 kr. Purgly Sándor (Lep
sény) 1538 frt 44 kr. Molnár Antal (Kiingös) 1485 , 

| frt 47 kr. Tóth Kálmán (Bozsok) 1341 frt 94 kr.
i i i i i r Kenessey Pongrácz (Veszprém) 1308 frt 62 kr. Bá-

. ■ K“l :icsonfa í'rti’sülunk.a lieljbeli evang. ljllt jniuiiy (Csatka) 1295 frt 80 kr. Huukár Mi-
ni'Piskolában a szegény gyermekek számára d u. 4 | llúIv (Bínfc) 1250 frt 10 k,, Farkas K!íllnán {Pii } 
arakor allitla >k tel a karácsonla s osztatnak ki a 12j8 frt 12 kr. Cseresnyés Nándor (Veszprém) 
belol.yt ajándékok. Azokat, kik a csendes, de meg-, 1200 frt ]2 kr stricker Imre (I)égb) 1170 frt 35 
ható Jótékonyság barátját tenni, ligyelraeztotjnk ezen kl. Szab6 Imr0 (Vcsz„rém) n75 frt 28 kr. Köri 
szép jelenetre. i ■-> . » . i

Kalauz „az összes adó- és jövedék ügyekben' 
Dobos János m. kir. pénzügyi fogalmazó ” 
posvúrott sajtó alá bocsátott közérdekű, 
hasznos és olcsó füzet (előfizetési ára 20 kr), amely I 
iránt, az adózó és adóügyekkel bajlódó közönség ré- I 
széről nagy az érdeklődés; hogy a kívánalomnak' 
minden tekintetben megfelelhessen, az országgyűlés I 
által megvitatandó adóemelési és uj adó iránti tör- 1 
vényjavaslatok letárgyalása előtt a sajtót el nem i 
hagyhatja, s igy előfizetések január közepéig elfo
gadtatnak szerző által.

Az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület „Magyar 
gyümölcsészeti és kouyha-kertész.eti füzetek* czime; 
alatt, a hazai viszonyoknak megfelelő szaklap ki
adását határozta el, melynek összeállításával és 
szerkesztésével, az egyesület kertészeti és szőlőmi- 
velési szakosztálya kebléből választott bizottság ellen
őrzése és Bereczky Máté jeles gyümölcsészünk köz
reműködése mellett, Villási Pál m.-óvári gazd. 
akadémiai kertészeti tanárt bízta meg. Előfizetési 
ára egész évre 4 frt, félévre 2 fr£.

Fagyás elleni szer. A mostani fagyos időben 
helyén látjuk felemlíteni, hogy a kózen-lábon mu
tatkozó fagyás ellen sikerrel használják a petró
leumot. Legjobb a fagyott részeket a petróleumba 
mártott vászon rongyocskákkal minden nap reggel 
bebeboritani, s erre a harisnyát ráhúzni.

A zord évszak beálltával, figyelmeztetjük a 
közönséget, hogy Báron ur nagyszerű faraktárában 
a legjobb minőségű tüzelőfát negyed ölenkint is 
kaphatni — igen jutányos ár mellett. Ez által a 
közönség megmenekül a piaczon áruló fakereskedő 
falusiak zsarolásától, Báron ur ajánlatát csak üdvö
zölhetjük.

Mi az uzsora ? Aki valakinek szorult helyze
tét, vagy tapasztalatlanságát kiaknázva, oly feltételek 
alatt nyújt hitelt, vagy hosszabbít meg előbb nyúj
tott hitelt, melyek a létrejött anyagi előnyök mérték 
nélküli volta által alkalmasak a hitelt igénybe vevő
nek, vagy a kezesnek gazdasági romlását előidézni, 
vagy siettetni: - az uzsoravélséget követ el.

mellé „két nagyszerű jutalomtárgygyal*--------t. i.
képpel és tükörrel, (hogy nézné meg benne, és 
szégyenlené agyon magát az ilyen gyönyörűséges iro
dalmi handlé!) — Már, hogy mi szüksége van a 
„több kitűnő költő“-nek a Városy Mihály, lippai 
polgári iskolai tanár (?) és a „Borsszem Jankó* 
csodabogarainak köztudomás szerint egyik legbuz
góbb és leghivatottabb főmunkatársa szerkesztésére ? 
— azt nem tudjuk (csak sejtjük, mert főműről 
és vers füzérről puffog, a mihez a fojtást tehát 
bizonyosan saját lelki pozdor jójából fogja szolgál
tatni — egyébh hely nem létében,) de hogy úgy az 
irodalom becsülete, mint a tájékozatlan olvasó kö
zönség jóhiszeműsége és érdekeinek megvédése te
kintetéből kötelességünk volt ez óvást még jó eleve 
megtenni: az bizonyos. Hagyjon fel ön ‘tisztelt 
Városy uram azzal a nagyon is profun falu sy 
hangokkal, s éljen inkább buzgón tanári szép hiva
tásának: ezzel bizonyára több érdemet és méltán v- 
latot fog kivívni magának, sem mint az irói dicsőség 
szódé szagolásával, mely önre nézve úgyis csak va
lóságos hódító beléndek, kilehelése pedig veszélyes 
megmérgezése a — társadalom légkörének. Bizony, 
bizony: „Iiosz időket élünk, rósz csillagok jár
nak!“ stb.

Szerkesztőségünkben megjelent Hermán János 
dereskei bérlő úr Lazányi Béla és Schrameck Ambrus 
urak kíséretében és kinyilatkoztatta, „hogy a felőle 
a lapunk múlt számában közölt hír durva rágalom 

I és azon egyén, — kitől e hír eredetét vette — 
gazember. * *)

Torkán akadt az almacsutka — ama két 
I f.-eöri atyafinak, kik a kis Jézus küldötteként ka
rácsom almát hoztak eladóra, útközben azonban 
úgy elpáholták harmadik társukat, hogy e miatt — 
két napig elmélkedhettek tévesztett missiójuk fölött 
a pápai fogház bús czellájábau.

Hódombok akadályozzák a kocsival való közle
kedést oly helyeken, hol az legélénkebb szokott lenni. 
Miután ezen tény az illető körök figyelmét való
színűleg kikerülte, kötelességünknek tartjuk ezt, a 
közönség érdekében megemlíteni..

Amire nehezen van paragrafus. Egy petro- 
zsényi izraelita egy róm. kath. leány nyal házasságra 

, lépett és pedig úgy, hogy a leány az izraelita val- 
| lásra áttért. A házasságból már gyermek született. 
A vallás- közoktatásügyi miniszter, Hu nya dm egy éh ez 

1 intézett rendeletében, * e házaság megsemmisítését 
rendelte el, mert — úgy mond — keresztény nem 

1 léphet át az izr. vallásra; — a mire pedig nehezen 
van élő paragrafus.

Az első kifőző konyha „Veszprém** írja — 
(lapunk múlt vasárnapi számában megpendített esz- 
I méje a kifőző konyháknak élénk visszhangra talált. 
B. Fiáth Fereiczné ő excellentiája lelkesen felka
rolta az eszmét; kedden decz. 16-án e lap szerkesz
tőjével eszmét cserélt; szerdán, 17-én, saját elnök
lete alatt szükebbkörü értekezletet tartott a nőegy
let néhány tagjával, melyben elhatároztatott, hogy a 
kifőzés kisérletkép még e héten megkezdődjék. A

| Szabó Sándor (Pápa) 1158 frt 36 kr. Körmendy “oegylet a leghumánusabb áldozatokra határozta el 
i Dániel (Pápa) 1147 frt 44 kr. Kenessey Móricz j magát; a kifőző konyha kap egy motor tűzifát, a 

által Ka- (Veszprém) 1138 frt 6 kr. Mádai Izidor (Budapest)■ husbevásárlásra huskönyvet és a megkezdéshez elő- 
szerfektt Í126 frt 16 kr. (,,Vpm.“) 11—* -~1:------- ..........1.... '

.......... Következő gyászjelentést vettünk: Alólirottuk 
mély fájdalommal jelentik forrón szeretett felejthet- 
len fiuk, illetőleg testvérjök Péter Ferencznek 18 
éves korában huzamos szenvedés után folyó 1879. 
deczember 19-én esti 10 órakor, a haldoklók szent
ségeinek ájtatos felvétele után történt gyászos el
hunytét. Az elhunytnak földi maradványai folyó hó
21- én d. u. 4 órakor fog a r. kath. hitv. szertar
tásai szerint a kálvária sirkertben örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szt.-mise áldozat folyó hó
22- én fog az Urnák bemuttatni a plébánia templom
ban reggeli 9 órakor. Pápa, 1879. deczember 20-án. 
Áldás és béke poraira! Az elhunytnak: Szülői: Pé
ter Ferencz és neje szül. Farkas Rozália. Testvérei:

; Amália és Dezső.
A Pápa városi jótékony nöegylet munkaadás 

iáital is nyújtván segélyt szegényeinek, ennek foly- 
' tán jelenleg nagyobb mennyiségű női munka kész
lettel rendelkezik: minélfogva felhívja azokat, kik e 

■ készletből vásárolni akarnak. forduljanak Adamina 
| Mártonná munka-felügyelőhöz. Kaphatók pedig a 
következő munkák ; Női harisnyák, 18-as pamutból 
párja 65—70 kr. férfiharisnyák 16-os pamutból párja 
45—50 krajezár hímzett szalag rőfe 3(1 kr. Minden
nemű horgolt és kötött gyermekruhák jutányos úron. 
A pápai nőegylet elnöksége.

Óvás a ponyvairodalom ellen. Városunkban egy 
megrendelési iv jár körül mostanában a többek kö
zül, ily bekezdéssel, hogy: „E napig még soha ha
sonló érdekes kiadás meg nem jelent!!!4 Azután 
igy folytatja: .Felhívás — stb. - A Három 
Hunyady történelmi költemények. Több kitűnő költő 
munkáiból szerkesztő Városy Mihály** stb. stb. Hi
vatkozva azután .minden igaz magyar kiváló erköl
csi tulajdonára*, a Hunyadyak „tetteik által ma- 

| gasztosságuk fénykörrel körzőit babérjának megörö-l 
kítésére", s több elele rettenetes nagyszerű fönséges | 
borzasztóságra: „szolgál a művészi „disz-fömü*(?!)

| leget. Főzetik pedig marhahusleves és főzelék hús
sal rajta. Két adag férfi számára 10 kr. nő szá
mára 5 kr. gyermek számára 3 krban állapíttatott 
meg; oly méltányos összeg ez, hogy azt még a 
legszegényebb család 
veit sohasem kéri az 
minden tartózkodás 
étket. Az első kifőző 
talos-mester vállalta 
lesz a házi szegényeknek, 
szombaton, decz. 20-án kezdődött. Örömmel üdvö
zöljük a humanitás terén Veszprém derék nőegyletét 
és annak ügybuzgó és lelkes elnökét. Adja isten, 
hogy ezen újabb nemes törekvése a szenvedő szegé
nyek sorsának eszközölt javulásában lelje óhajtott 
sikerét és legszebb jutalmát. Az emberbarátokat 
pedig felkérjük, szíveskedjenek a derék nőegylet ne
mes törekvését elősegíteni az által is, hogy a ki
főző konyhák számára fölöslegeikből egyetmást ter- 
mesztményben is küldjenek.

.Kárba ne vesszék a vérem!“ — mondd a 
Herr Schwager (aki tudvalevőleg bornemissza létére, 
s a szerény ezukros viz mellett is igen vérmes testű 
ember) hát egy legújabb érvágatási műtét után 
megkínálta azzal, a kedvencz — kutyáját, mely azt 
egy kutya példás hűségével szürcsölte fel, s mond
ják. hogy azóta még nagyobb hűséggel ragaszkodik 
jószivü gazdájához, csak a bágyadtságnak bizonyos 
neme vesz rajta olykor erőt, mintha nagyon szom- 
juhozná most már a — ezukros-vizes embervért.

Nagyszerű adomáuy. A veszprémi káptalan 
kiváló érdemeket szerzett már magának a múltban 
a róm. kath. elemi tanügy iránt. Ezen érdemeket 
újabbakkal tetézte a jelenben, midőn a helybeli Sz.- 
Anna-iskola épületére 1800 Irtot ajándékozott és 
pedig 'Parányi Ferencz 300 frt. Pripék István 400 
Irt. Tallián Lázár 150 frt. Németh József 100 frt. 
Kemenes Ferencz 100 frt. l’alotay Ferencz 100. frt.

*) Sajnáljuk, hogy újdondászunk félrevezet teteti!—Szerk.

is mogbirja. A fogyasztók ne- 
egylet számon és igy bátran, 
nélkül, hozathat onnan bárki 
konyha felállítását Babay asz
el, ki e szerint első jótevője 

, nála a kifőzés tegnap,



Forintos István 150 frt. Kisovics József 200 forint, 
Spránszkv Ferencz 100 frt. Vogronics Antal 100 írt. 
Devics József 100 frt.

KÜLÖNFÉLÉK.

Milyen szám az „egy billió** és mennyi idő 
kiválhatnék annak inegolvasásához? Hm! felelne rá 
sok oktondi, iskolás gyermeki észszel biró ember: 
„Biz azt én nem csak szóval, hanem krajczáronként, 
nehány hót, esetleg nehány hónap alatt megtudnám 
olvasni. Csak aztán annak vagy egy milliómod ré
szét, nekem adnák.** „Hej de hosszú kolbász is az a 
billió! Hát még a trillió! Emlékszem, midőn taní
tóm gyermekkoromban ezen számokat, a fekete, nagy 
falitáblán velem Íratta és kimondatta!** A „billió*

igen tekintélyes szám. Annyi mint milliószor millió. Lógatta a fogházban. Vádlott joviálisán s a legár- 
Mennyi idő kívántatik annak megolvasásához, szol- tatlanabb hangon értesítette őt. hogy idáig kiloncz 
gáljofi itt illustráezió gyanánt a következő számtani neje van. „De az Istenért,“ - kiált fel a vódőügy- 
példa; Egy tfl-gyár, mely minden perczben száz tíitvéd, — „ne beszéljen ily hangosan.“ „Miért no?* 
csinál,ha'éjjel-nappal szünet nélkül dolgoznék,mégis .Ha meghallják, hogy ön bevallotta a polygamiát, 
egv esztendőben nem csinálna többet, mint ötvenkét akkor nem tudom megvédeni.** Vegyen Íróeszközöket 
millió ötszáz kilenczvenhat tüt. (E sorok közlőjének és Írja le védelmemet. A férj egész ember, illő hogy 
utánszámitásából több jött ki, u. m. 52 millió G00házastársa is az legyen. A bibliából tudom, hogy 
ezer 800 tű. Az egy évnél a másodperczoket ügye-Isten a nőt egy oldalbordából teremtette; az orvosok 
lembe nem véve.) És ezen arány szerint kellene a meg azt állítják, hogy az ép férfinek tizenhárom ol- 
gyárnak - anélkül, hogy egy pillanatig szünetelne dalbordával kell bírnia. Így tehát minden nőt egy 
— húszezer évig dolgozni, mig egy billió tüt elké- oldalborda számba véve, tizenhárom nő szükséges 
szithetne. Ilyen szám a billió! , arra, hogy kitegyen egy egész embert, vagyis egy

A férfi 13-szor nősülhet. Egy örökké jókedvű egész házastársat. Nekem még négy nősülésem van 
fiatal embert többnejüség vádja következtében vizs-restancziában.* Az illető védőügyvéd olnevette magát, 
gálati fogságba helyeztek. Védő ügyvédje a per foly-de clionsénok argumentumát nem használta fel. 
tatására nézve utasítást akart tőle kapni s meglá- — -

A „Magyar Vidék44 hirdetései.

NOBEL ÁRMIN
ajánlja

a leg-oja/blo g-azdag'on. íelszierelt

K ö H Y V N Y 0 ffiI) í 3 í V
hol

minden néven nevezendő nyomdai munkák a legnagyobb gond
dal, csínnal és hiba nélkül leggyorsabban és legmérsékeltebb árakon 

állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemü vállalattal bátran versenyezhet.

Broclmrák, röpiratok, 
közjegyzői és ügyvédi 
nyomtatványok, szám
lák, levélfejek, borí
tékok, névjegyek, ét-
Bármiféle itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, azonnal elkészíttetik.

Könyvkereskedés.

lapok, gyászlapok, el- 
.jegyzési kártyák, fal- 
' ragaszok, áljegyzékek, 
•báli meghívók, kör
levelek, rovatolt táb-

Pápa, Nobel Ármin könyvnyomdájából. (Szélntraa.)

'Legnagyobb karácsom bazár!
BEI K F.-nél

Miután raktáramban karácsom’ és uj-évi ajándékokból É 
i.g'exx r_ag-y á,rna.lcészlettel Toirols:, tL 
kénytelen vagyok ezen nagy választékban levő árukat | 

leszállított árakon eladni.
Játéktárgyak: gyermekek és leányok számára 5 krtól 99 krajezárig. Társas
játékok: 10 krtól 95 krig. Tombola és ahhoz való tréfás tárgyak 2 krtól 50 krig.

Ajándékok urak és hölgyek számára:
Garnitúrák: kigyókő (serpnntinstein), bronz, bőr; szalma, mozaik, tajtók, fa. fij-arany, 
lij-ozflst, korái, ginmni, schildkröte stb.-ből 50 krtól 5 frtig. — A tárgyak nagy 
választékáról, szépségéről ás .feltűnő olcsóságáról mindenki meggyőződhetik, ijl-,.
iij-ezüst, korái, guinini, schildkröte stb.-ből 50 krtól 5 frtig. — A tárgyak

Papír- és Íróeszközök.
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FELHÍVÁS.
A pápai izr. boti'gsególyzö és temet

kezési egylet (llimmnitilts-Veroin) 1880. 
évi január 1-jón rendkívüli közgyűlést 
tart. T Á H G V :

Elnökválasztás.
Tisztelettel felkéretnok az egylet vá

lasztó tagjai, begy újév napján délelőtti 
9 érakor a Mayer-fóle házban minél 
szánmsablmn megjelenni szireskedjenek.

Az elnökség.




