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A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van, hová az előfi
zetések küldendők és a lap szellemi ré
szét illető közieméinek czimzendők.
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SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
TÁRSADALMI KÖZLÖNY.
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Megjelenik minden szerdán és szombaton.

Hirdetések
négyzet centimeternyi tér szerint számít
tatnak. Egyszeri beiktatás ára minden 
négyzet centiméterért 1 krajezár.— Bélyeg 
külön 30 krajezár. — Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 krral 
ámittatik.sZ.Í

Pápa város 1880. évi költségvetése.

I
jlontos körülmények és okok lehetnek azok,
1 melyek folytán városi Imilgettílnk tárgyalása, 

házrendsziibályaink értelmétől eltérőleg. még 
ma sem vette kezdetét. Mi a kósedelmezést felem
lítve nem bocsátkozunk a körülmények és okok 
kutatásaiba, hanem egyszerűen sajnálkozásunkat 
fejezzük ki ezen tény felett, mivel épen költ
ségvetésünk azon legfontosabb tárgy, mely ké- 
sedelmezést nem tűr, hiszen a polgárság erszé
nye némileg érintve lévén ezen ügy által, 
jogosan megkívánhatja anyagi érdekeivel össze
függő dolog tisztázását, illetve mihamarabbi 
elintézését.

Midőn tehát polgártársaink anyagi érdeké
ben ezen megjegyzést tesszük, az korántsem 
bizalmatlanságból, hanem egyszerűen az ügy 
fontosságánál fogva történt, mit azon jó urak 
szíveskedjenek tudomásul venni, kik a nyilvános
ság legcsekélyebb nyilatkozatában már „bizalmat
lankodást1' és más efélét szeretnek látni.

Tehát nem bizalmatlanság, sem pedig 
gyanakodás, hanem egyszerűen kötelességünk 
teljesül ma, midőn a t. városi tanács által 
elfogadott, kinyomatott és kellő példányokban 
szétosztott bndgett előirányzatunkra a közfigyel
met felhívjuk.

Mindenekelőtt a költségvetési előirányzat 
szerkesztésére van megjegyzésünk: ugyanis a je
lenleg használt alakot nem tartjuk helyesnek, 
mert nélkülözi azt, mivel minden budgett-expo- 
sénak bírnia kell, nélkülözi azon Összehasonlító 
rovatokat, melyek által a merev számok indo- 
koltatnak, s melyek által a nem tisztviselő 
i s kellő tájékozást nyerhet a felől váljon lialu- 
dunk-e vagy hányattunk. Értjük a múlt évi 
költségvetésseli összehasonlítást, valamint ebből 
kifolyólag kimutatását annak, hol szaporodott 
az egyes tételnél a bevétel, illetve nagyobbodott

a kiadás és hol csökkent amaz és hol kovesbillt 
emez, valamint az is hogy miért?!

Az adózó polgár méltán megkövetelheti, 
hogy tájékozásba részesittessék ügyeinek azon 
állása felől váljon haladás vagy hanyatlást 
rejt-e mélielien a jövő. Az adózó polgár jogo
san megkívánhatja, hogy tájékozva legyen a 
felől váljon többet fizet-e vagy kevesebbet; s 
reá nézve nem lehet közöhbös az ok,—melynél- 
fogva mindez történik — megtudása sem. — 
Ezért óhajtandó, hogy jövőre ezen hiányt költ
ségvetésünk nélkülözze.

Ha többször említett előirányzatot, a limit 
évivel összehasonlítjuk, eredményül nyerjük, mi
szerint múlt évi állandó 1556 frt 25 kr és 
változó 20407 frt 75 kr összesen 35969 f'rtnyi 
bevétellel szemben bevételeink ez évben csak 
állandó czimen 15747 frt 74 kr, vegyes czi- 
men 14727 frt 40 kr előző évi pénzmaradvány 

I czimen 28 frt összesen tehát 30503 frt 14 
kr, vagyis 5465 frt 86 krral kevesebb mint 

|előzőleg volt. Akiadások összege tavaly 61266 
frt 45 krt tett ki, holott ez évben 59177 frt 
65 kr van kiadás czimen felvéve s e szerint 
1880. évre a kiadások 2088 frt SO krral 
kevesebbek.

De ameddig múlt évben 25297 frt 45 kr 
lett pótadó által fedezendő, addig ez évben 

[28674 frt 51 kr leend e czimen kivetve vagyis 
a pótadó ez évben 3377 frt 06 krral nagyobb 
az előző évinél. Ezen pótléktöbblet szerintünk 
onnan származik, hogy múlt évben 7000 frt 

| ez évre pedig 3500 frt vétetett fel restántiák- 
| hói befolyó összegül, a mi helyesen történt; de 
a meddig a múlt évi előirányzat 16-ik rovata 

) alatt behajthatlan községi pótlék leengedése fe
jében 400 frt lett felvéve, addig ez évben 
[ugyancsak e czimen 1000 frt vétetett fel tehát 
600 írttal több, bizonyára a súlyos idők tekintetbe 
vétele miatt a miért is nézetünk szerint a 3500

frtnyi „restantia" is csak hipothetikns tételnek 
mondható, mert épen, a rósz viszonyok arestántiá- 
kat csak emelni nem pedig csökkenteni fogiák. és 
igy félni lehet, miszerint ez évben restantiákból 
alig fog 1000 Írtnál több befolyni és ezen 
valószinti esemény bilantiánkat még' kedvezőtle
nebbé teheti az év folytán.

A város régibb tartozása 77247 irtot tesz 
ki, mely összegért a város 7% kamatot fizet 
vagyis 5407 frt 29 krt — tavaly fizetett 5400 
s igy ez évben 7 frt 29 krral többet; valószí
nűleg az adósságszaporodta folytán. Uj költsön 
korcsma építésre is szerepel, melynek nagysága 
ugyan kitéve nincsen, de mely kölesönért 6% 
törlesztés fejében 184 frt 58 kr lett beállítva 
niinek folytán összesen 5591 frt 87 krnyi Osz- 
szeget emészt fel az adósságok után fizetendő 
évi kamat.

Nem hisszük, hogy léteznék város széles 
e hazában, mely aránylag véve, többet költené 
évenkint a nevelésügy magasztos czéljára, mint 
városunk, miről minden pápai polgár büszke
séggel vehet tudomást; ugyanis ha a kiadások
1-től  9-ig terjedő rovatai alatt lévő s egyedül 

a tanügynek hozott áldozatokat summázzuk 
10.963 frt 24 krnyi összeg jő ki, melyhez 
még a faiskolára költendő 400 frt is járul úgy, 
hogy városunk együttesen 11.363 frt 24 krt 
vagyis összes kiadásainak több mint egy hatod
részét szenteli. 11a Pápa város példáját minden 
város és község, de leginkább az állam maga 
is, követné, akkor boldog ország lenne a ma
gyarok hazája. De menjünk tovább. Tekintsük 
azon összegeket, melyeket tisztán az embersze
retet oltárára tesz hatóságunk, találni fogjuk, 
hogy évi 6930 frtot képviselő összeget vagyis 
a kiadások egy kilenczed-részét I Ez megható !

Fájdalom, hogy az éremnek más oldala is 
van, mivel a nevelésügyi és emberszereteti ezé- 
lokat jelző rovatok után mindjárt ott terem az

ÁLMAIM.
I.

Vadrózsafa árnyékában aludtam,
Jaj, be szépet, be gyönyörűt álmodtam!... 
Szép volt álmom, szebb a tündérországnál: 
Királynéja — kis angyalom, te voltál. —

Te királyné, — híí jobbágyod voltam én; 
Királynőmnek ajándékot hoztam én, — 
Ajándékot: lánggal égő híí szívet, 
Es jutalma Ion szívemnek — a tied.

Rabszolga és királynő, meg szívesere: 
Összefér-e? — törődtem is én vele!--------
Nem törődtem, - és te is oly jó valál, 
Hogy magadhoz trónusodba méltatál.

S hogy magadhoz fölemeltél társadul: 
Koronánk lön nagy szerelmünk lángibul. 
Es uralmunk a tündéri szép hazán:
Az volt még csak u boldogság igazán! —

Rám borulva, suttogtad és zengetted: 
Ifjú, ifjú, téged én úgy szeretlek!...
S válaszom, — mit édes ajkad lecsókolt— 
Arczomra hullt forró örömkönyfl volt.

-------Hajh! de csókod oly édes volt, oly meleg, 
S olyan igen boldoggá tett engemet, 
Hogy már ennyi boldogság, mely értted ért, 
Álmaimnak szűk körében el se1 fért;

Szétrebbenté a boldogság álmomat: 
Elrepült az, s a valóra nem maradt, —
Nem maradt : csak bús epedő fájdalom, 
Melylyel annak eltűnését fájlalom.

*
IVIi volt, mi úgy elbíívölé álmámat?-------
Mintha haH'nám az édes szép hangokat.... 
Valami a rózsa közt ugv súg, eped--------
Szellő suttog, csalogány zeng szerelmet.

És mi volt az örömkönyü arezomon?--------
11 a r m a tg y ö n gy tő 1 nedves most is az arczom. 
S a mi boldog álmaimból fel csók olt?
Az a napnak rám lövellő lénye volt.

(1872.) HIMFY.

Egy méh-királyné életéből.

Irta : Perjéssy László.
(Vége.)

Mivel nem a legjobb idő volt, más napra ha
tározóm a kimenetelt, habár alattvalóim zúgolódtak 
ellenem, veszélyesnek tárták késedelmezésemet, a 
társadalom létérdeke követeli, kiálták fülembe. — 
Én, hogy megnyugtassam őket, petéket raktam a 
kis lakokba-------- de a zaj, a nyugtalanság köztök
nem szűnt meg, egy merészebb előállt, szóla : „Nem 
csalsz meg bennünket királyné, petéid semmit sem 
érnek, mert nincsenek megtermékenyítve, azokkal 
csak drága gavalléraidat szaporítod, kik csak neked 
udvarolni, hízelegni, bókolni, azon kívül lakmározni 

[tudnak — de dolgozni nem. Utódról, munkásokról 
kell gondoskodnod, mert az kötelességed. — Kíván
juk, követeljük, hogy minél előbb tedd meg nászre
pülésedet. “ Arczomba szökött a vér, e merész be
széd hallatára, haragos lettem, hogy az igazat sze
membe mondták, dühös lettem, hogy szerelmem 
tárgyait igy becsmérelték. FenyegotŐleg emelem fel 
lábaimat, de hasztalan, az egész nép az ő pártjára 
állott, A legválságosabb pillanatban kívülről „niiiii"



— adóvégrehajtó és becsüs évi 1«)00 Irt szám- 
Iájával! Istennek hála e ezimen a múlt évben 
2100 frt lett felvéve s nagy OrOinünkro szolgál 
az itt megtakarított 600 írtra mutathatni. De 
viszont különösnek tartjuk, hogy a. meddig mull 
évi előirányzatunkban „adóbehajtási költ
ségek” fejében 1000 Irt vételeztetett be addig 
jelenben csak 770 frt lelt e rovaton beállítva 
s ez az előbb említett 600 írtból kerek 230 
frtot vonat le ügy, lmgy tiilajdonkép csak 270 
frt az, mi felett ez évben és e fűimen örvend
hetünk. Egyáltalában nem tartjuk helyesnek 
azt, hogy a város az adóbehajtásra többet kény
telen kiadni, mint mennyit e czimen neki meg
térítenek. Ezen anomáliát talán végre viilahára 
meg lehetne szüntetni?!

Politikai heti szemle. 
Ausztria-Magyarország.

A magvar kormányt a Németországgal meg
kötendő kereskedelmi szerződés nagyban foglalkoz
tafia. Az eddig, különösen az országgyűlés elnapolása 
óta erre tett kísérletek eredményhez nem vezettek. 
Jellemző a hazai kereskedelem és ipar helyzetére 
nézve a magyarországi malomipar előkelői képvi
selői által a kormányhoz benyújtott memorandumának 
azon passusa, melyben hangsúlyozva kiemelik, 
miszerint a 1 nagyarországi liszt-kivitel veszélyez
tett érdekében Németországgal szemközt határozott 
álláspontot foglaljon el.

Túl a Lajthán a csehek követelései vannak 
napirenden. Kínosan hatott az alkotmánypartra 
Taafte miniszterelnöknek azon eljárása, mely szerint 
a csehek kívánalmai jogos vagy jogtalan voltának 
megbirálására kiküldött bizottság élére épen Prazak 
a nemzetiségi politika emez engesztelhetetlen kép
viselője állíttatott.

Olaszországban
A vezzana tábornok temetése alkalmával tüntetések 
rendeztettek az Jtalia Irredenta*  részéről Ausztria 
ellenében. Ami e tüntetéseknek különös fontossá
got tulajdonit, az azon körülmény, hogy az olasz 
kormány némely tagjai sem átalottak ezekben reszt
venni. — Izgató beszédek tartattak . melyekben 
Triest, Görz és Istria elfoglalását helyezték kilá
tásba, s a rendőrség csak akkor látta jónak közbe 
lépni, mikor e tüntetések félre nem magyarázható 
jelleget öltöttek.

Francziaországban.
Az uj kormány minden tőle kitelhetőt elkö

vet, hogy a béke fentartására irányzott törekvéseit 
valamennyi külállamokkal szemben a legtisztább vi
lágosságban tüntesse fel. Freycinet kormányelnök
nek Hohenlohe herczeghez, Németország képviselő
jének a franczia kormánynál,intézett új-évi üdvözlete 
át van lengve a béke és barátság szellemétől. Tehát 
egy darab ideig nem lesznek komolyan veendők 
Lénán szavai: .Dodi wer da lebt die Erdő zu 
gestalten, kann drauf niclit láng’ und tiel'e R u h e 
halton." Vagy tán lemondott a franczia köztársa- 

azon missiójáról, 
van hivatva Euró

halton. \ agy tan le.... . ..
ság ország-világ előtt hirdetett 
miszerint a 1 k o t ó 1 a g hatni 
pában ?

Oroszországban
Valujeff tényleg, habár formailag nem. Gortschakoff 
helyébe lépett. E változásnak nagy horderőt tu
lajdonítanak Oroszország belpolitikára nézve, beszé
lik, hogy II. Sándor czár idegeit az ellene irányzott 
merényietek annyira megrázkódtatták, miszerint 

leköszönni, és népeinek alkotmányt adni készülne. 
Eovidciilli i?: azonban nionai'cliiánk keleti határain 3 
orosz hadtest összpontosiltatik. Mi czélbol'f Talán, 
|,o..v a legfiatalabb alkotmány születését ágyudurra- 
nással nílják Indiára a meglepett — Ausztria- 
Magyarországnak ?

Tab, 1880. .január 1-én.
Tekintetes szerkesztő úr! .lói esik a vidéki 

tudósítónak, ha a panaszok közé néha kedvesebb 
hangokat is vegyíthet.; örveudok felnit, hogy én is 
mulatságról és tánczról tehetek ! 1 1
olvasókör, mely a hazai nyelv

tek jelentést. A tahi 
ápolását tűzte ki fő- 

czéljául, e magasztos czél lehető megközelítése, 
elérése tekintetéből,népszerű felolvasásokat is tartat 
helviségében; t. dr. Goldberg Soma ur nemcsak 
megpendítője. de ezideig legtörékenyebb bajnoka is 
volt amaz eszmének: több Ízben tartott már felol
vasást s még mindig sikerült neki, az érdekest a 
hasznossal, a szépet a jóval egyesítni, szóval eddigi 
felolvasásai valódi remekek voltak.

Sylvester-estéjét ünncplendő, tréfás tombolával 
összekötött társas-estélyt rendezett a kör, s sikerüli, 
nevezett jeles orvos urat egy felolvasásra is meg
nyerni. Nem csoda tehát, ha nemcsak a helység, 
de a környéknek virága java is megjeleni, hogy pár 
kellemes 'órát élvezzen. ..Boszniai éleményeim" 
czimü fölolvasásáért többszöri zajos „éljen!" s ba
rátainak kézszorítása jutalmazta a szellomdús leiol
vasót. Biz én sohasem hittem volna, hogy ezen 
annyit meghurczolt „bosnyák ügyből" annyi mulat
tató adomát, annyi tanulságos adatot lehessen 
merítni.

A jelenlevők általános meglepetésére a rende
zőség zenéről is gondoskodott s most tetőpontját 
érte a jókedv. Akadhat-e széles e hazában fiatal
ság, erdemelné-e a fiatalság nevet, mely a lassú 
magvar. a csárdás hangjaira tánezra nem kere
kednék?

Világos viradatig mulatott a társaság, s mi
dőn szétoszlott, csak azt az egyet sajnálta mindenki, 
hogy a leghosszabb éjszak is csak — olyan rövid. 
Elsorolnám a jelen volt szépségeket, de az ős patriár- 
chával a fegyvert lerakom a lelietlenség előtt: „meg
számlálni a csillagokat." Egyeseket nevezzek? 
Tündököltek mind, a rózsás jókedv lényárjában, ra
gyogtak mind, válogatott egyszerűség által.

Az olvasókör nevében hálát mondok annak 
derék elnökének Lövy Zsigmond urnák, kinek pá
ratlan buzgalmának köszönhetjük ezen estélyt, hálát 
mondok mindazoknak, kik nagylelkű adakozásaik 

i által járultak a szinte fényes anyagi eredményhez, 
mert a csak húsz krnyi belépti-dij oly szép össze
get jövedelmezett a kör könyvtára részére, hogy
annak ..Kossuth emlékiratai" megszerzésével vet
hettük meg alapját. A jelenvoltak mindegyikének 
kívánom még, hogy az uj-évet úgy végezze, miként 
kezdette: vígan, jókedvben!

Tisztelettel Sirass e r.

Iparosokat segélyzö izraelita-egylet.
Fischer Adolf urnák következő szavaival, me

lyeket. a f. hó 4-én d. után 2 órakor megtartott 
egyleti közgyűlés befejeztekor, a nagyszámmal meg
jelent iparosokhoz intézett, kezdjük meg jelentésün
ket ; ugyanis F. A. nr az egylet tagjait melegen 
üdvözölve kiemelte, miszerint, a legfüggetlenebb 
ember az iparos. mert mig szorgalma és kezeinek 
munkája tart, addig bátran nézhet az élet rögös 
illái elé és felemelt fővel járhat mint független sza
bad polgár: de ha a sors csapást mér iparosainkra.

ba betegség munkás-kezét megbénítva, ágyhoz 
lánczolja, akkor - és csakis ez esetben — nincs 
szánandobb és szerencsétlenebb ember mint a beteges 
kézműves, mert kenyérkereseti forrása betegségének 
bekövetkeztekor apadni, síit igen sokszor, megszűnni 
szokott. Hogy ezen, az iparosra nézve legnagyobb, 
szerencsétlenséggel megküzdhessűnk, lett ezen ma
gasztos czélú egylet alakítva, mely tagjainak áldo
zatkészsége által*  már évek során fentartva, igen 
sok szerencsétlen iparosra áldásthozó jótevő atyai 
gondozást gyakorlott és sok szegény szeméből a 
kétségbeesés könyüit kitörlé." Íme midőn ezen 
lelkes szavakat íéiemlítettük egyszersmind azon czélt 
is kifejtettük, melynek megvalósítása felé ezen de
rék egylet a legszebb eredménynyel törekszik; ezt 
pedig foképen azért teszszük, hogy iparos polgár
társaink ügyeimét hasonezélú egyletek alapítására 
felhívjuk, mert csakis a kölcsönös támogatás ma
gasztos eszméje által lehetséges leküzdeni azon 
óriási nyomort, mely kérlelhetlen vasmarokkal sújt 
és semmisíti meg a szorgalom gyümölcsét. Való
ban a betegség a legsúlyosabb csapás mi iparost 
érhet, s igy minden iparbarát, minden humanista 
tiszta szívből üdvözölhet egy oly egyletet, melynek 
n e m e s feladata sors sújtotta emberek támogatása. 
Vajha ezen egylet példáját iparosaink követve, ha
sonló szövetkezeteket alakítanának.

Altstadter Jakab ur, miután az egylet összes tag
jainak jelenléte constatáltatott, a gyűlést megnyitván, 
Maitinszky Al. titkára lefolyt évben történtekről ki
merítő és elegáns alakban tartott jelentést tesz, 
miből kitűnik, hogy az egylet a lefolyt évben úgy 
tagjainak számát valamint anyagi állapotát illetőleg 
is, szép gyarapodásnak örvendett és az egy
let nemes czéljának teljesítése körül legszebben 
járt el amennyiben beteg-tagtársait úgy pénzbeli, 
mint orvosi és gyógyszerek segélyében részesítő. 
Az egylet fáradliatlan orvosa dr. Kövi József nr 
legmelegebb elismerést és köszönetét érdemel azon 
ügyhnzgóságaért, melylyel nehéz, de szép feladatá
nak teljesítése körül, viseltetett, mivégből az egylet 
köszönetét és hálás elismerést szavazott orvosának. 
Az egylet anyagi állapota a következő:

Az activák összege: 423 frt 14 kr, a kiadá
sok, melyek betegek készpénzjárulékára, gyógysze
rekre orvosi honoráriumra és egyleti-szolga díjazá
sára szorítkoznak összesen 231 frt 10 krt, tettek ki 
úgv, hogy az egvlet a lefolyt évben 187 frt 4 kr, 
felesleggel végző _ évi működését s igy az egylet 
összes vagyona 605 frt 04 krt. képvisel. — Az új 
tisztikar és felügvelőbizottság egyhangú választó; 
utján következőleg lett megalakítva : Egyleti elnök: 
Altstadter Jakab ur; 11-od elnök: Wolf József ur; 
pénztárnok: Löm inger Rafael ur; ellenőr: Láng 
Ign. ur: jegyző: Maitinszky Al. ur: 1-ső kulcsár: 
Stern Károly ur; 2-od kulcsár: Báder Gábor ur: a 
felügvelő-bizottságba következő 12 tag választatott 
meg: Müller Mihály. Márkus Salamon, Schachtor Gá
bor. Fischer Simon, Neumann Mór. FriedmannManó, 
Rótt Ferencz, Sonnenfeld Samu. Steril József. Krausz 
Annin, Kreiszler Gábor, idősb Kolin Mór urak.
Az egyleti elnök megköszönvén a bizalmat Ígéretet 
tett, hogy mint eddig úgy ezentúl is szivén hordja 
az egylet ügyeit s a tagok támogatását és tevékenysé
gét kikérve üdvözli az egyletet. Ezután dr. Kövi 
József úr intézett meleg szavakat a gyűléshez, majd 
Fischer Adolf úr szólt buzdítólag, s aztán a gyűlés 

' szétoszlott. (Tudtunkkal a humanitás-egylet hason- 
j czélú egylet. Ez alkalommal is csak sajnálatunkat 
fejezzük ki affölött,hogy iz.r. iparosaink még mindig 
szétforgácsolva vannak, természetes, hogy fentebbi 
jelentés általános része a hnmanitas-egvletre is vo
natkozik. Szork.)

vészkiáltások hallatszottak, segélyt kérnek kintlevő 
népeim, rablók támadtak meg bennünket, hogy el
rabolják kincsünket, megrabolják méztárunkat. — 
Különben is felizg atott alattvalóim, dühtől reszketve 
fogadták az ellenséget, a nyílásnál a legirtózatosabl) 
harcz fejlett ki, hol benyomult az ellenség, hol kiszo
rította vitéz népem, a kétségbeesés megfeszített ere
jével küzdött, zi, zi, zi hallatszott mindenfelől — 
--------------s népem vitézségét siker koronázta, mert 
megszégyenülve, zsákmány nélkül távoztak el a 
betörők.

Eljött végre a nagy nap, a nászrepülés napja, 
rövid életem legboldogabb óráit éltem ekkor. Az 
egész társadalom, alattvalóim mindegyike üdvkiáltása 
között hagytam el birodalmunkat, repültem ki. hogy 
biztosítva legyen a társadalom fenmaradása, s hogy 
uj nemzedéknek vessem meg alapját. A mint kire
pültem. a vakító fényesség, moly a végtelen mesz- 
szeségből jött, az óriási tárgyak, a zaj kábitolag 
hatott rám. repültem minden ezél, irány nélkül, 
eszem megzavarodott, nem voltam ura magamnak, 
már-már a kétségbeesés küszöbén állottam, midőn 
köröttem udvarlóim megjelentek. Bátorság szállt 

ereimbe, midőn láttam, hogy köztük vagyok. Külö
nösen egy sugár termetű, büszke tartásit alak ragad
ta meg egész valómat, eszein, gondolatom csak feléje 
irányult, hozzá közeledtem, ő trtlbohlog volt. Ára
dozó szavai viszliangzottak kebelemben. Szerettem 
őt s ő viszont szeretett engem. — A többiek 
búsan nézték iránti való szerelmemet, némelyik le
mondva. keserűséggel, bánattal eltelve távozott,mások 
a féltékenység által hajtatva követtek, de részint ma
gam, részint udvarlóm kergette el.-—Kettőn voltunk, 
repültünk a legtitkosabb, legelrejtettebb helyen, és 
szerelmünkben boldogan. Oly szép volt íí, hogy erő
imben még most is sebesebben lüktet a vér, lia rá 
gondolok, és neki el kellett vesznie, szólt szomorúan, 
meg kellett halnia érettem, szerelmemért, meg tár
sadalmunkért, Mindig vádolom magamat, hogy én 
segítőm elő halálát, szélszaggalva mi hozzám kötötte, 
do ezt tenni kötelességemben állott.

Más részről repültem most már hazafelé híi 
alattvalóim, híveim közé, kik aggódva várták vissza
érkezésemet. Még egyszer körülnéztem mint egy 
hncsuzóiil a külső világban, úgy is sok Idő telik el 
mig újra viszont látom. Nem nászrepülést tenni jö

vök. ha jövök vissza gondolám, mert szeretni csalt 
egyszer lehet s nincs királynő, mely szerelemre 
gyilkolna másodízben is. Udvarlónk kikerülhetlen sor
sa a halál, szomorú végzet, ott áll mindig szemeim 

'előtt, visszariaszt mindentől. Ezért nászrepülést ten
ni minden királyné, éljen bár meddig csak egyszer 
szokott, nem ezért tehát, hanem majd akkor ha uj 
hazát kell keresnem, mint elődömnek, láthatom újra 
a világot. A virágok integettek, tarka pillék jöttek 
hozzám vendégszeretöleg hívni lakaikba, kipihenni 
fáradalmaimat, de nem fogadhattam el, a kötelesség 
haza hitt, pedig éreztem tagjaimban a lankadást, 
szárnyam már alig bírtam emelni, végső erőfeszítés
sel szálltam a méhes elé, honnan idáig másztam, 
honnan felvettek. Oh bocsáss vissza minél előbb 
országomba, hadd nyugtatom meg híi alattvalóim, 
Ígérem, mert mint látom téged érdekel, hogy társa
dalmunkról. ha magam is tapasztaltabb leszek, 
nem ily liatal mint most sokat fogok beszélni."

En megnyugtattam kis királynémat, s felkértem, 
hogy Ígéretét el ne feledje.



Vidéki és helyi hírek.
A városi képviselőtestület ma d. u. 3 óm

kor, szükség esetére holnap délelőtt 10 órakor foly
tatandó rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat:
1. Házi iparbeli ismereteknek a felekezeti elemi ta
nítók közti terjesztése díjazásának megalapítása.
2. Vágóhídi helyiségül vásárolt házra a tulajdonjog 
bekebelezése. 3. Özv. Berger .lakaiménak építkezési 
ügyben hozott tanácsvégzés elleni föllebezése. 4. A 
folyó évi költségvetés tárgyalása. 5. Időközben be
érkezendő egyéb tárgyak.

A pápai jótékony nöegylet f. h. (Ián tartott 
közgyűlésén megválasztattak; elnökké: Zarka Dó- 
nesné, alelnökké: Szvoboda Venczelné, pénztárnokká : 
Kis Mari, gondnokká; Halász Jánosné urhölgyek, 
titkárrá: Antal Gábor ur, választmányi tagokká: 
Kiss Lászlóné, Makara Györgyné, Klngo Ferenczné, 
Bermüller Józsefné, Kovács Istvánná, dr. Klóin 
Mérné, Zimmermann Antalné, GalambJózsefné, Kál
mán Mária, Loskay Kornélia, Lázár Józsefné, Zim- 
mennann Krisztina, Barcza Károlyné, Ajkai Mik- 
lósnó, Saary Lajosné, Adamina Mártonná, Kreizler 
Józsefné, Grósz Edénó, Lazányi Béláné, Gynrátz 
Ferenczné, Peti Váli Mari, Szélestey Lajosné, özv. 
Schlesinger Mérné, dr. Steiner Józsefné, dr. Krausz 
Miksámé, Feigl Sámnelné, Mányoky llermin, Vovta 
Adolfné, l’erlaky Gézámé, Koller Jánosné, Váli Fe
renczné, Steiner Ignáczné, Báron Jakabnó, Tóth 
Dánielné, Könczöl Józsefné, Günther Irma ur
hölgyek.

Közgyűlést tart a pápai polgári kör holnap, 
azaz: 1880-ik évi januárhó 11-én d. u. 2 órakor.

Meghívás. A pápai Chewra-Kadischa egyleti 
termében a felállítandó izr. ápolda érdekében folyó 
év és hó 11-én délután 3 órakor tartandó közgyű
lésre. úgy az egyleti mint a nem egyleti mindkét 
izr. hitközségbeli tagokat tisztelettel meghívja. Tárgy : 
A pápai izr. ápolda íentartására vonatkozó alapsza
bályok előterjesztése. Pápán, 1880. januárhó 9-én. 
A pápai Chewra-Kadischa elnöke.

Ismeretterjesztő egyleti ügyek. Holnap dél
után 5 órakor Voita Adolf ur működő tag a város
háza nagy termében felolvasást tart, melyre a kö
zönség tisztelettel meghivatik. Tárgy: Az építészet 
története. A f. hó 7-én tartott választmányi ülésen 
elnök jelentette, hogy a „Petőfi—társaság," „Ko
szom" czimü folyóirat múlt évi folyamát szép 
diszkötésben az egyletnek ingyen megkűldötte. A 
\álasztmány a Petőti-társaságnak szép ajándékáért 
köszönetét szavazott és elhatározta az uj alakulás 
után, az első közgyűlésen a „Koszom" ezentúl való 
megrendelését javaslatba hozni. Ugyanezen ülésen 
(Ihatároztatott az uj alakulás, mely czélból aláírás 
ivek fognak köröztetni. Szabó Károly könyvtárnok 
jelenté, hogy a Bánfi János helybeli polg. iskola 
igazgató által szerkesztett „Ifjúsági és népkönyvtár" 
c/.iniü vállalatra a népkönyvtár részére előfizetett. 
Könyvtárnok ezen jelöntése tudomásul vétetett és 
elhatároztatott, a mennyiben a pénztár állása en
gedni fogja a „Hasznos Mulattató" és „Lányok 
Lapja" múlt é\i folyamát is meghozatni. Az uj ala
kulás előtt a pénztár átvizsgálására még egy vá
lasztmányi ülés fog tartatni.

Vörös kereszt egyleti ügyek. A választmány 
holnap délután 3 órakor az elnök lakásán ülést tart. 
Loskay Miklós mérnök ur 20 írttal az egylet ala
pitó tagjává lett. Éljen!

A 17-én megtartandó jelmezbál, mint az elő 
jelek után megítélni lehet, jól fog sikerülni. A vidék
ről szép számmal készülődnek e nagyon kedélyesnek 
és elegánsnak Ígérkező bálra. Többek közt azt is 
hallottuk, miszerint győri szomszédaink különösen 
ki fognak tenni magokért, amennyiben 17 győri fia
tal ember készülődik e bálra, kik hir szerint operetté 
costumekban fognak megjelenni. Már előre is üdvö
zöljük őket.

Kereskedelmi ifjúságunk bált szándékozik ren
dezni. Mi ezt örömmel vesszük tudomásul annál is 
inkább, mert csaknem egy évtized már, hogy Pápán 
kereskedelmi bál volt. A sikert illetőleg pedig meg
nyugtatni honfiunkét az, hogy — jótékonyáéi" bál 
lesz. Csak arra figyelmeztetjük az alakulandó bál
bizottságot, hogy a költségeskedést a mennyire lehet- 
kerüljo és inkább oda törekedjék, hogy minél többet 
juttathasson a jótékony czólra.

Tramway vaspálya Pápán. „Hihetetlen de 
mégis igaz" az, hogy egy előkelő és jómódú pápai 
polgár, itt helyben Tramway-vállalatot akar indí
tani és e czélból az illető gyárakkal már összekötte
tésbe szándékozik lépni. A vágány állítólag a vasút
tól kezdve a „Griff" fogadóig, onnét pedig vissza a 
bábsütő utczán végig fog huzattatni. Sőt az illetőnek 
szándéka ezen vállalatnál a legújabb szerkezetű, 
könnyen vezethető és gyorsan megállítható gőzmoz
donyt alkalmazni. Megjegyezzük, hogy mi ezen hirt 
némi tarsózkodással közöljük, és csak azon őszinte 
óhajunknak adunk kifejezést: bár ezen városunk köz
lekedési viszonyaira és forgalmára nézve kiszámit- 
hatlan jelentőségű vállalatnak Ilire, igaznak bizonyul
na. Habár mi ezen tudósítást hiteles forrásból vet
tük is, nem akarunk addig bővebben hozzászólni, 
mig az ügy érettebb stádiumba nem lép.

Kővetkező sorok közzétételére kérettünk fel:

A .Pápai Lapok" 3. számában annak felelős szór- 
kesztője kijelenti, hogy bár kíván atomra let
tem töl ve ve lapja munkatársainak újév
kor közlött sorozatába, lapjának munkatársa 
lenni megszűntem. — Semmiféle polémiába bocsát
kozni nem akarván, egyszerűen csak kijelentem, hogy 
nevem a „Pápai Lapok" felelős szerkesztőjének sze
mélyes felszólítása folytán került nevezett’ lap mun
katársainak újévkor közlött lajstromába.

BÁNFI JÁNOS, polg. isk. igazgató.
Az aszódi „polgári kör" január elsején tar

totta rendes évi közgyűlését, mely alkalommal 
megválasztattak; Elnökké: Csengey István. Alel
nökké: Majoros Mihály. Tiszteletbeli elnökké: Csen
gey Gusztáv. Jegyzőkké: Weisz Lajos és Schlesinger 
Miksa, Pénztárnokká: Krenko József. Gondnokká: 
Churin Soma. Ellenőrré : Tankovich Ferencz. 
Könyvtárnokká: Lapunk szorgalmas munkatársa Né
medy Imre. Választmányi tagokká: Angyal Béla, 
Czier Samu, Churin Ármin, Dór József, II. Dózsa 
Árpád, Eisler Sándor, Huszerl Sándor, Huszerl Ig- 
nácz, Huszerl Béla, Hanover Lipót, Haraszthy 
Mihály, Kiéin Pál, Konecsny Antal, Némedy Mi
hály, Némedy Károly, Nádudvardy István, Paraszkay 
János, Perlusz Adolf, ltomeiser Gyula, Rosenberg 
Salamon, Straub Vilmos, Schwarcz Vilmos, Poos 
András, és Wolfgang Dániel.

Az orth. izr. hitközség képviselőtestületének 
f. hó 3-án tartott gyűlésén titkos szavazat utján 
megválasztattak: Elnökké: Fisclier Adolf. AÍel- 
nökké: Steiner Mayer. Tanácsosokká: Löwy Lázár, 
Wolf Lipót, Kohn Sámuel. Pénztárnokká: Löwy 
Adolf. Ellenőrré: Billitz Dániel. Iskolai gondnokká: 
Koritschoner József. Templomatyákká: Ungar An
tal, Marton Fíilöp és Eisler Fülöp. Levéltárnokokká: 
Koréin József L. és Ungár Sámuel II. Talmudthora 
elöljárókká: Polliik Jakab és Mayersberg Salamon 
urak.

Vizveszély. Néhány pápai gabnakereskedő sür- 
I göny utján tudósíttatott Győrből, hogy a kis Duna 
rohamosan növekedik, és hogy a rakpart közelében 
fekvő gabnájnk elhordatásáról idejekorán gondos
kodjanak. Az illetők e figyelmeztetés folytán rögtön 
Győrré utaztak.

Lerázta a nyakáról, a tapolezafői bíró a be
teg vándorlegényt és pedig olyformán, hogy foga
dott egy fuvarost, a beteget fölpakolta a kocsira 
és meghagyta a kocsisnak, hogy hozza be Pápára a 
városházához, hol majd fuvarját is megfizetik. A 
fuvaros hűségesen teljesítette a reá bízott missiót, 
de nagy volt csodálkozása akkor, midőn a városnál 
nem csak, hogy fuvarját nem fizették meg, hanem 
ráparancsoltak, hogy a beteget rögtön szállítsa vissza 
oda hóimét hozta. Bezzeg nem kérte a szegény 
felültetett atyafi a fuvart, hanem szépen el kotró- 
dott, a beteget mégis visszahagyva a rendőrség 
gondos kezei alatt.

Föpásztori körlevél. — Vettük megyés püspö
künk Ő excellentiájának körlevelét, melyből kiemeljük, 
hogy a Beke-féle pályadijra kilencz pályamű érke
zett. Az első jutalamat (30 forint) Búj tor István 
nagyberényi, a másodikat (20 frt) Kovács József 
monostorapáthi-i, a harmadikat (10 frt.) Tóth József 
faluszemesi tanító kapta. — A folyó iskolaévre ezen 
pálya kérdés tűzetik ki: „A legújabb hazai törvé
nyek szerint miként közlendő elméletig és gyakor
latilag a magyar nyelv az idegen és vegyes ajkú 
községek népiskoláiban?" A beadás határideje 1880. 
július 1. — Supka Jeromos zirczi apát a veszprémi 
püspök szentszék ülnökének kineveztetett. — Elhalt 
Korponay Ferencz, kisbéri plébános és Boór Gábor 
káplán.

Baleset. Egy vidéki paraszt gazda, ki a keddi 
heti vásárra gabnát hozott, midőn a kocsiról le 
akart szállni, megcsúszott, elesett és bal lábát törte. 
— A szerencsétlent csak nagy nehezen lehetett egy 
közel levő korcsmába szállítani, mert iszonyú fáj
dalmak gyötörték a szegény embert és csakis har
madnapra voltak képesek őt haza szállítani F.-Gör- 
zsönybe.

Megható jelenet folyt le új-év napján pozsony- 
mogvei Csalióköz-Somorján. Ugyanis, amint nekünk 
onnan Írják, — az ott közbecsülésben álló B. M. 
kereskedő nejét nevezett napon temették; de mivel 
helyben izr. temető nincsen, az elhalt nő fiai vitték 

. a drága halottat a félórányira fekvő tejfalnsi teme
tőbe. Ezen derék fiák közöl többen már meghalad
ták az 50 évet, s Pozsonymegye legelső izr. csa
ládjaihoz tartoznak. — Derék anyának, derek fiai 
szoktak lenni, s e megható jelenet elbeszélésekor 
eszünkbe jutnak ama görög testvérek, kik, midőn 
anyjuknak valami ünnepélyre kellett mennie s az 
igás állatok késtek, magok húzták a szekeret s az 
ünnepély színhelyén holtan rogytak össze. — A kik 
a szülők iránti szeretetnek és tiszteletnek eme meg
ható tanujelét adták — sokáig éljenek!

Figyelmeztetjük azon t. olvasóinkat, kik a 
már közeledő jelmezbálban részt akarnak venni, 
Kiéin Mór úr szélutczai divatkereskedésére,hol j e 1- 
m e z r u h á k n a k való szövetek s egyéb meglepő 
szép áruezikkek a legnagyobb választékban kaphatók.

Örömmel értesülünk, hogy György Etelka k. 
a. polg. isk. tanítónő már felüdült nehéz betegsé
géből s a tanítást ismét megkezdte. — Kívánjuk, 
hogy egészsége tartós legyen!

Az Idő — a korcsolyázók örömére — meg
változott, a mennyiben kedden ismét fagy állt be 
és az utálatos locs-pocs helyett megfagyott sár 
díszíti az utczákat. De nem akarunk az időről töb
bet beszélni, mert meglehet, hogy mire ezen sorok 
napvilágot látnak, addig ismét Busziuik a locs
pocsbán."

Kővetkező sorokat vettük: T. szerkesztő úr! 
Kérem következő soraimat a közönség érdekében 
közzé tenni. Pápának főutezája a szél-utcza. — Ez 
ismeretes mindenki előtt. Nagyon természetes, hogy 
Pápa legélénkebb utczáját legtisztábban kellene tar
tani. De arról, hogy nem tartatok tisztán, meggyő
ződhetik mindenki, aki azon utczán végig sétál; 
kivált ezen utczának a piacz felé levő, tehát legszű
kebb részén láthatják a legnagyobb sárt, vagy meg
fagyott sárhalmakat. — A piacz szép tér, jó jár
dája is van, de mit használ a jó járda, ha azt a 
járó-kelő és sokszor siető közönség reggelenként, de 
leginkább vásár alkalmával nem veheti igénybe, 
mert a zöldséget, kendert és tejet áruló kofák a 
legnagyobb lelki nyugalomban üldögélnek sorba a 
járdán, vagy annak oly közvetlen közelében, hogy 
az előttük álló sokszámu férfi- és nőnembeli vevők 
közt az ember sokszor csak ököllel bir utat törni 
magának. — Van azonkívül Pápának még egy ne
vezetessége t. i. a katholikus templom. Gyönyörű 

I— remek épület! Áhitat szállja meg az embert lá
tásánál. Megkerülöm egészen, hogy mindenfelül lát
hassam és látom is, és az állitat is megszállja lel- 
kemet, midőn e szép, e szent épületet látom, midőn 
annak feketülő falait szemlélem, mig egyszerre kü
lönös szag üti meg orromat. Lepillantok, magam 
elé a földre, a templom fala mellé és — a szent 
áhitat, mely fogva tartott rögtön eltűnt és más — 
kellemetlen benyomásnak engedett helyet, de ezen 
kellemetlen érzés növekedett, midőn a templomot 
még egyszer megkerülve, szemeim azon — orromat 
is kellemetlenül bántó — emberi nyomok egész 
rendszeres lánczolatára estek, mely bizon nem válik 
díszére ezen szent épület körűidének. — Van a 
piacznak még több nevezetessége is, — kivált éjjel! És 
habár ezen nevezetességek nem érdemesek a — tá
mogatásra— inkább máskor fogok e tárgyra vissztérni.

„Magyar Föld." — Valóban érzékeny hiányt 
pótol nemzetgazdászatunk terén azon vallalat, mely 
gr. Dessewffy Aurél, br. Podmaniczky Géza és Szé
chényi Pál felügyelete és Berényi László szerkeszté
se mellett indúlt meg.„Magyar Föld"czim alatt köz
gazdasági napilap jelenik meg új év óta. A bekül
dött mutatványszám sokoldalú és gazdáink köreire 
bizonynyal a legjobb hatást fogja tenni. Előfizetési 
feltételek: egy hóra 1 frt 50 kr. három hóra 4 frt. 
hat hóra 8 fit. Aki tudja, mily óriási hatást képes 
egy jól szerkesztett napilap elodázni, az bizonynyal 
tőle telhetoleg pártolni fogja e vállalatott.

Gonda Béla műegyetemi tanár szerkesztése 
alatt megjelenő „Gazdasági mérnök" czimü képes 
hetilap első száma gyönyörű szép kiállítással és 
érdekes tartalommal megjelent; ajánljuk szakkörök 
figyelmébe.

A pénzre vigyázni kell. Kohn Dávid, Kohn 
Móricz győri gabonakereskedő fia, uj-év napján 
Gráczból vasúton hazautaztában zsebéből állítólag 
8600 frtot elvesztett. E veszteség hírére a nevezett 
káros hitelezői gyorsan lépéseket tettek, s már január
2-án  a győri törvényszék előtt hitelezőivel 50%-ban 
kiegyezett.

Rendőri hírek. Tegnapelőtt éjjel a járőrség 
elfogta M. J. hamuházi lakos kétes hírű egyént, ki 
éjjel nagyon feltűnő módon botorkált a házak körül. 
Égy, két végén vaskampóval ellátott—dorong talál
tatott nála, mit Ő állítólag az utczán lelt.— Világos 
nappal kurjogatta végig az utczákat szerdán négy 
fazekas legény. Jókedvükben azt sem vették észre, 
hogy a városháza van orruk előtt, és tóvább rontot
ták a levegőt éktelen lármájukkal, de hogy hogy nem 
egyszerre csak azt vették észre, hogy a rendőri hi
vatalban vannak. Nojszen hamar ki józanodtak ott!
— Színlelt beteg jött a rendőri hivatalba, bekötött 
lábakkal, meggörnyedve, nyöszörögve és ápolás vé- 
getti elhelyezését kérte, alig bírva kinyögni a szót. 
Veber őrmester úr kikilldé az előszobába, hogy ott 
várja meg az orvost, ki őt meg fogja vizsgálni. A 
beteg nyögve vánszorgott ki, de odakint — óh cso
da — egyszerre beteg lábai daczára futni kezdett 
és meg sem állt addig, mig csak a városháza el 
nem tűnt szemei elől.

Hymen Ungár Adolf úr a múlt héten elje
gyezte Schlesinger Hermina kisasszonyt Győrből. Sok 
szerencsét!

Városunkban meghaltak folyó évi január hó 
1—7-ig: Fodor Lajos gyermeke, István, á. h., 16 
hónapos, tüdőlob. — Horváth István leánya, Teréz, 
r. k., 10 hetes, sorvadás. — Miltenberger Miklós 
leánya, Mária, r. k., 1 éves, sorvadás. — Valint
József gyermeke, Béla, r. k., 9 hónapos, tüdőlob.
— Pladerer János leánya, Irén, r. k., 1 éves, sor
vadás. — Szabó Istvánná, á. h., 42 éves, tüdővész.
— Seitz Pál gyermeke, János, r. k., 8 hónapos, 
ránggörcs. — Német Ferencz leánya, Anna, r. k., 
2 éves, vizkór. Német Mihály gyermeke, István, r. 
k., 4 hetes, gyengeségben.



PÁPA:
100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 13 frt. ÖO kr., közép 13 frt. —, alsó 

12 frt. 20 kr.
Rozs: jó 9 frt. 80 kr., közép 8 frt. 60 kr., alsó 

8 frt. 20 kr. '
Árpa: j, 9 frt., k. 8 frt. és a. 7 frt. 50 kr.
Zab: j. 7 frt., k. 6 frt. 40 kr. és a. 5 frt.20kr.
Tengeri j. 6 frt. 20 kr., k. 5 frt 60 a. kr. i:.és 

5 frt. 20 kr.
Burgonya: 1 frt. 40 kr.
Széna: 3 frt. 40—3.
Zsúp: 2 frt. 50-3 írtig.

Pápa, 1880. január 9.
WOITA JÓZSEF, polgármester.

Szerkesztői levelezés.
Aszód. Csak kivonatban közölhettük. A többire 

nézve tovább ii csak hallgathatunk. .
Z. . tíy. Sárosfán. Szives ígéretéért köszönet. Számí

tunk rá. Üdvözlet. »•»
S o m o r j a i. Lapunk zártakor vettük. — Jönni fog. 

Üdvözlet. „ ,
Fakó Pinty. Ezen számra elkesett.
D e v e c s e r. Tudomásul vettük.
V e r i t a s. l’gy látszik Ön nem olvasta figyelemmel 

azt, mit a minap az ügyre vonatkozólag kijelentettünk. Mi 
mondottuk, hogy mindenkivel szóba nem állunk. Annyi bizo
nyos, hogy a főmandarin viselt dolgait még mindig nem 
tisztázta.

Felelős szerkesztő: CSOBÁNCZY T. 
Laptulajdonos: NOBEL ÁRMIN.

N y i 11 -1 é r *)

Minden kUlöntis jelentés és meghívó 
helyett

van szerencsénk tudatni, hogy 

FANNYteSOMA 
gyermekeink 

esketési ünnepélye
f hó 15-én reggeli 9 órakor leend, melyre roko
nainkat és ismerőseinket tisztelettel meghívjuk. 
Az ünnepélyes szertartás Pápán, a menyasszony 

sziltől házánál lesz.
Kelt Pápán, 1880. január 8.

Schoszberger Márk Rechnitzer Mayer 
és neje. és neje.

•) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a 
s z e r k.

Gratoorxa-áralr-
Szerencse

hirdetés.

Főnyeremény 
eseti.

450,000 márkaVan szerencséin a t. közönséget értesíteni, 
hogy 1880. január hó 3-iítól kezdve a Kelcz- 
féle házban (fapiaczon)

aj tánczkurzust
nyitottam.

Délután 5—6-ig zárt óra. 8—9-ig fel
nőttek számára, ez utóbbi szombat és vasárnapi 
napokon 8—11-ig tart. — Tisztelettel

Reiner Illés,
tánczmíívész.

nyer. 4000 m.6jutái.
1 nyer.

30800ni.HIRDETMÉNYEK

Bérbe-adó lakás

Az Anna-téren 1241. sz. a. ö szoba, 

2 konyha, 2 éléskamra, fakómra és 

istállóból, 2 pinczéből és padlásból 

álló kényelmes úri lakás, gyümölcsös 

kerttel együtt 1S80. Szt-György nap

jától bérbe-adó, akár egészben, akár 

pedig részben. E házban jó szivaty- 

tyiis kút ivó vízzel is van. — A 

közelebbi feltételek id. Berger Mór 

háztulajdonosnál megtudhatók. Ugyan 

e házban tölgyfából készült rulia- 

mángorlók nagy választékban kaphatók. 

Meghívás Hamburg állam által biztosított 
nagy sorsjátékban! 

részvétre, melyben több mint

9 millió 700.000 márka
biztosan kisoroltatik.

Ez előnyös sorsjáték-nyeremény — melyek 
tervszerint csak 94,000 sorsjegyből állanak — 

a következők:
A legnagyobb nyeremény eseti. 450,000 m., 

továbbá
m.

Az egész művelet 6 osztályból áll, s néhány hó alatt 
biztosan elintéztetik.

Az első húzás határideje
/. é. január IS. és lfí-ára 

hivatalosan van megállapítva.
A sorsjegyek ára:

Egy eredeti sorsjegy ára csak 9 ft. 40 kr. 
Fél „ „ „ „ 4 ft. 70 kr.
Negyed „ „ „ „ 2 ft. 35 kr.

Ezen az állam által biztosított eredeti sors- 
K(nem eltiltott Ígérvények) az összeg bérmentes 

ése vagy posta-előleg utján általam a viliig bár
mely részébe Küldetnek.

Mimién résztvevő kap tőlem még az eredeti sors
jegyen kívül az állam-czimerrel ellátott eredeti terve
zetet ingyen és a megtörtént húzás után azonnal az 
eredeti nyeremény-lajstromot felszóllitás nélkül meg
küldöm.

A nyeremények elküldése és kifizetése 
az illetőknek egyenesen általam, pontosan és titoktar
tás mellett eszközöltetik. O Megrendelések legczél- 

szerfibben postautalványon eszközölhetők.
O Megbízások a küszöbön levő húzás miatt 

lil. Hekscher Sámuel 
váltóuzletéhez Hamburgban intézendők.

ajánlja

NOBEL ÁRMIN
a Leg'iajalo’to azxsragrsiriral g'azd.ag'on. felszerelt

hol

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

állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonnemll vállalattal bátran versenyezhet.

Brochurák, röpiratok, 
közjegyzői és ügyvédi 
nyomtatványok, szám
lák, levélfejek, borí
tékok, névjegyek, ét-
Bármlféle Itt meg nem nevezett nyomtatvány minta szerint, nzonnal elkészíttetik.

lázatok hivatalok és 
egyletek részére, bár- 
czák, bármiféle nyom
tatvány takarékpénz
tár és más intézetnek.

Könyvkereskedés.

lapok, gyászlapok, el
jegyzési kártyák, fal
ragaszok, árjegyzékek, 
báli meghívók, kör
levelek, rovatolt táb

Pápa, Nobel Ármin könyvnyomdájából. (Szélutcza.)


