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Előfizetési feltételek:
Egv évre .... 4 frt. 
Félévre..........................2 frt.
Negyedévre ... 1 frt.
Egy szám ára ... 10 kr.

A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van. hová az elöli- • 
zetesek küldendők, s minden egyéb küldő- ' 
meny is csak oda czi mezendő.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
ÉS

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

Megjelenik: minden Szombaton.

Hirdetések
négyzet centiinetcrnyi 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 
számittatik.

Farsangi elmélkedés.
Az iiilójuítralékok be nem hajthatók, ha 

csak az utolsó permit is oda nem viszik, a 
fol azt kiáltják, hogy ki ad többet érte í

És ezért nagy az elégllletlenség, sok a 
panasz, szidják a kormányt.

Zálogházaink szaporodnak, s ijesztő mér
veket öltenek azok a számok, melyek az el
zálogosított tárgyakat jelzik.

És ezi;rt sokat beszélnek az idők jeleiről, 
a sors mostoliaságáról és még sok másról.

Szokása ez már az embernek, hogy önön 
hibáját mindenütt keresi, csak ott nem, a hol 
kellene : önmagában.

A bűnbaknak mindég másnak kell lenni, 
s ha már éppen senkit so találnak, akkor a 
kormány a bűnös.

Megérjük még ma-holnap azt is, hogy az 
erős télnek is a kormány lesz az oka.

Ite tulnjdonképen nem is erről akartunk 
szólni, hanem egészen másról, arról, a mi sze
rintünk azoknak a bajoknak, melyeket érintet
tünk s még sok másnak, tulajdouképeni oka.

Speciell Pápáról szólunk, mórt ha valahol, 
úgy városunkban van ok mindenféle pauaszra.

Azt tartjuk, hogy azok a zálogházak azért 
támadnak gombamódon, mert csaknem minden 
tizedik emberre jut egy korcsma — nem ál
lítjuk. hogy így van, hanem a sokaságot akar
tak ezzel jelezni — és a párnákat, azért ve
szik el hátunk alól, mert a hová csak tekin

tünk, egyebet sem látunk, mint játékot, murit, 
dáridót, még pedig a javából, és mert az a 
napszámos, az a mosónő oda viszi meg- vagy 
meg nem takarított krajezárjait, a hol azok ka
matot sohase hoznak, oda viszik a lutriba. Sok 
vízcsepp kivájja a legkeményebb követ, és sok 
kidobott krajezár egy város lakosságát tönkre 
teszi. Helyesen mondja egy vidéki laptársunk 
— a „Szentes és vidéke," hogy lia a dolog 
fölött mélyebben gondolkozunk, akkor azon meg
győződésre kell jutnunk okvetlenül, hogy a lut
rihősök, azaz azok, a kik nyakra-főre szeretnek 
a lutriba rakni, csalnak is. megcsalatnak is. — 
Csalnak igenis ; meg akaiják csalni a mindent 
bölcsen intéző isteni végzetet, s míg sok ezer 
meg ezer embertársuk izzad, fárad, dolgozik, 
hogy önmagukat, családjukat fenntarthassák, hogy 
a mennyire lehetséges, tisztességes munka utján 
a jólét csarnokába juthassanak; addig ők, fá
radság és munka nélkül, hogy avval a köznapi 
kifejezéssel éljünk: sült galambot várnak s egy
szerre gazdagokká akarnak lenni. Sokan ezt 
mintegy öntudatlanul cselekszik, mások meg tu
datosan ; mindkettő erkölcsi hiba, mely előbb- 
utóbb keserűen fog bűnhődni. A vak szerencse, 
míg egy-két embernek juttat néhány forintot, 
addig milliókat tesz tönkre. Milliók véres ve
rejtékéből s könyeiből gyűjti össze a néhány 
rongyos forintot, hogy azzal ismét juttatva egy- 
nek-kettőnek belőle, milliók szemeire húzzon 
sötét fátyidt. melyen át megcsalattatásukat ne 
vehessék észre.

A lutrihősök tehát nem csak csalnak, hanem 
csalatnak is. Különös természetű csalódás ez. 
hasonló a kártyajátékos csalódásához, nem hiába, 
nagyon közeli szomszédok ; a játékos százszor 
veszít s ismét százszor veszi kezébe a kártyát, 
úgy a lutrihős is százszor tesz és százszor ve
szít, s csalódásából még sem ábrándúl ki soha. 
Az azonban még hagyján volna, ha e csalódá
sából csupán csak önmagára háramlanínak ká
ros, sokszor átkos következmények. De ismer
tünk családapát, kinek gyermekei voltak, a ki 
ép. erős vala, de akin szintén a lutri szenvedélye 
uralkodott. Ez mintegy húsz éven át rakott a 
lutriba, eleinte kevesebbet, később többet-többet, 
átlag véve azonban hetenkint 50 krajezárt, mint
egy húsz éven keresztül. Kitől vonta ő ezt el? 
Gyermekeitől, kik sokszor könyes szemmel egy 
falatka kenyér után reszkettek; de azért a lut
riba mégis kellett jutnia pénznek. Midőn ez em
ber meghalt, gyermekeit a legnagyobb nyomor
ban hagyta, s azok apjuktól a könyeken kívül, 
melyekből bőven kijutott nekik, örököltek egy 
ládát — tele lutri reskontókkal, melyeknek ösz- 
szes kidobott értéke az 500 forintot jóval meg
haladta. E szerint a lutri ó testámentombeli 
moloch, kinek gyermekeket áldoztak.

A lutrihősökről szólva ne gondoljunk azon
ban csupán csak magára a népre, mely hiszé
kenységénél fogva könnyen lépre kerül s ha 
egyszer a nyereségvágy szenvedélyéé fokozó
dott nála, nem igen tud kibontakozni belőle. 
De ismertünk intelligens embereket, kik e szén.

T á x o z a.
A község és hadnagya.*)

Máskép ment most minden Szigetfalván ; I’ata- 
kyval senki sem ellenkezett, s mivel ő mindig a 
községnek csak javát akarta, nem is bánták meg a 
szigetfalviak, ha szavára hajtottak.

Hajtottak is reá.
l'gy tekintették Patakyt, mint magát a meg

személyesített becsületességet és igazságot.
Vasárnaponként este (isi szokás szerint a korcs

mában jöttek össze Szigetfalva érdemes és nem ér
demes nemes gazdái, s beszéltek okos és nem okos 
dolgokról, a mint hogy é ppen az eszük bírta.

Nincs is abban semmi gáncsolni való, ha a fa
lusi ember a hét nehéz munkája s teljesített isteni 
tisztelet után vasárnap este egy-két órát a borház- 
han tölt. Az ember társas életre van teremtve, s 
bor, búza és szalonna - közmondás szerint - ég
nek lő adománya; csakhogy aztán ki a bort meg
issza, ura is legyen ám, mert a bor lator bajnok, 
legelőször a lábárul ejti el az embert.

Szigetfalván, mint sok más helyen is, az a 
szokás dívott, hogy a felsővégi korcsmában külön 
kis szoba volt fentartva a falu elöljárói s egyéb ér- 
demesb emberek számára, s itt aztán pohár bor 
mellett jött-ment a szó a világ folyásáról, a pénz 
síikéről és egyéb bajokról.

Ez időtájt bizony folytonos bajban volt a ma- 
K.'ar: a nagy franezia háborúk még nem voltak ki- 

) Egy fejezet Bánit Jánosnak éppen most megjelent 
"A faszéin ii“ ez. elbeszéléséből.

heverve, az amúgy is rossz termésekben a némettel 
kellett megosztozni, s így nem csoda, ha szerteszét 
a hazában sok volt a panasz és mindenütt a sérel
mek orvoslását sürgették.

A szigetfalviaknak is voltak panaszaik, s nem 
I is hallgattak el velük, ha a korcsmában összejöttek 
I s a haza javáért.... borozgattak.

„Már én csak ammondó vagyok,így szólt egy 
alkalommal Tüskés Gábor uram, egy magát jól bíró 
gazda, „hogy csak egy jóravaló rebellió vagy pedig 
háború vethet véget ennek az átkozott rossz álla- 

| pótnak.“
l’ataky ismerte a földmives nép esze járását, mely 

szerint a háború volna hivatva az ország belső ba
jain segíteni, de ő ezen véleményben nem oszto
zott, mert ő tapasztalta a közmondás igazságát, 
hogy hadban legtöbb a vágott hús, legkevesebb a 
káposzta hozzá.

„Csalódik, urambátyám, ha rebellió- vagy hábo
rútól vár orvoslást,“ mondá l’ataky; „nekem kiju
tott elég abból a tapasztalatból, hogy a háború mi 
jót hozhat a népeknek, s én mondhatom, hogy csak 
annak tetszik a hadakozás, a ki nem próbálta, s 
hogy a hadakozás oly orvosság, moly nem lehet ve
szedelem nélkül. Elmondanám én urambátyámnak, 
hogy miket kellett látnom és hallanom, a míg a 
császár kabátját viseltem s a huszárló hátát meg
ültem, csak volna türelme engem meghallgatni.“

„Meghallgatjuk hadnagy urat,*  mondák töb
ben, „szívesen meghallgatjuk.*

„Én meg szívesen elmondom,*  viszonzá Pataky 
s poharából egyet húzva s pipáját az asztalra tévő

ezeket mondá: „Csak egy kis részletet mondhatok 
el az egészből, de ez is elég lesz arra nézve, hogy 
kimutassam, hogy a háborúval mi szokott járni. 
Drezda városa előtt történt, hogy sebet kapván, 
francziákkal, németekkel s tudja Isten még hányféle 
nemzethez tartozó katonákkal a városba lettem 
szállítva s egy kórházban elhelyezve. Sebem nem 
volt nagyon súlyos, s így nemsokára el lettem bo- 
csájtva a kórházból s mint hadi fogoly újabb pa- 

[ rancsig meglehetősen szabadon járhattam Drezda 
utczáin. A város, melyet vagy harmincz ezer franezia 
védelmezett, szorosan volt körülzárva az ostromló 
seregtől, s borzasztó szükséget szenvedett. A nehéz 
szolgálat, melyet a francziák a sánezok között, a 
külső városok kertfalai mögött, szabad ég alatt, 
folytonosan kitéve az őszi esőnek és hidegnek, 
tettek, együttjárván meleg és erősítő ételek hiányá
val, vérhast és ideglázt szült, úgy hogy a számos 
rendes és ideiglenes kórház már nem fogadhatta 
be a sok beteget. E bajt tetőzte az, hogy a francziák 

| között iszonyú erkölcstelenség kapott lábra, mely a 
tábornoktól kezdve egészen le az utolsó betegápolóra 
is kiterjeszkedett. A franezia uralom végének köze
ledését érezve, mindegyik azon volt, hogy alárendelt 
bajtársa rovására meggazdagodhassék. Lelketlen vál
lalkozók arra is vetemedtek, hogy az amúgy is cse
kély ápolási költséget sem fordították a kitűzött 
czélra, hanem a betegeket éheztették, a halottakat 
pedig napokig is ott hagyták a beteg-szobában, csak
hogy értük tovább is húzhassák a szerződésileg ki
kötött napi költségeket, és csak akkor távolíttatták 
el őket onnan, mikor a bűz már kiállhatatlanuá lett.



Vidéki és helyi hírek.
' A helybeli ref. főiskola hittanhallgatói által 
1 ma egv hete rendezett zene-, ének-, szavalati- és 

tánczestély a várakozáson felül fényesen sikerült. 
Theologusaiuk ez egyszer bebizonyították, hogy ok 
mégsem olyan száraz scholasticusok, mint a milye
neknek szokás szerint tartják. A t. rendezők ellen 

1 csak egyetlen egy kifogásunk volt, t. i. az, hogy 
nagyon ‘is feltűnő készséget tanúsítottak az est csa
logányának a dobogóról való levezetésében, úgy 
hogy mire hatalmas tapsaink hangja odáig eljutott, 
már csak a puszta hely volt látható. No de ezt is 
inkább virtusnak mint hibának kell betudni, mert 
hisz ez az udvarias készség tanujele volt. A műsorozat 
ez volt: Nyitány Cseresnyés K. zenekarától. 1. ,Olyan 
a te dalod." Népdal Székelytől, dallama Huber K - 

itól. Előadta a főiskolai énekkar. 2. Változatok dán 
népdal fölött Yillmerstől. Zongorán előadta Könczöl 
Gizella urhölgy. 3. „Pókainé" Gyulai P.-tól. szavalta 
Oroszi J. 4. ,’,Nagv Ária" a „Troubadour“-ból éneklé 
Bojnitzer Gizella urhölgy. 5. n«hij de bús az én éle
tem" Huber K.-tól, folytatólag „Édes Rózsám" 
népdal Csekeő Gusztávtól, előadta a főisk. énekkar. 
11. 1. „Szigetvári emlék" Székely Imrétől, zongo
rán előadta: Csoknyai Elizurhölgy. 2. „Magyar nép
dalok" Állaga Gézától éneklé Bojnitzer Gizella ur- 

____ , ........ „ ’J’e,... 3. „Sárai Mátyás" Kecskeméthy F.-fől sza- 
nekünk, azt ne irigyeljük tőle, s netán utána valta Borza Mór. 4. „La Stella" Valse Luigi Ardi- 
kapaszkodva. ne nyújtózzunk tovább, mint a titol, éneklé Bojnitzer Gizella urhölgy. •>. BHo:i\e- 
meddig a takarónk er ; mihez hozza adjuk a ' ...........   , - ........... „ T,
feddhetlen, jámbor élet utam törekvést, akkui csak annyiban szenVedett változást, amennyiben a 
nem fogunk többé a kielégíthetlen molochnak,; est csalogánya, Bojnitzer G ”

csak könveket s lutri-reskontókat hagyunk örök- szóljunk a művészi sikerről? Kedvünk volna pont- 
segül, s ha mellettünk valaki százezreket nyerne 
is, nem fogjuk tőle irigyelni, mert mi többet 
nyerünk, megszerezvén 1 
datot. hogy munkás tagjai valáuk a társadalom- mondjuk, hogy olyan dilettánsokat bármikor szive-

veoélynek rabjai voltak, s kik ha nem is egész 
jövedelmüket, de annak nagy részét erre paza
rolták. Mert ez közös betegség éppen úgy, mint 
a kolera s a kártyajáték, mely a társadalom 
minden rétegében keres s talál magának áldo
zatokat.

De ha ez betegség, mely a mint látjuk 
veszedelmes nem csak azért, mert nem csupán 
egyeseket, hanem egész családokat foszt meg a 
kenyértől, de azért is. mert annyi csalódás sem 
tudja az embereket belőle kigyógyítani, aggódva 
kérdezzük, vájjon igazán gyógyíthatlan baj vol
na-e ez? Nem ! — csak el kell találni a gyógy
szerét. A gyógyszer, melyet mi ajánlunk, radi- 
cális cura, a mellett általános, más ilyen lelki, 
erkölcsi betegségeket is sikeresen gyógyít meg. i 
bár nem is hirdetjük úgy, mint sok szédelgő a 
maga kotyvasztékát, hogy „nincstöbbé betegség 
E gyógyszer pedig nem más. mint a m u n k a 
s ö n s o r s s a I való m e g e I é g e d é s.

Fordítsuk munkára szánt időnknek minden 
perczét munkára, még pedig azon téren, hová 
bennünket az isteni bölcseség állított, érjük he. 
azzal, a mink van: ha másnak többje van mint hölgy. 3. „Sárai Mátyás" Kecskeméthy F.-fől sza-i

............... . wtr. 5. „Honvé- 
dek csatadala" dallama Huber K.-tóí, előadta a fő- I 

, |isk. énekkar. Záradék Cseresnyés K. zenekarától. Ez | 
r ‘.....................................................................................az

___ o__ ___ I. kisasszony a magyar1 
a lutrinak áldozni, akkor gyermekeinknek nem népdalokat utolsó előtti pontnak hagyta. — S mit

ról pontra részletes, igazságoz és méltán} ló bírálatba 
bocsátkozni, ha az a körülmény, hogy „dilettansok- 

[kai" volt dolgunk, utunkban nem állna. Így hát 
magunknak az edes tll-1 csak egész általánosságban lévén szabad szólni, azt 

__ ...................... ’ ___ 1-0., _  .................. .... ' ” ’ e- ]
nak, megszerezvén a lelki nyugalmat, melyet a sen hallgatunk meg. A főiskolai énekkar szabatos | 
föld összes kincse ki nem pótolhat. Munkáíkod-1 ^sekeö 1 .”.r.
. , , , . , . i IKöncyftl Ci7Plln í's Csnknvai Eliz kisasszonyok vonzó
innk s legyünk önsorsunkkal niegelegedve s ak- u *-•  , . , 1 tUUKVl IUC11V » VI SUU> HIISUI
kor jut is. marad is. Megadja ugyanis nekünk Gizella kisasszony bájos dalainak.

________ r hass-soloi, — 
I Könczöl Gizella és Csoknyai Eliz kisasszonyok vonzó 
zongorajátéka méltó versenytársai voltak Bojnitzer 

‘_________ ______v 1' \\ bár ezek aratták
mindazt, a mire szükségünk van. az, ki az ég —s méltán—a legtöbb tapsot. Bojnitzer kisasszony 
madaraira s a mezők liliomára is gondot visel, hangjában egy kincset bir, milyennel ezrek között 
mert igen igaz azon latin közmondás: „Óra et kevesen dicsekedhetnek, a hanglétra felső re- 
. . c i i -7 * i • iá i ií. gióiban csak oly könnvüséggel mozog, mintha mástlabora, dabit tibi Deus oimna bona!“ ó„elell]e, miilt az Oiapliniolg(i|(j tt. Azt azon-

Zálogházaink pedig csak akkor fognak ke- bán nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül, hogy éneke 
vesbedni, ha korcsmáink száma fogy, a mi ak- még sokkal hatásosabb volna, ha szabadon, nem 
kor fog megtörténni, ha a társadalom minden ??er* ; iu?^|;veS«
rétegében társas élet lesz; ha az egymás kö
zött egyenlők tömörülnek s józanul gondolkodva 
idejüket, pénzüket nem ott vesztegetik, a Ind 
'soha se tehetnek szert nyereségre.

Nem volt szándékunk e kérdést kimerítően 
tárgyalni, s nem is tesszük; szavaink csak egy ■ 
kis „memento*  akartak lenni most, mikor a, 
pénzköltésre oly sok „titulus" akad.

Ütésre lábon állt az egész terem, s úgy maradt V'* 
vagy korán reggelig. — Az est, mint halljuk 
tekintetben is kielégítő volt, mert nemcsak i 
deficzitet nem, de sőt csinos plust tud felnnit-o 

A pápai „Polgári Kör" vasárnap délután 
tóttá meg ez idei alakuló közgyűlését. Megtudtuk * 
gyűlésen, hogy a tagok igen hanyagul fizetik i 
tagsági dijaikat, a mi bizony nagy baj. — Egvhn> 
gulag meg lettek választva, elnöknek: Wajdics p/’ 
roly, alelnöknek: Koczka László, titkárnak- ’ 
Boldizsár, pénztárnoknak : Heykál Ede, könyvtárnT 
nak: Dénes Miklós. A választmányba titkos sza°" 
zás utján: Czink János (22 szavj, Boda (Jva?’ 
(21), Bikky Sándor (20,) Vermes Péter (20) u! 
Makara György (20). Brúder Samu (19), Dr. fJí 
Mór (17), Bánfi János (17), Szám József (uj) v 
vács István (14). Fischer Adolf, kávés (14 ), Mosze 
rer Vilmos (13). A kör 130 taggal alakult niee 
de hihető, hogy ezek száma még jóval szaporodni 
fog, ezt már a „csonka csütörtök" is megérdemr 
Kívánatos, hogy a kör mennél előbb helyiséget vál 
toztasson, könyvtárát pedig jobb rendben tartsa fa 

I azonban a világért se akart ozélzás lenni „Piát?' 
• bácsira, az ex-bibliothekáriusra !

A helybeli evang. gyülekezet konventje Koví. 
! csics Gyula tápió-szellei tanítót jelölte ki első hö. 
; Íven a helyben üresedésbe jött tanítói állomásra

A százéves naptárnak az egyszer igaza volt 
mikor e hóra rendkívüli hideget jelentett. Hétfőn 
10° zérus alatt állt a higany, de a jövendölés szé- 

I rint 25-én még nagyobb hidegünk lesz, s igy pű 
I kiütve azt a sok havat, a mely bennünket egy éj 
alatt megörvendeztetett, a legpompásabb szfautra v J 

! kilátásunk.
Kevés a pénz. A helybeli kath. tanítókf.éii 

január hór. fizetéseiket a mai napig sem kapták 
meg. (Miért nem kérik? Szerk.)

Az ifjúsági és népkönyvtár VI. kötete, mely 
Bánfi J. BÁ fél szem fi “ czimü elbeszélését tartuí- 
mazza, e héten hagyta el a sajtót. A m fi vöcske élén 
egy csinos kép van. melyet városunk jeles rajztanár.!. 
Bérez D. úr rajzolt s bécsi elsőrendű műfametó 
metszett, s ajánlva van e míívecske mit. Oönezy 
Pál közokt. miniszteri tanácsos úrnak, mint a ma
gyar ifjúság nemeskeblíí barátjának. — Ára 45 ki. 
— Lapunk mai tározója egy fejezetet hoz ez elbe
szélésből.

A theologus bálon kifejtett sikeres közremíl- 
sére Bojnitzer kisasszonynak alkalmasint belii- 

virágcsokor kézbesítése kíséretében kapott:
Gátat nem ismer művészet, tudomány. 
Istennő vagy szép bájdalu csalogány! 
Zengő éneked vidítand ezreket, 
Elbűvöl bánatos árva sziveket;
Leányka, látod, ez mind szép és dicső, 
Az eredményt megmutatja a jövő!

í

i köd< „ , ................. ..........
lyással voltak a következő sorok, melyeket egy dí
szes virágcsokor kézbesítése kíséretében kapott:

a legcsekélyebb nyomást is érzik, a hang sokat 
veszt tisztaságából. Különben fogadja itt is köszö- 
netünket azon élvezetes perczekért. melyeket nekünk 
énekével szerzett. — Hátra volna még a két sza- 

ívaló: Oroszi Jenő és Borza Mór urak. Ezekre nézve, 
csak azt mondjuk, hogy ha amannak pathossa ma
gát ki fogja forrni, jeles szavaló válik belőle, és ha 

i Borza ur arra fog törekedni, hogy a barsi szóejtés- 
I sel felhagyva, helyette általánosabbat használ: hu- 
I morisztikus költemények elszavalásával még nagyobb 
! sikert fog aratni, mint a milyent már most is ara- j 
j tott. — A fülnek e szerint elég jutott ki a jóból,
de ezalatt a lábak elzsibbadtak s egy kis mozgást; 
óhajtottak. Óhajuk teljesült, mert mint egy varázs- I

A kővetkező sorokat vettük: „Tiszt. Szer
kesztő' ur! Becses lapja múlt számában egy közle
ményben az mondatott, hogy a helybeli nőegylet 
izr. tagjai magukat demonstratíve tartották távol a 
theaestélytől s ki is szándékoznak lépni az egylet
ből az úri kaszinóban történtek miatt. Miután ez ál
lítás azon színezettel bír, mintha mi izr. nőegyleti 
tagok összebeszéltünk volna, a mi csakugyan nem 
volna helyén, ezennel kijelentem, hogy olyan megál
lapodás-féle köztünk nem létezik, s nem is hiszem, 
hogy több izr. nŐegylettagtársaim oly szándékban

Egy kórháznak mind a három emeletéről napon
ként száz meg száz elhalt s meztelenre vetkőztetett 
katonát dobtak le a halottas szekerekre, s úgy tapos
ták a holttesteket, mint a hogy szénát vagy szalmát 
szokás taposni, hogy több férjen a szekérre. Mondják, 
hogy a betegségnek 12—14000 frauezia esett áldoza
tul, kiket oly sekély gödrökbe temettek, hogy ké
sőbb mélyebb sírokat kellett számukra ásui, nehogy 
bűzükkel a levegőt megfertőztessék. — S ha még 
azt mondom, hogy ezer meg ezer család jutott kol
dusbotra, a hol a háború pusztító angyala dühön
gött; hogy egész országok népei átkozzák a háborút; 
azt a napot, a melyen kitört, s azt az embert, a ki 
azt okozta, — vájjon ki van közöttünk, a ki még 
most is azt mondhatja, hogy a háború bajainkat 
megorvosolná? Igen, megorvosolná úgy, mint a hogy 
a testünkön ejtett seb beheged, ha arról a kötőt és 
a tépést leszakítjuk s késsel megyünk neki a sérült 
helynek/

Ezután se Tüskés uram, se pedig más nem em
lítette többé a háborút mint orvosságot.

Élet-iskola.
A sors kemény küzdelmei 

Edzik meg lelkedet
Jobb jövőre; mert „nem tanult, 

Ki méy nem tzenvedett
♦

Ha van benned elég erő, feláldozni tenmagadat 
a mátok javáért, — csak jók legyenek czéljaid és 
szent a jog, melyért küzdél, küzdve szenvedél: ne l

bándd a kárörvendezok gúnyos kicsinylését, s tedd 
magadat túl azokon; mert Jézust követted.

♦

Nincs lelket fölemelőbb, nincs — « méltatlan 
szenvedésnél! mert megtanít jól élni és — tisztán 
gondolkozni.

*

Biztos a jó gyozedelme,
Csak az ember, csak az ne csüggedne!

*
A ki tűrni nem tud: sikert nem érdemel.

♦

Ezer megpróbáltatás közt mind’ csak egyet, 
csak azt tapasztaltam: helyén és idején kívül semmi 
sem visz czélhoz. Ezt eltalálni, teszi az okos embert 
mindig.

*
Légy okos, előrelátó, 
Csak másoknak soh'se’ ártó.

*

Annyiban élj' csak magadnak, a meddig és a 
mennyiben a mások javára élhetsz.

♦

Kinek nincs benstí világa, sivár annak a küllét 
is, mert azt sem tudja, érzi, hogy él-e valósággalt!

*
Semmi sem zsibbasztja, bénítja el jobban szi

vünk főnkéit érzetét és lelkünk szárnyalását, mintha 
ennek kormányát: a becsületet támadják inog durván.

♦

Erős erkölcsi érzet nélkül irót nem képzelek;

de nincs is, mert Íróvá csak magasztos szív tehet... 
E nélkül nincs gondolat és nincs ,isteni ihleti*

♦

Éltünk legfőbb díszének a megbocsátást tartom. 
A ki erre nem képes, az nem képes szeretni; és a 
ki szeretni nem tud: gyűlöletre méltó.

Ha kiki önmaga a saját szerencséjének a ko
vácsa, úgy ennek a kitartás és e.rély lehet csak a 
kalapácsa. *

Örökké csak hinni, reménykedni, s mindent a 
vak szerencsétől várni: beteg álom, ábrándozás csu- 

I pán. Légy erős, tudj', ne csak remélj, s tedd szol- 
gáddá te a szerencsédet !------- egyre figyelj csupán:
humbug azért soha se légy, mert az utálatos.

u *

Legbiztosabb jele a valódi tehetség hiányának, 
Ind az árultatik. — Mint a jó bor: ez sem axorul 
reclamra, ezégérre.

♦
.Éltünk mozgatórugója az akarat-erő. Csak ez, 

, a mi emberré tesz; e nélkül tengés az élet, mint 
akár a fáé, mely nem magától: magán kívül hajt 
csak jóra, rosszra, a szeriut, hogy szú eszik-e, vagy 
virágzás éri. — — Gyesze-szutyi embernek nyáni- 
nvám a szerencséje.

♦
A nyílt hang elnémítja, mig a titkolódzó ki

hívja maga ellen a rosszakaratút; kivált uz oly em
bereknél, kiknek legfőbb passziójuk más dolgává 
bíbelődni, másokon rágódni, s kiknek legtalálób 
nevük: nlesi-puskás,u métely.

♦

Legjobb : jól lenni mindenkivel.
Ariutid.



idruáuak, mint azt becses 1-pja 
... „Íbnii Citv uocgyleti

közölte. Tisztelettel 
tag.“ — (Noha o 

]‘‘l‘Vreigazitúst‘vártuk, mégis úgy vagyunk ez ügv- 
'vel hogy niég több világosság is elkelne. Szerk.) 
& ’ Mint lapunkban is már jelezve volt, az eddig 
Nobel Ármin kiadásában megjelent „Ifjúsági és nép
könyvtár “ uz 1881. évre annak szerkesztője Bánfi J. 
noliiár'skolai igazgató kiadásába ment át. Előlize- 
Li díj egy évre - írt. 50 kr. Egyes kötetek ára 
50 kr. Mindon második hónapban egy kötet jelenik 
nieg. Az előfizetések a szerkesztő-kiadóhoz január 
véiréig küldendők be. Ajánljuk olvasóink szives figyel
mébe és pártfogásába.

Kővetkező sorokat vettük: „Tekintetes szer
kesztő úr! Becses lapja múlt számában az ut
casarkon kiiógasztott meghívón fehér krétával irt 
a n t i s e ni i t á k n a k“ szóból kiindulva urasá- 

Jod *ZI’* hölgyeknek keserű szemrehányásokat 
tesz „fénykép beszélik*  „azt beszélik*  stb. mende 
monda alapján. Olyanokat mond el róluk mikre a 
t. hölgyek közül talán egyik sem gondolt. Én teháti 
szerkesztő ur felszólalását határozottan antisemiti-1 
kus erőlködésnek tartom, különösen midőn elfogadja 
azt, hogy általában zsidókérdés létezik, és annak 

ol’v módon való megoldását helyezi kilátásba, mint 
a’ztNémetországban szemlélni alkalmunk van.*  Feljo
gosítva érzem magamat izr. hölgyeink nevében kije
lenteni, hogy ők bitünk azon sarktételénél fogva, 
mely szerint „Szeresd felebarátodat mint magadat*  
nem ismernek különbséget keresztény és zsidó jó
tékonyság között, „de legkevésbbé a nőegyletnél, 
mely nem Pápa városi „keresztény4* hanem Pápa 
városi jótékony ezélu nőegylet, melynek czélja ke
resztényt és zsidót egyaránt segélyezni. A helyi 
lapok helyesen cselekedtek volna, ha a „casino kü
lönlegességeit,44 melyeknek meg- és elitélésével ha
zafias kötelességet teljesítettek volna, figyelemre mél
tatva a megsértett casinóbeli volt zsidó tagoknak 
elégtételt adtak volna. Egy zsidó.*  (Ez a második 
felszólalás, a melyet ez ügyben vettünk, vettük pedig 
akkor, mikor a másik már ki volt szedve. Közöljük, 
noha uz u megjegyzésünk reá, hogy minden iziben 
alap- és indokolatlan, — Mi 1., nem tettünk senki
nek sem keserű szemrehányásokat, hanem igenis szól
tunk arról, a miről már az egész város beszél, s 
hírlapírói kötelességünknek tartottuk, véleményünket 
úgy elmondani, hogy az érdekeltek megértsék. A mit 
megírtunk, azt nem holmi „mende-monda*  alapján 
irtuk meg. s beküldő ur egy kissé válogathatott 
volna enemü kitételeiben; 2., a ki lapunk múltját és 
jelenét ismeri, az csak jó adagjával a — hogy töb
bet ne mondjunk — malitiának kell, hogy bírjon, 
ha azt mondhatja, hogy antisemitikus tendentiákban 
erőlködik. Mi nem ismerünk zsidókérdést s ismételt 
felszólalásainkkal azt akarjuk elérni, hogy zsidókér
dés ne is támadhasson *,  ámde úgylátszik, hogy éppen 
bizonyos izr. egyének azon vannak, hogy zsidókérdést 
provokáljanak. 3., mi sehol se mondtuk azt, hogy 
az izr. hölgyek különbséget tennének vallás és fele
kezet szerint, mikor a jótékonyság nemes erényét 
gyakorolják, noha azt is tudjuk, hogy a „Szeresd 
felebarátodat mint tenmagadat44-féle isteni szózat 
nem az izr., hanem a keresztény vallás sarktétele, 
mert ezt egyenesen ennek alapitója mondotta. 4., ha 
beküldő ur a kaszinóban történt dolgokról felszólalt 
volna, szívesen engedtünk volna neki lapunkban tért, 
noha azt is kell mondanunk, hogy a kaszinó abbeli 
eljárásában, hogy az uzsorást kigolyózta, még 
nem látunk zsidóüldözést, s talán épp az a túlságos, 
sokszor éppen nem indokolt érzékenység — mint a 
milyent beküldő ur is tanúsít — oka annak, hogy 
ott is látnak felhőt, ahol nincsen. — Ennyit akar
tunk mondani, s hozzá tehetjük még, hogy’ mig la
punk jelenlegi körülményei között fenn fog állani, 
más álláspontot senki kedvéért se foglal el. A kinek 
nem tetszik, ne olvassa. Szerk.)

A jánosházal „Berzsenyi-kör*  könyvtára gya
rapítására 1881. január hó 30-án saját nagy ter
mében (Szedlár Ferencz-féle házban) tombolával 
egybekötött fényes és zártkörű tánczvigalmat 
rendezend, mely alkalommal B i z i G y u r c s i 
keszthelyi híres népzenekara fog közreműködni. — 
Belépti díj: Személyenként 1 frt, Családjegy 2 frt 
50 kr. — Egy tombolajegy ára 20 kr. — Felül- 
fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug
táztatnak. — Kezdete 8 órakor. — Jegyek előre 
válthatók: Kohn Jakab, Kohn Mór, Salzberger S. 
örökösei és Márton Lipót urak kereskedéseiben: este 
pedig a pénztárnál.

A következő meghívó lett kibocsátva: A 
»Pápai izr. iparosok gyámolitó egylete44 elnöksége 
által uraságod tisztelettel meghivatik, miszerint mél- 
toztatnék az egyesült két egyletnek örömnapi meg
tartása czéljábó’l február hó 2-án az izraelita gyer
mekiskola termében esti 7 órakor rendezendő dísz
vacsorára megjelenni; egy teríték ára 1 frt 50 kr.

Eltűnt f. hó 10-én a helybeli ref. gymuasium-j 
nak egy első osztálybeli tanulója. A fiú 10 éves, 
neve Karsa Zsigmond s Szt-Király-Szabadra való. | 
Azt mondják, hogy katonaintézetről ábrándozott min- 
’hg- A rendőri köröztette daczára mindeddig se ta
lálták meg.

Nyilvános köszönet. A pápai izr. iparos gyá- 
üíolitó egylet elnöksége e helyen tisztelt Fischer 
Adóit urnák mint az izr. hiközség lek. elnökének 
,z egylet részére ajándékozott 10 írtért, Marton J. 
"•urnák 5 Írtért és Mádai S. urnák 2 frt lukiért' 
e?forróbb köszönetét nyilvánítja.

Előfizetési felhívást vettünk e műre: „Idők 
jele vagy a 80 lourdesi csoda. Irta: Abbé Gaame 
párisi kanonok ; magyarra fordította dr. Gyarmathy 
János pápai kamarás Ara fűzve GO kr., két mise 
intentióra is megrendelhető Budapesten Eggenberger 
czégnél (Barátok terén) s a fordítónál Somlyó-Vá- 
súr helyen. (Posta helyben.) A szellemdús franczia 
író tekintve a számos és folytonos csudákat, melyek I 
a világhírű kegyhelyen történnek, — tekintve, hogy 
a világ nagyrésze mégis egykedvüleg szemléli, alig 
akarja észrevenni, sőt éppen Francziaországban dü
höng a vallási egyház, és ennek szolgái ellen, —j 
ebben az idők jelei a jók rosszak végleges elválást i 
az utolsó ítélet bekövetkezését látja ...se szem- j 
pontból óhajt korára hatni. A felfogás eredeti, el- | 
més, s jogosult már a bölcs szempontjából is — I 
emlékezzél meg az utolsó dolgokról, s nem vétkezel'
— A mű megjelenése nyomdai akadályok folytául 
elkésett.

Mint értesülünk, a helybeli iparosok február 
hó 12-én tánczmulatságot rendeznek. Jó sikert kí
vánunk !

A király kegyelem utján elengedte Majthényi 
Izidornak és Verhovaynak a párbaj vívás miatt rájuk 
mért büntetést.

Pocsár Jani váczi czigányprímás egyik fiát pappá, 
másikat ügyvéddé nevelte, lányából pedig franczia- 
és zongoramesteruÖt képeztet. *

Sopronban e hó 13-án délelőtt kisérték meg- 1 
kötözve s kivont fegyverrel M. L.-t, ki a soproni I 
„Deák-Kuti vármegye44 czimü egyesületnek volt ez j 
évre megválasztott pénztárnoka. — A keze közt levő ( 
pénzzel, s a takarékpénztárban levő körülbelül 200 
irtot kivevőn, s igy mintegy 400 írttal s egy pin- I 
czérnovel megszökött; N.-Czenken elfogatott s méltó | 
helyére a hűvösre tétetett, addig is, míg felette a 
törvény Ítélni fog.

Megszökött Kiéin Gábor pápai szabósegéd is | 
bebizonyította telhetetlenségét, ugyanis nem elége
dett meg azon ékszerekkel és jelentékeny pénz
összeggel, melyet Kohn Regina marczali lakostól 
ellopott, hanem ráadásul még 70 frt adóssáíiot is 
csinált. Hogy pedig a lopott tárgyakat biztonságba 
helyezze, és az adósságtól ment legyen megszökött. 
Nyomozzák.

Ugyancsak megszökött Gaál Lajos czipészse- 
géd Kornbauer J. Sz.-fehérvári czipészmestertől, mi
után tőle 15 frt előleget felvett.

Rajt vesztettek. Szauer János földjén hagyott 
szalmájából a következő jómadarak u. m. Borsó Jó
zsef zalakoppányi hely nélküli kocsisnak, Ludvig N. 
kisajkai szúrni. Csontos Antal neje, Kiss Rozinak 
(Kiss Istzán taligás leánya) és Bécsi Zsuzsi acsádi 
szárm. helynélküli cselédnek többször sikerült nagy 
halmazokat ellopni, és a többszöri siker által fel
bátorítva a hét folyamában ismét azon szándékkal 
mentek ki Sz. J. földjére, mert tetten kap attak s 
hűvösre kísértettek.

Hütelen cseléd. Szabó Rozi Manheiraer Fü- 
löpnek almáriomjából, a melyet álkulcscsal kinyitott, 
az ott levő 10 krosokból 2 frtot ellopott. Miután 
méltó büntetését a börtönben kiállotta, haza tolou- 
czolták.

Ginthy Károly úgy látszik, nem tud különb
séget tenni férfi és női ing és az enyém és tied 
között, különben nem lopta volna el Kis Katitól 
azt a két tiszta inget, s nem adta volna el potom 
50 krért. a miért aztán 24 órára hűvösre tették.

Vettük a „Hymen*  ez. szépirodalmi heti lap 
1. és 2. számát, melyeknek érdekes tartalmuk a 
következő: 1-ső szám: A szépirodalmi részben: El
hagyni téged. Költemény Ábrányi Emiltől. — Hogy 
házasodott meg Eábius ur? 8 hogy ment férjhez 
Tusznelda kisasszony? Balázs Sándortól — Az első 

farsang. Novellette Pokorny Jenőtől.— A „Hymen44 
hírei: Eljegyzések. Esküvők. — Farsangi krónika.
— Divattudósitás stb. 2-ik szám: Románcz. Lanka 
Gusztávtól. Hogy házasodott meg Fábius ur stb. — 
/Szerelem és házasság. Satyrtól stb. — A lap ára 
egy évre négy frt. Szerkesztők és laptulajdonosok 
Szentirmai József te Géza, Budapest VI., gyáruteza 
15, I. emelet.

A Képes családi lapok lG-ik számának tar
talma : Asszony szamara. Elbeszélés, irta Sümegi 
Kálmán. (Folytatás.) — Egy kis leányról. Pósa La
jos költeménye. — A kisértés órája. Franczia be- 
szélyke. — A korcsolyázás történetéből. — Anno- 
rainata. Elbeszélés, irta Grocli Román. — Szakács
iskola Londonban. — Orosz parasztok a békebiró 
előtt. — A trónkövetelő. — Történeti beszély. —■ 
Az első vasúti vonat Amerikában — A lábbeli 
története. — Humor: A bugaczi jáger valósággal 
megtörtént gvöngy-kalandjai. — Adomák. — Mo
zaik: Egyveleg. — Történeti apróságok. — Szer
kesztői üzenetek. — A hét története. Képek: A 
budapesti korcsolya-csarnok. — Szakács-iskola Lon
donban. - Orosz parasztok a békebiró előtt. —; 
Az első vasúti vonat Amerikában. —A bugaczi já
ger. Két kép. Melléklet: A „Rejtélyes házasság44 ez. 
regény 1—16. oldala. A borítékon: Hetinaptár. — I 
Az unalom óráira. — Talány fejtések. — Kérdések,
— feleletek, ajánlatok stb. — Hirdető ek. Előfize
tési ára egy évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 
frt 50 kr. Az előfizetés póstautalványnyal Meliner 
Vilmos kiadóhivatalába (Budapest kalap-utcza G sz.) 
küldendő.

Rózsavölgyi és társánál Budapesten megjelen
tek 1. Poite-Bonheur Polka Mazourka pour Piano

pár Alexandre de Benkovich. Ára 50 kr. 2. Furcsa 
divat! Csárdás kedvelt népdalokból zongorára alkal
mazta Nagy Zoltán. Ára GO kr.

Berlinben e napokban Hoftmann tanár foglalta 
el rectori tisztségét, ez alkalommal érdekes beszédet 
tartva a felett, váljon bölcseleti kar a mai idők 
igényeinek megfelel-e, s váljon nem k ellene-e a sze
rint mint már több egyetemen történt bölcseleti, és 
természettudományi karra szétválasztani. A szóló 
ezen kér(’Zc4 jogosultnak tartja a természettudomá
nyok öregb 'lésének és virágzásának szempontjából. 
A kérdés abban öszpontosul, váljon a gymnásium, 
vagy a reáliskola képesitsen-e egyetem járására, s 
őszintén szólva, bármennyire méltányoljuk is a reál
iskola czéljait, az utóbbi kétségtelenül nincs oly 
helyzetben, hogy egyetemi tanulmányokra előképzé
sül szolgálhasson. Ezen kérdést megbeszélve, a vita 
mindenkor a gymnásium javára dől el, mely leg
biztosabb eszköz az iQu elme fejlesztésére, s min
den esetre jellemző, hogy egy tekintélyes reáliskola 
igazgatója csak oly tanárokat fogad el, kik gymná- 
siumban képeztettek. Azon karokon, melyek reális
kolákból kikerült tanulókat felvettek, az utóbbi öt 
év alatt kitűnt, hogy a reáliskola alkalmatlan egye
temek számúra tanulók képzésére. A gymnásiumi ta
nítást nálunk is reformálni kell ugyan, ide azonban 
idő szükséges, s a dolgot elhamarkodni nem sza
bad. A gymnásium leghatalmasabb védelme az osz
tatlan bölcseleti kar.

Parisban Bréant nevű polgár 100,000 francot 
hagyományozott a franczia académiának egy dij ala
pítása végett oly tudós számára, kinek az ázsiai 
cholera biztos gyógyszerét, vagy e betegség okait tel
jesen felfedezni sikerül. Eddig még senkinek se si
került e nagy dijt elnyerni, a miért is a franczia 
acadcmia azt határozta, hogy addig is, mig azt va
laki elnyerné, a nagy tőke kamatoztassák, még pe
dig oly módon, hogy az évi kamatokban olyan tu
dósok részesitessenek, kik a cholera vagy más jár- 

j ványos betegség felismerése vagy gyógyítása körül 
maguknak kiváló érdemeket kivívni tudtak. (Szeren
csés ország, melyben ilyen alapítványokkal rendel
kezhetnek.)

A brit orvosi szövetség 120 tagja az angol 
belügyérhez kérvényt nyújtott be, hogy a holttestek 
elégetése, mint ártalmatlan és ajánlható eljárás en
gedtessék meg. s ezen tárgyban rendőri szabályzat 
bocsáttassák ki. Látszik, hogy ezen eszme miuden 
miveit országban mindinkább terjed, és örömmel ol
vastuk e napokban, hogy Budapesten az orvosok 
között ily mozgalom indult meg.

Schweizban Bern cantonban e napokban a 
nagy tanács tárgyalta a kérvényt, mely a himlőoltó
kényszer megszüntetését kívánta: a tanács azon
ban az oltó-kényszernek az egész népességre üdvös 
voltáról meg lévén győződve, a kérvényt visszauta
sította.

Városunkban meghaltak folyó hó 13—19-ig: 
Legény Péter leánya Júlia, h. h., 2 hónapos, tüdő
lob. Mező Péterné, r. k., 43 éves, bélvész. Tressler 
Ferencz gyermeke, r. k. halva, éretlen. Ragó István, 
r. k., 70 éves, tüdővész. Limberger Vilmos gyermeke, 
Vilmos, r. k., 3 éves, torokgyík. Varga Dénes, á. 
h. 26 éves, tüdőgümőkór. Cseke Imre, r. k., 70 éves, 
tüdővész. Vinkovics Antal leánya, Mária, r. k., 2 
éves, torokgyík. Fóliák József, izr., 59 éves, tüdő
vész. Reinhold Netti leánya, izr., halva, éretlen. 
Kohn Adolfné, izr., 7G éves, aggkór. Kohn József, 
izr., 71 éves, aggkór. Csajtai György, h. h., G4 éves, 
tüdővész. St.crn József, izr., 25 éves, tüdőgümőkór. 
Sermann Ferencz gyermeke János, r. k., 10 hóna
pos, sorvadás. Kasznár József gyermeke, József, r. 
k., 17 napos, tüdőlob.

ÜZENETEK.

K. B. hlybn. A két közleménynek, ha csak lehet, he
lyet fogunk szorítani.

Aesculap. Köszönet. Gyakrabban is legyen szerencsénk.
N. T. hlybn. Mennél gyakrabban.
Több munkatársunknak .Tiszteletpéldányt ezentúl csak 

a szorgalmas munkatársaknak adhatunk, a többiektől meg
vonjuk. .Szolgáljon «'z zsinórmértékül.

Egy nőegyleti tag. Szives készséggel, de megbocsásson, 
hogy becses sorai nem oszlatták el kételyeinket.

Hymen t. szerk. Bdpst. Köszönjük.
B. J. hlybn. Biz az szomorú dolog. No de ki tehet róla?
A ..Hazánk" t. szerk Becses lapjának utolsó számát 

nem kaptuk. Kérjük.

G-arbozxsL-éuxeú-e.
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 11 frt. 40 kr.,közép 11 frt. — kr.,alsó 

10 frt. GOkr.
Rozs: jó 0 frt. 80 kr., közép 9 frt. 50 kr., alsó 

9 frt. 30 kr.
Árpa: j.7 frt.20kr.k. Cfrt. 80kr. és a. 0 frt. 40kr.
Zab: j. 0 frt.20 kr. k. G frt. kr. 5 frt. 80kr. 
Tengeri: j. 6 frt. kr., k. 5 frt 80 kr. és a. 

5 frt. GO kr.
Burgonya: - frt. kr. közép 1 frt. 20 kr.
Széna: j. 2 frt. GO kr. k. 2 frt 10 kr.
Zsúp: j. 2 frt.. kr. kftzépl frt 70 kr.

Pápán. 1881. jan. 21. Wolta József,
polgármester.



4 legújabb találmánya!

A hordozható 

légszesz-lámpák 
ezentúl csakis nálam rendelhetők meg és 
gyári áron számíttatnak. Ezekhez szükséges 
légszesz is egyedül nálam kapható, ügy szinte 

nagy raktár

valódi amerikai varrógépekben.
Tisztelettel

Wnldman Ignácz
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Isten áldása van az ön HOFF JÁNOS-féle gyógyszerein.
(Saját szavai egy meggyógyultnak.)

Gyógyítása a nyálkásodásnak, a makacs köhögésnek, az álmatlanságnak, tiidö- 
bajoknak és lélek zet hiánynak.

Hoif János kir. tanácsos urnák az összes európai uralkodók udvari szállítójának, 
a koronás aranyérem kereszt tulajdonosának, a magas porosz és nemet rendek lovagjának. 
Gyár: Wien, Grabenhof 2. Gyári raktár: Stadt. Graben, Biiennerstrasse 8. 30 éves köhö
gésben szenvedtem, annyira, hogy 72 eves koromban, alig bírtam lélekzenj. 1‘eladtam minden 
reménységet az élethez, miután helyemben mar mozdulni sem tudtam. Egy barátom, ki az 
előtt szintén az én bajomban szenvedett es a Iloll-léle maláta kivonat es egészsegsör által 
meggyógyult. ajánlottá, hogy ezen gyógyszereket én is használjam. Szerencse volt rám 
nézve, hogv követtem. Valóságos csoda történt velem, mert 21 palaczk elfogyasztása után, 
legnagyobb meglepetésemre, köhögésem végkép megszűnt, erőmet ismét visszanyertem, és 
így mást nehézség nélkül tehetem a messzebb utakat. Kivánatom, miszerint ezen esemény 
nyilvánosságra jusson, hogy mindenki, ki úgy szenved, mint ón szenvedtem, meg tudhassa, 
hol talál gyógyszert nehéz szenvedései ellen. Kérek még küldeni 100 palaczk maláta “ ' 
és 10 kiló első számú maláta csokoládét.

A legfényesebb kitüntetése a Hoff János-féle maláta gyógyszereknek.
A valódi első Hoif-féle maláta, gyógy- és tápszer általános hasznosságának
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Mindegt megpróbáljatok a leg
jobbat megtartsátok.

Mint másképen várható nem volt. az 
általam képviselt találmány — mint minden 
jó —:

patkányokat elevenen megfogni utá- 
noztatott, mely csinálmányok. noha a czél- 
nak csak hiányosan vagy éppen nem felel
nek meg s mégis a közönségnek ajánlat
nak. Az aláirt által ajánlott fogás módja s 
a hozzá tartozó czélszerüen szerkesztett 
eszközök — csapóvas nélkül — melyek 
szakemberek által megvizsgáltattak, s me-

ez vau azou helyzetben, hogy az ígért nagy
szerű eredményért jótállhasson. Az apparátus 
a hozzá tartozó utasítással 7 oszt. ért. fo
rintba kerül s mindenki által minden udva
ron vagy egyéb körülhatárolt téren köny- 
nyen és czélszerüen alkalmazható. A kül
dés bérmentve történik az összeg beküldése 
után vagy pedig póstautánvéttel.

Patkányok ezrei lettek már az általam 
ajánlott módon néhány hónap alatt elpusz
títva.

Edmund von Jasinsky, 
Breslau, Adolfstrasse Nr. )4.
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Kúline Ede

„ ___ . ............. ........ . - biz
tosítékául az azt használók által megkoronázva van. Szives tudomásra hozzuk kivonatban 
Hotf Jánosnak valódi első Hoíl-léle maláta gyógyszereire tett császári, királyi és fejedelmi 
nyilatkozatokat, IV. Friedrich Vilmos király: „A Hoif-féle maláta kivonat jó hatással van 
a gyomorra.*  I. Vilmos császár szerencséltette a gyárat legfelsőbb kéziratával, melyben gyo
mor erősítő erejét és kiváló jó izét a Hoif-féle egészség sörnek ismeri el. (T........
zési okmány és kitüntetés). ” T' ■ a «..*  x*.
szász király: „I...........
„Örömmel 
fejedelem : 
a gyógyhatású maláta kivonatból. 
l__:o _ ::_r r::____ ....................
Hohenzolern herczeg: „Jutalmául az ön érdemeinek, melyek oly jótékonyan hatnak az 
beriségre.*  — Hesseni gróf: „Elismert a gyógvereje az ön maláta készítményeinek." 
általános tetszés, melyben az ön maláta találmánya részesül."

Óvás. Csak a valódi Hoif János féle készítményeket, a magyar és osztrák 
reskedelmi bíróság bejegyzett védjegyével fa feltaláló arczképe) követelendő. — A mások 
által gyártott hamisítvá nyolc nélkülözik a gyógyfüveket és a valódi készítés módját a Hoif 
János féle maláta készítménynek és az orvosok véleménye szerint ártalmasok lehetnek.

A valódi Hoif János féle maláta-mellczukorkák kék papírban vannak.

4______________ o „ . (Lovagi kiueve-
'. Ferencz József császár: „Ör vendek önt ismét kitüntethetni." A

: „Hoif-féle maláta kivonat igen jót tesz az anyakirálynénak.*  A dán király: 
•yőződtem meg gyógyhatásúról a Hoif-féle maláta kivonatnak." Károly román 
Jó hirü önnek maláta készítménye.*  Valesi herczeg: „Haladéktalanul küldjön 

« .ualáL*  kKvaatból.*  — Laj os-Oett ingen Wallersteini herczeg: „Emberi köte
lesség a Hoif János féle maláta kivonat elismert gyógyhatásút általános köztudomásra hozni.*  
Hohenzolern herezeg: „Jutalmául az öli érdemeinek, melyek oly jótékonyan hatnak az em-

„Aí

Főraktár Pápán Bermüller Alajos urnái.

ke-

A PÁPÁN MEGJELENŐ

IFJÚSÁGI ÉS NÉPKÖNYVTÁR-
újévkor a második évfolyamba lépett. Az első évfolyamban megjelent elbeszéléseket a 

i napi, tanügyi és szépirodalmi sajté osztatlan elismeréssel fogadta, mely körülmény 
'remélni engedi, hogy mindazok, a kikre iskolai, ifjúsági és népkönyvtárak szerve
zése és fontartása bízva van, nemében irodalmunkban páratlanul álló
vállalatot támogatni fogják.

Az „Ifjusági'és

gazdasági gépgyára
és vasöntödéje

ajánlja a t. ez. gazdaközönségnek: 

„HUNGÁRIA DRILL" sorvetö. szórvavető, 
(ára 160 és 180 frt.)

KONKOLY-VÁLASZTÓ

(ára 38—170 írtig.) 
RÉPAVÁGÓ (ára 25—80 írtig), 

valamint egyéb gazdasági gép- és eszközeit 

a legjobb kivitelben.

A szélutczában 
182. szám alatt levő ház, 

mely két boltot, megfelelő lakrészeket és raktári 
helyiséget foglal magúban, jövő Szt.-Qyörgy napra 

bérbe adatik.
Bővebb felvilágosítást ad a tulajdonos Horváth 

Lajos, Pápán, Hossziintcza 972. szám.

népkönyvtár- 
1881. évfolyamá
ban h a t önálló 
elbeszélés ugyan
annyi 7 -8 íves 

kötetben fog 
megjelenni, s 

minden kötet élén

egy kép lesz, 

mely megkapóbb 

jelenetet fog áb

rázolni. Az egyes 

kötetek kétlióna- 

I pos időközökben 

. fognak megje

lenni.

Az „Ifjúsági és 
népkönyvtár4 II.

évfolyamának 

Pápán, 1881. janár hó.

ára 2 frt. 50 kr. 
mely összeg lég

ibb január hó 

éig alulírott

hoz utalványo
zandó. Egyes 

kötetek ára 50 

kr. leend. Kap

hatók lesznek 

minden hazai 

kömyv kereske

désben. Előfizető- 

gyiijtök (J -0 
példány után in

gyen példányban 

részesülnek.

Alulírott tisz

telettel kéri az ér

deklettek párto

lását.

IBmiiíI János
polg. isk. igazgató,

az rTfjusdgi és né]>kiinyvtdru szerkesztője és kiadója.

Az 1. évfolyamban megjelent hat. elbeszélés: „A rongyszedő fia/ vai- 
róleány,“ „Munka és jutalom,“ „Az ingóványok leánya,“ „A tizenharmadik/ » 
íélszemü14 — Nobel Annin könyvkereskedőnél Pápán egyenként 40 krajezárjáva 
kapható.

A szerkesztésért felelős a laptulajdonos: Nobel Ármin. Pápán, 1881. Nobel Ármin könyvnyomdájából.


