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MAGYAR VIDÉK.
Előfizetési feltételek:

Egy évre .... 4 fit.
Félévre..........................2 fit.
Negyedévre ... 1 frt.
Egy szám ára ... 10 kr.

A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van. hová az előli- 
zet(Ul knldemlük, » minden egyéb kiil.b- 
mény is csak oda czi niezendő.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ
iís

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.

^leujelenik : minden Kzonilmíon.

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

* Nyílt tér petitsoronként 10 krral

MEGHALT az ALISPÁN. ÉLJEN az ALISPÁN!

Nem vagyunk ugyan még annyira, hogy 
alispánt, Veszprémmogyo uj alispánját éltet- 
hetnők, mert még mindég azt olvassuk a me
gyei hivatalos kíirőzvónyek stb. aláírásán: az 
aíispáni szék üres.

Tehát alispánunk még nincsen.
De lesz.
A választás meg fog történni, és ismét 

lesz alispánunk.
Alispánt nem nehéz kapni, hiszen a fő

jegyzőtől kezdve az utolsó dijnokig mindegyik 
zsebében hordja azt, mit Napóleon katonái a 
tariszny ában : a reményt és kilátást, és 
rossz katona az. a ki csak „Gemeiner" akar 
maradni.

Alispánt nem lesz nehéz kapni, jelöltet 
vagy jelölteket nem kell sokáig keresni.

Néhány dunántúli lap említett is már 3—4 
jelöltet; mi azonban e koinbinácziókról mitsem 
tudva, nem registráltnk a hirt ; annál is inkább 
nem registráltnk. mert szándékunk volt e kér
déssel behatóan foglalkozni.

Azt mondottuk. hogy alispánt nem nehéz 
kapni; — és ezt senki sem fogja tagadni, a 
ki tudja, hogy egy-egy üresedésbe jött hivatalra 
liáuy competens és nem competens egyén szó- ■ 
kott aspirálni.

Szerintünk ott kezdődik a nehézség, ha jó 
alispánt keresünk.

Es ilyent kell keresnünk, ha a megye ér
deke szivünkön fekszik, ha azt akarjuk, hogy 
ős megyerendszerünk, mely kezdettől fogva al

kotmányos szabadságunk leghűbb őre, fejedelmi 
önkény legerélyesebb visszautasitója, a magyar 
elem nemzeti siiprematiójának lelkiismeretes táp- ' 
kilója, szóval a magyar nemzeti élet lelke volt, 
s melyhez hasonló rendszert alig találunk más 
nemzetnél, — ezentúl is fenálljon s hivatását 
teljesítse.

Jó alispánra szükség van különösen most, 
mikor a közigazgatás terén ugyancsak ember 
kell hozzá, hogy képes legyen a rendszer hibáit 
tapintatos eljárás által elícnsúl yozni. Például 
csak a közigazgatási bizottságot, ezen „se ti- se 
lány“-íéle intézményt hozzuk fel. hogy többet 
ne kelljen mondanunk. Jó alispánra van továbbá 
szükségünk, mert hihetőleg a legközelebb jövő 
nagy változásokat fog előidézni a közigazgatás 
terén, s ilyenkor az átmenet nehézségeivel csak 
az az ember tud megküzdeni, a ki azon állo
máson, melyre megválasztatott, helyén is van.

S mit kívánunk mi a jó alispántól?
1) Mindenekelőtt meg legyen neki a kellő 

szakképzettsége, mert mi mindég csak gyanúval 
fogadjuk a német közmondását; „Wem Gott ein 
Amt gibt, dem gibt er aueh Verstani!. “ .Szerin
tünk kell, hogy az alispán szakképzett hi
vatalnok legyen.

2) Az alispán legyen pontos és szigorú 
hivatalnok, a ki nem tűri, hogy a megyeházán 
csak akkor dolgozzanak, mikor tetszik, míg az 
elintézetlenül maradt acták iszonyú mérvben fel
halmozódnak. Ezt azért követeljük az alispán
tól. mert nem ismeretlen előttünk az a ferde 
nézet, hogy választott hivatalnok soha se ér

annyit, mint a kinevezett, valamint azt is tud 
juk, hogy e nézetet mi eredményezte?

3) Legyen az alispán független ember föl
felé is, lefelé is. Független pedig csalt altkor 
lehet, ha önálló gondolkodású, jellemes s va
gyonikig- is jól situált egyén. Politikát nem 
említünk. nem azért, mivel lapunk keretén kí
vül esik, hanem mivel e tekintetben laptársunk 
a „Pápai Lapok" nézetét osztjuk, mely szerint. 
„Mi haszna van a megye lakosságának abból, 
ha valaki jó kormánypárti, de rossz alispán, 
vagy ügyes ellenzéki, de ügyetlen kormányzója 
a megyének."

S most, hogy az alispán kellékeit vázla
tosan felsoroltuk, idején lesz talán arról is 
szólni, hogy kit találunk mi a veszprémmegyei 
üresedésbejött aíispáni székre leghivatot- 
tabbnak. legeompetensebbnek vagy ma
gyarul mondva legérdemesebb- és legille- 

jtékesebbnek? Azaz kit válaszszunk alis
pánnak?

S e tekintetben legnagyobb sajnálatunkra 
i éppen nem érthetünk egyet a „Pápai Lapok" 
i t. czikkezőjével, mikor azt mondja, hogy arra 
a kérdésre ki legyen az alispán? „nehéz 

iá válasz."
Szerény nézetünk szerint a válasz nagyon 

is könnyű, és hogy csakugyan könnyű, azt a 
„P. L,“ t. czikkezője is czikke végén bebizo
nyította s így maga magának mondott ellen.

Az legyen az alispán, a ki a fent előa
dott kellékekkel bírván a megye szolgálatában 
áll s e minőségben az általános elismerést ki
érdemelte.

T á x c z a.
Búg a gerle ....

Búg a gerle a füzesben, 
Sir a kis lány keservesen. 
Kötényébe hajtja arczát, 
í gy siratja a babáját.

No sírj kis lány, mert hasztalan, 
Kit te siratsz már sírba van;
„A búbánat vitte sírba,* 
Fejfájára ez van Írva!

Késő már a sirás-rivás, 
Tudják, hogy te vagy a hibás; 
Te hagytad el, rászedve őt, 
í gy kerestél más szeretőt!

Noszlopy Tivadar.

Párisi képek.
2. LAFONTAINE ELSŐ UTAZÁSA PARISBA.

A híres franczia színész, Lafontai ie iijabb idő
ben azon okból lép ismét előtérbe, mivel ő dolgozta 
ál D a u d e t-vel társaságban a w.Jack“ czimü regényt, 
melyet a két szerző nagy sikerrel alkalmazott szín
padi előadásra. Lafontaine életéből a (Jaulois a kö
vetkező csinos epizódot beszéli el:

Ezelőtt körülbelül 40 évvel történt. A Borde

aux-ból jövő gyorskocsi megérkezett l’árisba, a mes- 
sageries nagy udvarába. Az utasok kiléptek a ko
csiból s reájuk várakozó barátaik karjai közé ro
hantak. A lacteiir-ök jöttek lajtorjáikkal s ostrom
iák a nehéz kocsit; az ügynökök és szállodaszolgák 
keresztül lurakodtak a tömegen, jobbra-balra ajánlva 
szolgálataikat : perezekig pokoli lárma uralkodott, 
melyből leginkább csattanó csókok és egyes károm
kodások hallatszottak ki. A conducteur lemúszott 
magas polczáról s a pénztárnok felé tartott; átadván 
ennek a feuille de route-ot, néhány szót susogott 
neki, miközben egyik utazóra mutatott, ki oldalt állva 
érdekkel szemlélte a nyüzsgő életet. Ez magas fiatal 
ember volt, korra mint egy 18 éves, köpenybe bur
kolva.

Pardon, szólító meg őt a pénztárnok, sap
káját megemelve, ön elfelejtette megfizetni helyét.

í gy van, viszonzá az utazó.
A vitelbér 67 franc, és 25 cent.
Ez valóban nem drága.
Bizonyára nem; kérném tehát a csekély 

összeget kifizetni.
Szívesen, de nincs készpénzem ; csak vál

tóm van, mely bankáromra szól.
Akkor • mondó a pénztárnok, feltéve is 

mél piszkos sapkáját, sajnálkozásomra vissza kell 
tartanom podgvászát. Van podgyásza? folytató 
s kételkedve fordul a konducteurhoz.

Hogyne volna, feleié hősünk, ezen; 
nagy bőrönd itt az enyém.

Két facteur csak nagy nehezen bírta czipelni 
az óriási ládát.

Mihelyt megfizeti 67 franc s 25 czenti- 
mcmoniat, vélekedők a pénztárnok, viszszakapja 
bőröndjét.

Ne aggódjék. Holnap elküldöm érte szolgámat.
Az utas festőién vétó vállára köpenyét, udva

riassal! köszönte a facteuröket, kik egy kis borrava
lót többre becsültek volna, s méltóságos lépésekkel 
távozott. Mihelyt elhagyá a messageries-k udvarát 
megállt egv pillanatra s önmagától kérdező:

Mit tegyek most? Hol fogok ebédelni? De 
mit! A fődolog az, hogy l’árisba eljutottam. Most 
itt vagyok és itt maradok.

Ezzel szilárd léptekkel folytatta útját. — —
Tizenöt évvel későbben egy kifogástalan öltö

zetű ur lépett a pénztárhoz, Ugyanazon hivatalnok 
ugyanazon sipkával fogadta őt.

— Uram, nekem egy bőröndöm van itt, s 
azért jövök, hogy azt reklamáljam.

- Mennyi ideje annak?
— Tizenöt éve.

Hogyan tetszik mondani?
Azt mondom, hogy 15 éve s egyszersmind 

67 franc 25 cent, vitelbér tartozásomat is le aka
rom fizetni.

Ah igen, ön ama lóriin az óriási kofferrel.
- Ig< n s kérem önt e koffert nekem kiadni. 

Az már régóta nem létezik.
Önök kinyitották?



Az legyen az alispán, kinek tehetségét és 
szakavatottságát maga a kormány is elismerte 
mikor őt a közigazgatási enquete tanácskor- 
máuyaiban való részvételre fölkérte, mi által 
megyénk is meg lett tisztelve.

Az legyen az alispán, a ki az előlépte
tést megérdemli.

Legyen Véghelyi Dezső megyei főjegyző 
az alispán.

Kűlöiub jelöltet nem tudunk ajánlani. 
B. J.

Helyzetünk.
Szomorú a mi helyzetünk, különösen pe

dig mai napság, midőn csak az halad, csak az 
boldogul, ki hazája szent érdekeit elfeledi egy 
oly nép érdekeiért, mely hazájának legnagyobb 
ellensége, ki mindeddig azt bizonyította be, 
hogy szeretne bennünket egy kanál vízben el
veszíteni; s ez (mint mindenki tudja,) ki lenne 
más, mint a mi dicső sógoraink, a németek!

Ki e kedves Magyar hazáját szereti, s 
küzd végső lehelteiéig annak szent érdekeiért, 
az csak legfeljebb a szegény néposztálynál sze
rez magának hírnevet s becsületet, de uraink és 
előbbkelőink maguk is együtt tartva az ármány
nyal, honfi társukat megvetik, s a hol csak le
het, útjába akadályt gördítenek, hogy leszorít
hassák a cselekvés színteréről, hogy így ők 
maguk garázdálkodhassanak kényük-kedvtlk sze
rint, beszennyezve őseink dicső múltját, fényes 
hivatal, vagy isten tudja még miért! . . . Csak 
e haza, e maholnap ezredéves szent haza tesz 
feledve általok, melyet imádniok keltene, mint 
a melynek földje az ősük vérével van megszen
telve ! És ők mit csinálnak? Ide bent össze 
gyűjtött pénzeiket ki hordják e hazából idegen 
országba, hol mint magyar mágnáshoz illik, azt 
szépen el is potyálják; Grátz, Bécs, vagy Pa
ris nyeli el a tömérdek kincset, és csak akkor 
térnek ismét haza, ha erszényük kiürült! Pedig 
nem tudom miért mennek külföldre, hisz van 
nekünk e szép hazában mindenünk, mint S. I. 
mondja: „Van jégkoronás Kárpátunk kékfátyolos 
Mátránk, sötét rengetegü Bakonyunk. — Nincsen 
ugyan tengerünk, de van szőke hullámú Dunánk, 
melyen magas árboczu hajók szeletelik a habokat! 
Van regényes partu Balatonunk, van messzeter- 
jedő délibábos rónánk. — Van ritka jó izü 
kenyerünk, kedvderitő borunk, a vándornak a' 
nap égető heve elten kedves árnyat nyújtó er-! 
dóink. melyekben zengő fiilemilék, mélabús pa- j 
csirták bánatos kenderikék dallamától visszlian- 
zik a levegő! “ — Kell e tehát ennél egyóbb ? 
Költenék el ittbent kincseiket, legalább bent 
maradna e hazában! Itt a sok fürdő! van me
leg, van langyos, vagy hideg, kinek milyen kell, 
vagy milyen tetszik : van elég mulatóhely! ha 
gyönyörüket pénzük elpotyálásában találják ! De |

Kétségkívül, s tartalma némileg meglepett 
minket.

— Téglák, ugye? És mit csináltak ezekkel?
— Eldobtuk.
— Hogy merészelték ezt tenni ? Azon téglák 

őseim kastélyából valók voltak.
— Milyen névre állítsam ki a vitelbérről szóló 

nyugtát?
— Lafontaino, drámai művész nevére. 

Steiger Ferencz.

Női h őség.
Németből férd. Krausz Béla.*)

Miután Angolországban a Jacobinok lázadása 
1716-ban le veretett, mindazok a kik Stuart Jakab— 
a kinek egyedül sikerült Frazcziaországba mene
külni — pártján voltak, kegyetlenül üldöztettek, szám
űzettek, ki végeztettek és javaik elkoboztattak.

Derventvater, Kenmuir, Vintouu lordok még 
négy társukkal együtt lefejeztettek Londonban; hu
szonkét nemes Preston és Manschesterban akaszta
tott föl. Néhányan szerencsésen elmenekültek Fran- 
cziaországba, köztük Nihisdale lord, ki börtönében 
várta már halálbüntetését, de fiatal nejének bátor
sága és elhatározása menté meg életét.

Megengedtetett ugyanis e nőnek, hogy 1716. 
márczius hóban, még egyszer férjét, ki következő 
nap ki fog végeztetni, megláthassa.

*) Bibliotbek dér Unterlialtuug und de*  Wiggens. 1881,

ők kimennek a külföldre, s ott verik el kin
cseiket, ennek természetes következése az, hogy 
mi itthon nyomoruságban élünk! S inig mi alig 
tudjuk mindennapi kenyerünket megszerezni, ad
dig ők oda künn százezreket fecsérelnek ha- 
szontalanságokra ; holott, ha annak csak tized- 
részét is nemes czélokra áldoznák, s ide bent 
költenék el a többi pénzüket, nem lenne annyi 
szégény, annyi elhagyott, ez árva hazában.

Láthatjuk mennyien jutnak tönkre napja
inkban, mennyinek viszik el még utolsó vánko
sát is feje alól; hangos panaszok hangzanak 
minden felöl, sokan kétségbe esnek keserves ál
lapotukban ; csak a kegyes végrehajtó ur nem 
esik kétségbe! Ő híven beszedi az adót, hisz 
ez neki szent kötelessége! Es a hangos pana
szokra, keserves jajkiáltásokra ki felel, és mi 
tesz a felelet? felel rá a visszhang, s visszaki
áltja a keserű jajkiáltásokat!

De biztat a remény, biztat azon gondolat, 
hogy nem lesz ez mindig igy! s hiszem, hogy 
a mi mágnásaink is úgy fognak tenni, miként 
tőlük a haza érdekei kívánják, s itt ben ez édes 
otthonban, e drága hazában fognak élni, s így 
aztán mi is boldogabbak leszünk, derül ránk is 
végre-valahára egy kis fénysugár! Követni fog
ják őseik lángoló honszerelmét, küzdenek e 
drága Magyar haza szent jogai, szent érdekei 
mellett! Hisz mi úgyis oly kevesen vagyunk, 
hogy halhatatlan Széchenyiül. szerint: „még az 
apa gyilkosnak is megkeltene kegyelmezni!*  
és ha össze nem tartunk, nem imádjuk e kö
zös hazát, mi lesz belőlünk? Egyfelől a német, 
másfelöl a muszka; hisz egyetértve is nehéz 
magunkat, s szent jogainkat fenntartani e két 
hyéna körmei között!!

Noszlopy Tivadar.

Vidéki levelezés.
A tánczestélyekbeni pofonvágások korszaka 

Devecserben.
Devecser, 1881. febr. 9.

Utolsó közleményemben azon óhajt és reményt 
nyilvánítottam, hogy a tűzoltók estélye kissé honet- 
tabban folyjék le, mint a vöröskereszt egyleté, de 
sajnos ez máskép történt, mert hiába, az ember ter
vez és Kakas István vendéglős uram végez. Szép 
társaság volt együtt, a rendezők vidám arczai csakis 
arról tanúskodtak, miszerint úgy mint mindig úgy 
most is szép tiszta jövedelemnek néz eleibe a tűzol
tók pénztára. De haj egyszerre csak bele cs*»p  a tű
zi s Istennyila Kakas István vendéglős uram sa
ját maga személyében, természetesen czinkostársak- 
tól ő sem volt ment. Talán úgy éjfél után 2 óra
kor lehetett, mikor már a társaság a gyomornak is 
Bachusnak is áldozott vala, a táncz ismét teljes fo
lyamában volt, a vizcseppek csak úgy gurultak le a 
tánczosok, tánczosnők arczárói éa ilyenkor nincs más 
orvosság mint kendőkkel jól ellátva lenni, de azt

Két udvarhölgyére támaszkodva, arczát s sze
meit egy kendővel eltakarva, mint egy szerencsétlen 
nő, ki bánatában magán kívül van, ment férje bör
tönébe. Midőn férjénél volt, magukra hagyattak, 
mondá a nő sietve: „Nem búcsút venni tőled jövök 
hozzád férjem, hanem azért, hogy megmentsem éle
tedet. Mi egynagyságuak vagyunk, az őrök nem lát
ták arezomat, neked is el kell arezod s szemedet ta
karnod, midőn udvarhölgyeimmel ki fogsz meuni. 
Rajta! Cseréljük el gyorsan öltözeteinket, s neked 
egy roskadozó nő alakját kell felvenned. Fogatom 
gyorsan elviend a Themse egy csendes kikötőjébe; 
ott egy csónak két hű hajóslegény nyel áll, a mely 
téged a hajóhoz viend, a mely csak jöttödre vár, hogy 
hajóba szállásod után, azonnal Franczia országba 
evezzen. A hajós ügyes, bátor, csempésző és biztos 
menekvésedről kezeskedett; a szél kedvező; nemso
kára beáll az apály, néhány óra múlva minden ve
szélytől ment vagy!*

„És te kedvesem?*  kérdé ily nagy bátorságtól 
és áldozatkészségtől megindulva a lord.

„Mi lesz te veled?*
„Én itt maradok és elámítom az őröket, 

míg te biztonságban leendsz,*  viszonzá a lady.
„Ne hidd, hogy engem veszély fenyeget. Bizo

nyára nem fogják elitélni azon nőt, ki kötelességé
nek tartja férje életét megmenteni.*

Nithisdale lord tett ugyan még ellenvetéseket, 
mert félt, még pedig jogosan félt, hogy nejének 
mégis valami baja történhetik; de végre is neje es

| tenni elfelejtette II. J. kárpitos iparos ur, ki mel
léklegesen legyen mondva 2 hó óta űzi itt mester
ségét és itt állandósítani is akarta magát, de kemé
nyen lakolni kellőit neki érte. Kendő hiányában fel
vett az asztalról egy asztalkendőt és azt tévé a 
nyaka közé, hogy úgy kimehessen és magát a meg
hűléstől némileg óvja, de elmulasztó tettét a körül- 
álló uraknak tudtul adni, mit is ők esküvel készek 
tanúsítani. De nem igy gondolt a dolog felöl Szag- 
meiszter Rezső ur, nála mi értéke is van egy ember 
jövőjének? egy ember becsületének ? Alig hogy látta, 

1 hogy a fiatal ember az asztalkendőt nyaka közé 
tette, mely bizonyosan nem volt 20 kr. nagyobb 
értékű, azonnal kiment K. I. vendéglős úrhoz ezen 
szavakkal „Menjen csak vendéglős ur, a zsidó kár
pitos ellopta asztalkendőjét. K. I. vendéglős ur nem 
volt rest azonnal bemenni, s annélkül, hogy a tény 
állása felöl csak tudakozódott volna is, vagy a fia
tal embert csak kérdőre is vonta volna, hogy ez 
igazolhatná magát, a szegény fiatal embert jobbról 
balról felpofozta, de neki mint brutális embernek

I ez elég sem volt a gyenge embert a földhöz és még 
• csak azután jött a java, mert az űtlegezésnek és mg- 
1 dozásnak vége se lett. . . Kérdjük most már, ha a 
fiatal ember csakugyan vétkes — mire minden va
lószínűség ki van zárva--------szabad-e mondom ak
kor is! s van e bárkinek is joga az önbíráskodásra és 
még hozzá is az önbíráskodásnak ez embertelen 
módjára, az ily brutális tett elkövetésére ? Nincs eno 
hatóságunk, mely arra vau hivatva, hogy az ily ese
tekben kutasson, vizsgáljon és igazságot szolgáltas
son? Vagy tán senki se akarja elhitetni velünk, hogy 
Devecserben az ázsiai eljárások otthonában vagyunk I 
Már most, ha valaki az ily körülmények között eli
télné a mi lojális vendéglős urunkat, mit mondaná
nak akkor még, ha ugyancsak, — mint előbb em
lítem — minden arra tanúsít, hogy a szegény fia
tal ember legteljesebb ártatlanságában volt. Azt mond
ják, hol nincs vádló, ott nincs vádlott. Ez esetben 
is úgy van, mert a szegény kárpitos másnap, miután 
nem bízván saját erejében, pártfogója pedig, mint a 
féle idegennek nem volt, szégyenében elhagyta vá
rosunkat. De az emberiségnek tartozunk az elégté
tellel, hogy az ily brutális tettet büntetlenül ne 
hagyjuk, miért is el nem mulaszthatom, hogy ezeij 
esetet authentikus helyen figyelembe ne ajánljam.

A sok közül, kik Sz. R. és K. I. úrtól olv 
rögtön elitéit és még az alábbnál is rútabban bán 
talmazott fiatal emberen szánakoztak és pártját fog
ták, csak egyet akarok felemlíteni u. ni. Varga Mi
hály rendező urat, kinél az indignatió legmagasabb 
fokát érte e brutális tett elkövetésének látására 
erélyesen fellépett kemény, sőt mondhatnám durva 
szavakban kelt ki K. .1, ur ellen, melyeket ha itt 
reproducálnnék, neru igen volnának. K. 1. ur Ínyére. 
Előlegen haszna az egész dologból az lesz K. J. ur
nák, hogy úgy az itteni lakosság, valamint az ide
gen utazók, óvakodni fognak vendéglőjét látogatni.*)

P o p p e r 1 g n á c z.

*) Ajánljuk ez Ügyet a devecseri szolgabiró úr szives 
figyelmébe. Szerk.

deklő kérelmeivel és forró kényeivel rávette, hogy 
megfontolt tervét jónak látta és követte is.

Gyorsan ruhát cseréltek.
A lord női ruhában, arczát egy kendővel el

takarva és látszólag zokogva és sírva, roskadozó lép
tekkel haladt a két udvarhölgy között a felügyelők 
és őrök egész seregén kenesztűl, és feltartóztatlanul 
kiért a kocsihoz, a mely őt, a mily gyorsan a lo
vak csak képesek voltak futni, elvitte a Themse part
jára, a megbeszélt helyre. Ott csónakra ült és gyor
san a hajóra vitetett, a mely rögtön odább evez, 
és apály beálltával elsiet. Néhány óra elmúltával 
teljes biztonságban volt már.

Ez alatt a lady, férje ruháiban ült a majdnem 
sötét börtönben, egy fazsámolyon fejét kezébe s kar
jait az asztalra támasztva, a merész vállalat sike- 
rüléseért fohászkodva Istenhez. A felügyelő egyszer 
lépett be, a midőn ételt és italt hozott, és látá a 
fenébb említett módon ülni a szenvedő személy meg
tört alakját, nem zavarta, mert azt vélte, hogy u 
halálraítélt utolsó óráit imával akarja tölteni.

Igy telt el egy éj.
Következő nap reggelén jöttek a törvény em

berei és az erőszak poroszlói, a lordot a vesztőhely*®  
vezetendő.

A börtönök közelében volt a vérpad felállítva, 
a melyet ezer meg ezer kiváncsi ember állott kö
rül, a kik a véres tragoediára kiváncsiak valónak. 
Megjelent egy pap is, a ki az elítéltet utolsó lép
teiben elkísérni akarta.



Vidéki és helyi liirek.
Mint lapunkban is jelezve volt, a helybeli ipa

rosok tánczestélye ma este lesz megtartva, ajánljuk 
a t. közönség figyelmébe.

A kővetkező meghívót vettük : Az országos 
nőegylet — veres kereszt — pápai fiókja folyó hó 
26-án a Griff szálloda nagy termében sorsjátékkal 
összekötött jelmezes gyermekünnepélyt és házias 
jellegű tánczvigalmat tart, melyre t. ur és b. csa
ládja tisztelettel meghivatik. Pápa, február 1.1881. 
A rendezőség. Kezdete 7 órakor. Belépti jegy ára 1 
frfc. - Gyermekjegy 50 kr. — Sorsjegy 10 kr. Je
gyek előre válthatók Bermüller Gyula, Wajdits Ká
roly és Kiéin Mór urak kereskedésében. A ezukrász- 
da jövödelme az egylet javára szolgál. Jelmezt tet
szés szerint nagyok is használhatnak. Felülfizetések 
köszönettel fogadtatnak.

Beküldetett. Tekintetes Szerkesztő úr! Engedje 
meg kérem, hogy a következő sorok becs, lapjában 
napvilágot lássanak. A „Pápai Lapok*  utolsó 
számában valami 1. K. nevű budapesti járdataposó 
azt irja, hogy ő a „Napló*  és „Pesti hírlap*  abbeli 
nyilatkozatait osztja, miszerint Pápa orsz. képviselője, 
Ráth Károly úr egyike azon ismeretes triumvirátus
nak, ki rendesen nagy hatású beszédeket tart, állván 
a nagy hatás abban, hogy mihelyest Lichtenstein 
Jószef, Éles Henrik vagy Ráth Károly nevét emle- 
getig, a láthatár jobbról és balról tisztulni kezd, 
mert ez a három képviselő az egész házban a leg
unalmasabb. — Nem tudom, hogy az a 1. K. vol- 
taképen ki ember fia legyen s mondott-e valaha éle
tében olyan okos szót, mint a milyen ostoba az, 
a mit fővárosi levelében mond, de mindenesetre bot-,ígértek. Szerencsés utat kívánunk, 
rányos dolog, mikor egy lap, mely azt szereti mon
dani magáról, hogy a város és a megye érdekét 
képviseli (hogy hogyan? az az ő dolga) arezukba 
dobja a választóknak, hogy íme ezt az unalmas em
bert, a kit meg se akarnak hallgatni az országház
ban, választottátok el képviselőtöknek, s feledni lát 
szik, hogy éppen Ráth Károly beszédjeit hallgatják 
meg érdeklődő figyelemmel nemcsak pártbeli, hanem 
más képviselők is, s ha van képviselő, a ki a beszéd 
tartama alatt inkább pereczet eszik, úgy ez csak arra 
mutat, hogy vannak a házban oly egyének is, kik 
oda nem valók, valamint léteznek követjelöltek in 
spe, kiknek jobb volna más úton a mindennapi ke
nyér után nézni, mert nem érdemesek, hogy Ráth 
Károlyijai egyidoben említtessenek. A „P. L.“ 
t. szerkosztőségének pedig azt mondhatom, hogy az 
egyszer nem sült el a kapa nyele (mint azt reá nézve 
a „Győri Közlöny*  lehetőnek mondta), s ha ügye
sebben nem tud manoovrirozni, fújhatja majd „Sem
mi se lett belőle.*  Többek nevében egy Ráthpárti 
választó. (Laptársunk azon eljárását, hogy I. K. Imta 
élczelésének tért nyitott, mi sem tudjuk helyeselni, 
mert eltekintve az abban lévő vastag hazugságtól, 
azt véljük, hogy a városra nézve éppen nem hízelgő 
dolog, ha orsz. képviselőjéről oly becsmérlő közle
ményeket. hoz. Szerk.)

Névmagyarosítás. Kohn Ignácz helybeli pék
mester es lisztkereskedő szépreményű jogász fia 
Adám, nevét „Kendóa-ro változtatta. Vivát! Legyünk 
nj elvben, leiekben, külsőleg de nevünkben is ma
gyarok — méltók e drága hazára!

Beküldetett. Városunk orsz. képviselőjéről, 
Ráth Karoly úrról a .,Pápai Lapok" múlt vasár
napi számában egy sértő fővárosi levél jelent meg, 
mely nevezett lapot eléggé jellemzi, hogy mennyire 
hordja szivén azon iparosok ügyét, kiknek Ráth 
Károly ur csaknem egyedüli, még pedig, olyan 
képviselője, 
i, .. , n nauyo^üuüiii ursuiya zaraauoi loriem euu-Ijott, kik az omágMzban drága pénzért ásítozuak, i uése kőt apiczá,1Ilk néhány ]16 elstt tudvalevőleg, 
még soknak kellene lennie, ha azt kukájuk, hogy ,lagy feltüuést lieltctt E k6t ácza jke M. Mi. 
a „legnagyobb magyar- eszme, létesüljenek. Tud-e chaei|a azül. Oidofal Vilma, a másik M. Gabriella

a milyennek ama fertálymágnások lie-

J. K. vagy ,,P. L.“ ezen eszmékről valamit? Nem 
hiszem. E g y iparos.

Forinyák Gyula ezredes, a 81. honvéd dandár 
parancsnoka, f. h. 8-án látogatta mega helyben ál
lomásozó két zászlóalj altiszti iskoláját, illetőleg a 
legénység haladása fölül meggyőződést szerzendő vizs
gálatot tartott, mely alkalomból teljes megelégedé
sét fejezte ki.

Megszökött e hó 10-én Friedbauer Zsigmond, a 
„Schlesiuger“ kávéházának zahlkelnerje az előző két 
napban beszedett pénzzel. Elfogatása iránt a rend
őrség intézkedett!

Megszabadultunk végre azon helynélküli is
mert vászon cselédektől, kik ellen a közönség 
már annyi panaszt emelt ; ugyanis a rendőrség ál
tal a hét folyamában méltó helyökre a bűvösre kí
sértetlek, honnan azon meghagyással bocsátattak 
szabadon, hogy városunkból eltávozzanak, mit meg

Száz éves Sybilla. A szegedi tanyákon a nép
számlálás felülvizsgálat alkalmával találtak ogy na
gyon vén asszonyt, aki koránál fogva innen-onnan 
beillonék Sybillának. A szépnemnek ezen veterán 
tagja a múlt évben betöltötte a századik esztendőt. 
A nagykor terhét azonban még mindig elég életerő
vel hordja s száz éve daczára akadálytalanul foly
tatja mesterségét: a koldulást. A vén anyókának 
férje is él még; ez azonban, ha istennek tetszik, 
csak három év múlva éri el a 100 esztendőt, lévén 
most 97 éves.

A nagyszebeni Orsolya-zárdából történt eltü-
r, 11

A jó hírnévnek örvendő Tánczer András hely
beli iparos, ki a gráczi kiállításon ezüst, a Sz.-Fehér- 
várin pedig bronzéremmel lett kitüntetve, jelenleg a 
majnamelléki frankfurti kiálitásra készül; volt al
kalmunk azon művésziesen készült emaillerozott ele
fántcsont és gyöngyházzal díszített tárgyait meg
szemlélni, melyeket a nevezett kiállításra személyesen 
fog elvinni. Kívánjuk, hogy mint a helybeli iparo
sok egyik kiváló tagja onnan is diadalmasan tér
jen vissza.

Kontó Kati, a hírhedt tolvaj, még másik két 
nő czinborájával e hó 9-én elfogatott gyanúsnak 

I tűnvén fel a rendőrök előtt; hogy pedig szemtelen 
üzérkedéseiknek eleje vétessék, reggel a vásár előtt 
a hűvösre tétettek. Vásár utáni napon pedid szaba • 

, dón bocsátattak.
Templomi botrány. Zala-Koppányban a plébá

nos Salamon József úr, múlt vasárnapi predicá- 
| fiújában kikelt a képviselő testület, iskolaszék, de 
kivált a tanítók ellen, kikről hosszasan beszélt; azt 

' állítva, hogy rosszul tanítanak; továbbá fenyegeti 
őket, hogy „reményű a gödör szélére taszítani! . . . 

| Mindez azért van, mert a parochus a hittanításra 
I szoríttatott, e feletti dühében vetemedett arra, hogy 
a Jézus igéje s az Evangélium szavainak hirdetésére

szül. Leng Teréz; mindketten az azóta kiutasított 
Horn páter áskálodásai folytán voltak kénytelenek 
ott hagyni a zárdát. Most a „M. Polg.“ jelenti, 
hogy Gabriellát a pápa fogadalmai alól felmentette 
M. Micliaellának pedig megengedte, hogy egészsége 
helyreállítása végett a zárdán kívül maradhat.

..Magyar Kereskedők Lapja*  czimü uj lapot- 
alapított Visontai Soma ismert iró, mely a magyaij- 
ipar érdekeit, időszerű mozgalmait követi éber figye-j 
lemmel. A lap igazi szakértelemmel van összeállítva,, 
érdemesen a pártolásra.

Mauthner Ödön budapesti magkereskedő főár-, 
jegyzéke 1881 évre megjelent és kívánatra nevezett.-, 
ezég által mindenkinek ingyen és bérmentve megküld 
delik. Ez alkalommal megemlítjük, huny ezen czégA 
mely e szakmában Magyarországban az első nem-\ 
csak belföldön örvend különös jó hírnek, kanom. Né
met-, Orosz- és Francziaországban, sőt Eszak-Ame-i 
rikában is oly kedvező sikert nyújtottak magvai, hogy 
csakugyanfigazoltak ama számos elismerő levelek, me-\ 
lyek e ezéghez érkeznek. Nagy előnye e magüzletnek, , 
hogy eredetinek hirdetett magvakat csakis tiszta ere
deti valódi minőségben bocsát forgalomba, sohaseml 
pedig olyanban, mely utántermelés nyeretett, wriyirt 
utántermelt maggal van keverve.

A .Képes családi lapok*  18. számának tar
talma: Asszony szamara. Elbeszélés, irta Sümegi 
Kálmán. (Folytatás.) — Harangszó. Rudnyánszky 
Gyula költeménye. — Emlékezés Garay Jánosra. 
Dr. Ompolyi M. Ernőtől. — Kedves jószág. — An-' 
nominata. Elbeszélés, irta Groch Román. (Folytatás). 
— Egy kis baleset. — Vigasztaló. Káplány Géza; 
költeménye. — Éjjeli rákászat. — A hosszúfülű han
gyász. — A thea. Milesz Bélától. — Rémes éjszaka. 
Indiai kaland. — Furcsa ajánlat. — Udvarias ven
dég. — Adomák. — Mozaik: Az állatvilágból. - 
Egyveleg. — Szerkesztői üzenetek. — A hét törté
nete. - Képek: A kedves jószág. — Egy kis bal-' 
eset. — Éjjeli rákászat. A hosszúfülű hangyász. 
Furcsa ajánlat. — Udvarias vendég. - Melléklet: 
A „Rejtélyes házasság*  czimü regény 33-48. old. 
A borítékon: Hetinaptár. Kérdések, feleletek, 
ajánlatok stb. — Hirdetések. A 19. szám tar
talma: Asszony szamara. Elbeszélés, irta Sümegi

A lord helyett azonban az igen meglepett be
lépők, a ladyt pillanták meg, a ki o közben férje 
ruháját női ruhájával cserélte el, melyet neki ud
varhölgyei ott hagytak.

„Férjem meg van mentve,*  mondá erős han
gon, hála a mindenható Istennek a menyben, hogy 
ezt véghez tudtam vinni! Nem fogjátok őt tehát 
lefejezni. Talán e pillanatban már Francziaország 
partjára ért, vagy már ki is kötött talán. Most men
jetek és tudakoljátok a kegyetlen miniszterektől, hogy 
velem, nejével mi történjék ! Mondjátok meg csak 
nekik, hogy haragjuktól legkevésbbó sem félek. Én 
mindenkor kész vagyok meghalni férjemért I . . . .

Ezen esemény mindenkinek ügyeimét London
ban sőt egész Angolországban magára vonta. A Ja- 
cobin párt legelkeseredettebb ellenei is dicsőítették 
a tiatal lady áldozatkészségét, és forró részvétüket 
ny Iváníták. A börtönök főparancsnoka parancsot ka
pott, hogy haladéktalanul bocsássa szabadon.

Dalaiéba utazott, a hol már férje nagy elra
gadtatással fogadta. Soká éllek együtt boldogul 
Francziaországban.

) szentelt helyet ily szemtelen eszközévé teszi az orv-. Kálmán. (Folytatás.) - - A templomnak... Mészá- 
támadásnak. Többször megtette már azt is, hogy az | ros István költeménye. — Kaczér Zelma. Rajz, irta 
iskolatermekben egybegyűlve lévő iskolás gyerme- Kőrösy László. — Á drágakövekről. Művelődési és 
kéknek azt mondá, hogy a „közös iskola vallástalan, természetrajzi vázlat. — Kutscher Kér. János bi-

! vallásnélküli iskola. — ajjon az ilyen botrányos j fiornok érsek. — Úszó jéghegyek az Éjszak-sarki
tettek ellen nincsen par&graphus a büntető codexbeu?, teagerben. — Jégsport. — Annominata. Elbeszélés,!

| (Dehogy nincs! Fel kell jelenteni, s a bíróság majd jrta Groch Román. (Folytatás). — Humor: Kép a
elbánik vele a maga rendje szerint!) 'jövőből. — Fontos ok. - Apróságok. Mozaik:

Érdekes ítéletet hozott a napokban a királyi ! Történeti apróságok. — Egyveleg. Szerkesztői
tábla, mely kuriozumképen megérdemli, hogy följe
gyeztessék. ltépássy 1. veszprémi borbélynál ugyanis 
egy odavaló Lechner M. nevű egyén fogat huzatott. 
A jeles operateur azonban nem igen lévén jártas a 
foghúzás mvésze tében, a műtét közben annyira meg
sértette a pácziens állkapczáját, hogy ez az okozott ( Hetinaptár. — Pályázati talányok. — Kérdések fe-

üzenetek. — A hét története. - Képek: Jéghegye1' 
az Éjszak-sarki tengeren. — Jégsport. — Kutschke. 
K. János bibornok érsek. — Kép a jövőből. — 
Fontos ok. — Melléklet: A „Rejtélyes házasság*  
czimü angol regény 49—64. oldala. —A borítékon :

SVl leviu u puu/.iuiis <uin /.uj i, nvgj v/. a» uiivtuii nvHiiitpuu. — idija&au uaiiinjun. — iwiut'auh ic- 

i sérülésük következtében jobblétre szenderült. A bor- leletek, ajánlatok stb. — Hirdetések. Előfizetési ár, 
bély ellen az ügyészség megindította a bűnvádi el-| egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt. 50 kr.
járást, és az első fokú bíróság el is Ítélte, a kirá-| Az előfizetés postautalványnyal Melmer Vilmos ki- 
lyi tábla azonban megváltoztatta az első bíróság adóhivatalába (Budapest, kalaputcza 6. sz.) küldendő, 
ítéletét és Répássyt felmentette az ellene emelt vád • ------ - -
alól, azzal indokolva az Ítéletet, hogy Répássy tette 
nem képez büntetendő cselekményt, mert emberba
ráti indulatból és dij nélkül cselekedte.

A királyfinak a cseh főnemesség nászajándé
kul meg akarja venni Habsburg várát Svájczban. E 
czélból felszóliták Brugg város polgármesterét, mily 
feltételek alatt aduá el a város várát. A habsburgi 
vár azonban nem Brugg városáé, hanem Aargau 
kantoné, s igy a polgármester a kérdezőket ehhez 
utasította.

A „Hymen*  czimü szépirodalmi és házassági 
hirdető hetilap 4-ik száma következő változatos tar
talommal jelent meg. A szépirodalmi részben: Igaz 
szerelem. (Egy barátnőmnek.) Költemény Komócsy 
Józseftől. — Egy szép példa II. vagyis a magyar 
Szent Czeczilia életéből. Elbeszélés Balázs Sándortól.
— Az én gyűrűm. Tanulságos történet V. B.-től. — 
Bonbonniére. (Apróságok). Rómeótól. — Vegyes köz
lemények : A „Hymen*  hírei. (Eljegyzések, esküvők).
- Farsangi krónika. Divat-tudósítás. — Leve

lezés mindenről mindenkinek. (Kérdések és feleletek).



— Mindenféle. A házasság előcsarnoka. (A Ily mén 
házassági kis hirdetései.) — Talányok. — Talány
megfejtések. - - Szerkesztői galambposta. — Regény
melléklet.; .A kastély titka.*  Angol regény. — Az 
5-ik szám következő változatos tartalommal jelent 
meg. A szépirodalmi részben: Andrea sírján. Köl
temény Lauka Gusztávtól. — Egy szép példa II. 
vagyis a magyar Szent Czeczilia életéből. Elbeszélés 
Balázs Sándortól. A titokteljes esküvő: Igaz tör
ténet. (Oroszból S. G.) — Vegyes közlemények : A 
„Hymen*  hírei. (Eljegyzések, esküvők.) — Farsangi 
krónika. Levelezés mindenről mindenkinek. (Kér
dések és feleletek.) — Mindenféle. Adomák.
A házassági előcsarnoka. (A Hymen házassági kis 
hirdetései.) — Talányok. Talánymegfejtések. 
Szerkesztői galambposta. — Regénymelléklet: A kas
tély titka. Angol regény. — „A Hymen*  előfizetési 
ára (negyedévre 1 frt.) ingyen közöl házassági hirde
téseket, közelebb megnyitja a „kiváló szépségek arcz 
képcsarnokát,*  kezdve az idei bálkirálynők bemuta
tásával. Fotográfiák, valamint előfizetési pénzek a 
„Hymen szerkesztőségébe (Budapest, VI. Gyár-utcza 
15. sz.) küldendők.

Táborszky és Parsch nemzeti zenemííkeres- 
kedésében megjelent: „Technikus csárdás*  az 1880. 
bálra szerző Szabados Károly. Ara 1 frt.

Városunkban meghaltak f. hó 3 -9 ig: Szabó 
István, h. h. 45 éves, tüdővész. Baranyai Júlia leá
nya Júlia, á. h. 11 éves, sorvadás. Forgács Sándor, 
h. h. 68 éves, tüdővész. Uamásy György leánya 
Mária, r. k. 2 hetes, gyengeség. Szekeres .Tózsefné, 
r. k. 39 éves, gyermekágyi láz. Mészáros Ferenczné, 
li. h. 72 éves, aggkor. Kiéin Lajos leánya Sára, 
izr. '/., éves, torokgyík. Weisz Lipótné, izr. 75 éves, 
szivkó'r. Péter István, r. k. 40 éves, tüdővész. Per
gel- Mihály leánya Lina, , éves, bélhurut. Király 
Jánosné gyermeke Jenő, r. k. 5 éves, agylob. Kopt 
Ferenczné, r. k. 5G éves, tüdővész.

PÁPA:
100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 11 frt. 20 kr.. közép 10 fit. 60 kr.,alsó 

10 frt. 20 kr.
Rozs: jó 10 fit. — kr., közép 9 frt. 60 kr., alsó 

9 frt. 40 kr. ‘
Árpa: j.7 frt.SOkr.k. 7frt. 20kr. és a. 6 frt. 80kr. '
Zab: j. 6 frt.20 kr. k. 6 frt. - kr. 5 frt. 80kr.
Tengeri: j. 6 frt. — kr.. k. 5 frt 80 kr. és a. 

5 frt. 60 kr.
Burgonya: — frt. — kr. közép 1 frt. 20 kr.
Széna: j. 2 frt. 60 kr. k. 2 frt 10 kr.
Zsúp: j. 2 frt., — kr. közepi frt 70 kr.

Pápán, 1881. febr. 11. Woita József.
polgármester.

IWM!-
VASÚTI MENETREND.

Papára

Indul :
Kis-Czell felé d. e. 12 ó. 24 p.; d. u. 7 ó. 54
Győr felé d. u. 2 ó. 49 p-; regg. 6 ó. 42

Érkezik :

Kis-Czellből <1. u. 2 ó. 44 P- : regg. 6 ó. 12
Győrből d. e. 12 ó. 19 p.: d. u. 7 ó. 29

p-
!’•

P- 
P

Győrből ind. Bpcst felé 11 ó. 20 p. d.
Győrből indul Bécsfelé 5 ó. 17 p. d.u. 4 ó. 2t> p. 

SZOMBATHELY-SOPRON-NAGY-KANIZSA.
Szombathelyről indul Sopron

GYŐR-BÉCS-BUDAPF.ST.
>. 10 ó. 16 p. este 

reg.

15 P- regg-
15 P- d. e.
10 P- d. u.
51 P- este.

B. E. Kppny. Hát senkinek sincs ott annyi bátorsága, 
i hivatásáról megfoledkezcttet a helyes útra terelje?hogy a hivatásáról megfoledkezcttet a helyes 

Nagyon szomorú!
Hozzá stb. Nagyon kezdetlegesek. Az 

költeményének egyik versszaka alkalmazható :
Kinyílt virág, kis bimbó vagy te 
Leszakítni ágról téged kora még, 
Nem jó éretlen gyümölcsöt szakítani. 
Éretlen gyümölcs fanyar szokott lenni.

Hisszük, hogy megértett?!

múg.

ÜZENETEK.

Jelentés
Mindent megpróbáljatok a leg
jobbat megtartsátok.

Mint másképen várható nőm 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 ajánltat- 
nak. Az aláirt által ajánlott fogás módja s 
a hozzá tartozó czélszeriien szerkesztett 
eszközök - csapóvas nélkül melyek 
szakemberek által megvizsgáltattak, s me
lyekről elismerő bizonyítványokkal bírok, 
csak alulírottnál rendelhetők meg, és csakis 
ez van azon helyzetben, hogy az igéi t, 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 czéíszerüen 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- 

a.
Edmiuul von Jasinsky,

Breslau, Adollstrassc Nr. )4.

xooooooooo

Nobel Ármin

Alkalmi beszéd. Nagyon is localis érdekű, 
/ölhetjük. Mást kérünk.

V. S. Küldeményének javát, már kiszedegettük s 
■/.öltük. Versekben jóban rosszban bővelkedünk, ezekből te
hát nem kérünk. Hisz sokkal könyebb itt alant a társadalom 
kérdéseivel foglalkozni, mint az. olvmpus magaslatára törekedni

- pegazus nélkül. Szives közleményeit várjuk.
S. M. A mit ön mint olyan reminiscentia-félét ir. 

csak ön értheti, tehát csak önre nézve érdekes, mi pedig 
ált. érdekű dolgokat közölhetünk.

Dvcsr. Kívánsága szerint intézkedtünk. Köszönjük. 
Fene jó dolguk lehet maguknak Devecsorben, — szinte iri
gyeljük.

Csolnakon. Ön akkor csolnakáz. mikor a tó be van 
fagyva? No versei is csak a fagyos fantázia jegeczedésének 
fura képződményei, felengedés végett oda tettük okét, a hol 
„pajkosan ugráló lángok űzték velük pajzán játékukat4 inig 

elégtek. Boldog feledés lebegjen hamvaik fölött! Önt 
pedig a halotti carmen végén komolyan és kérve kérjük: ne 
verseljen többé, ne kínozzon bennünket. Ígérje meg ezt 
nekünk becsületszavára, s mi szívesen megbocsátjuk önnek 
mindazt, a mit verseivel ellenünk, türelmünk és a poezis mú
zsája ellen vétett.

Egy választó. Önöknek igazuk van. Az a mit önök ki
látásba helyeznek, csak önöktől függ, hogy megtörténjék. És 
az jó lesz.

w
H
H

B Isten áldása van az ön HOFF JÁNOS-féle gyógyszerein.
S, (Saját szavai egy meggyógyultunk.)

W Gyógyítása a nyálkásodásnak, a makacs köhögésnek, az álmatlanságnak, tüdő- 
® bajoknak és lélekzet hiánynak.

Hoff János kir. tanácsos urnák az összes európai uralkodók udvari szállítójának, 
3/, a koronás aranyérem kereszt tulajdonosának, a magas porosz és német rendek lovagjának, 
ab Gyúr: Wien, Grabenhof 2. Gyári raktár: Stadt. Grabén, Baennerstrasse 8. 30 éves köliö- 

gésben szenvedtem, annyira, hogy 72 éves koromban, alig bírtam lélekzeni. Feladtam minden 
W reménységet az élethez, miután helyemben már mozdulni sem tudtam. Egy barátom, ki az 

előtt szintén az én bajomban szenvedett és a Hoft-féle maláta kivonat és egészségsör által 
W meggyógyult, ajánlotta, hogy ezen gyógyszereket én is használjam. Szerencse volt rám 

nézve, hogy követtem. Valóságos csoda történt velem, mert 21 palaczk elfogyasztása után, 
legnagyobb meglepetésemre, köhögésem végkép megszűnt, erőmet ismét visszanyertem, és 
így most nehézség nélkül tehetem a messzebb utakat. Kivánalom, miszerint ezen esemény 

3£ nyilvánosságra jusson, hogy mindenki, ki úgy szenved, mint én szenvedtem, meg tudhassa, 
||| hol talál gyógyszert nehéz szenvedései ellen. Kérek még küldeni 100 palaczk maláta 
jy? és 10 kiló első számú maláta csokoládét.

A legfényesebb kitüntetése a Hoff Janos-féle maláta gyógyszereknek.
A valódi első Hoft-féle maláta gyógy- és tápszer általános hasznosságának 

tosítékául az azt használók által megkoronázva van. Szives tudomásra hozzuk kivonatban 
Hofl’ Jánosnak valódi első Hoft-féle maláta gyógyszereire tett császári, királyi és fejedelmi 
nyilatkozatokat, IV. Friedrich Vilmos király: „A Hoft-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 Hoft-féle egészség sörnek ismeri el. (Lovagi kineve
zési okmány és kitüntetés). I'erencz József császár: „Orvendek önt ismét kitüntethetni.“ A 
szász király: .Hotf-féle maláta kivonat igen jót tesz az anyakirálynénak.“ A dán király: 
.Örömmel győződtem meg gyógyhatásúról a Hoft-féle maláta kivonatnak.*  Károly román 
fejedelem: .Jó hirü önnek maláta készítménye/ Valesi herczeg: .Haladéktalanul küldjön 
a gyógyhatású maláta kivonatból. * — Lajos-Oettingen Wallersteini herczeg: . Emberi köte
lesség a Hoff János féle maláta kivonat elismert gyógyhatásút általám»s köztudomásra hozni.*  
Hohenzolern herczeg: .Jutalmául az ön érdemeinek, melyek oly jótékonyan hatnak az em
beriségre.*  Ilesseni gróf: .Elismert a gyógyereje az ön maláta készítményeinek.* .Az 
általános tetszés, melyben az ön maláta találmánya részesül.*

Óvás, Csak a valódi Hoff János féle készítményeket, a magyar és osztrák ke
reskedelmi bíróság bejegyzett védjegyével ía feltaláló arczképe) követelendő. A mások 
által gyártott hamisítvá nyok nélkülözik a gyógyfüveket és a valódi készítés módját a Hoff 
János féle maláta készítménynek és az orvosok véleménye szerint ártalmasuk lehetnek.

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

Főraktár Pápán Bennüller Alajos urnái. nyoindatulai (Ionos.
í »’« 4T4 »’« 4’4 /4 »T4 /4 4’4 4’4' 4’4 *T4 /i' W

A szerkesztésért felelős a laptulajdonos: Nobel Ármin,


