
TIT. évfolyam. Pápa, 1881. április 2!t. 77. szám.

Előfizetési feltételek:
Egy évre . . 
Félévre . . . .

. 4 fit. 

. 2 fit.
Negyedévre . . . 1 fit.
Egy szám ára . lo kr.

A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van. hová az előfi
zetések küldendők, s minden egyéb külde
mény is csak oda czimez.endó.
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Megjelenik : minden Szombaton.

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 
számittatik.

Ki legyen országos képviselőnk?
A kúpviselőválasziási mozgalom városunk

ban is niPgimlnlt már. „Több választó" aláírás
sal f. hó 20-áin d. o. 1 1 órára a „Grill'" nagy 
termébe „választói szííkobb körű értekezlet" 
hivatott egybe, melyre vagy 40 választó megje
lent. Az értekezlet lefolyása röviden a követ
kező volt:

Tóth Lajos mint legkorosabb választó el
mondja, hogy a választások küszöbön lévén, több vá
lasztó szükségesnek tartotta egy értekezletet egybe
hívni, mely a módozatokat megbeszélné. Mindenek 
előtt felhívja a jelenlevőket, hogy a tisztviselői kart 
válaszszák meg. Egyhangúlag meg lettek választva el
nöknek : Tót h Lajos; alelnököknek: K o 1 o z s v á r y 
Gyula és l)r. S t e i n e r József; jegyzőnek: Új
vár y Ferencz.

T ó t h Lajos megköszöni a bizalmat. Ezután 
áttér a napi teendőkre. Azt mondja, hogy városunk
nak mindég voltak nagy tehetségű képviselői; de a 
város speciális érdekében semmit sem tettek. Említi 
a törvényszék szerencsétlen ügyét. Azt hiszi tehát, 
hogy most már azon kell lennie a városnak, misze
rint oly képviselőt küldjön az országgyűlésbe, a ki 
városunk érdekeit is szivén hordja, s a kinek a mi- 
nistoriumnál befolyása van. Felszólítja a jelenlevőket, 
hogy ha valaki tud ilyen egyént, nevezze meg.

N é g e r Ágoston apát-plébános fejtegeti, hogy 
azon bajok, a melyekbe a nép sodortatott, talán in
kább a rossz időknek, mint a kormánynak felrovan- 
dók. Említi, hogy városunkban egy tehetséges, liatal 
férfiú járt, a ki késznek nyilatkozott mint pápavárosi 
követjelölt fellépni, s ez a férfin : Láng Lajos. Ajánlja 
az értekezlet figyelmébe. ________________

T á r c z a.
Az ember teremtése.

(Allegória).

Az Ur ül égi trónusán, 
Az angyalok veszik körül, 
A földön milliónyi lény, 
Szép életének már örül. 
Az éden kertje oly dicső — 
Oly bájos, szép, oly éltető ! 
Virágok ezre nyílik ben, 
A tért borítva ékesen.
Madárka ágról ágra száll, 
S oly édesbilsan hangicsál. 
Vidáman mozg ezernyi lény, 
A zöld pázsitnak lágy ölén’.
Oly szép, oly bájos minden ott, 
Mit a teremtő alkotott.
Egy eszme nincs megtestesülve, 
Hiányzik még egy földi lény, 
Melyben dicsőén egyesülve, 
A föld porával égi fény. 
S felhaugozik az Ur szava 
A szellemeknek fénykörében; 
Dicstől sugárzik trónzata, 
Dics szól Seraphok énekében. 
Embert teremtünk, hangozok, 
Ki önön képünk mása légyen; 
Kinek uralja szellőmét

l)r. Guttmann Frigyes azt mondja, hogy öl 
Láng Lajost ifjúkorától fogva ismeri, s hiszi, hogy 
a választók megbízhatnak benne. Láng - úgymond 
Pápát azzá akarja tenni, a mivé ipja Szombathely 
városát tette, ebben keresi ambitióját.

S z e 1 o s t ey Lajos a kijelölést elhamarkodott
nak tartja ; nagyobb értekezlet egybehivását javasolja. 

Horváth Lajos szerint a választó polgárok 
bátran indulhatnak Néger Á. apát-plébános után, in- 
•lítványozza azonban, hogy küldessék ki egy bizott- 

I ság, melynek czélja volna kipuhatolni, kik rokon
szenveznek a Lángpártiakkal, s ezek hivassanak ösz- 
sze egy közös értekezletre; indítványozza továbbá, 
hogy Láng Lajos hivassák meg városunkba s tartson 

‘ programmbeszédet, hogy így a nép is vele mégis- 
merkedjék. Néger Ágoston apát-plebános felké- 

I rétik, hogy Láng Lajost hívja meg vasárnapra egy 
beszéd megtartására. Ezzel az értekezlet véget ért.

*
Tehát a mozgalom megindult, egy Láng- 

, párt alakulóban van. Nem mondom, hogy már 
megalakult, mert a mi ezen szííkebb körű ér- 

I tekezleten hiitároztatott, az senkire nézve nem 
kötelező, mivel senki se tudta, lmgy mily párt
szili e z o t íl értekezletre mégy.

Mindamellett vizsgáljuk meg egy kissé an
nak a „több választódnak a törekvéseit, vájjon 

' helyesek-o, s megfelelnek-e városunk érdekeinek l 
X'/. értekezlet általunk is igen tisztelt el

nöke azt mondta, hogy olyan képviselőt válasz- 
iszunk. a ki városunk érdekeit szivén hordja, s 
a kinek a kormányközegeknél befolyása van. 
Ezt máshol is hangoztatják, de mindenütt alap 
nélkül. Mert kérdem azt, helyes-e az országos

Minden a földi mindeuségbeuL 
Elhaligozék az Ur szava, 
Do az igazság angyala, 
Lép az örök fény trónusához, 
S térdreborulva szól Urához: 
Uram I Atyám! 
Hallgass ma rám. 
Embert minek 
Teremtenél, 
Ajkán kinek, 
Ha szóra kél — 
Lábbal tapodva, 
Lesz az igazság?! 
S díjat aratva — 
Kaczag a gazság. 
Szemközt az égi béke ott 
Urálmz így fohászkodott: — 
Oh no teremtsd, a porszülött 
A szent békét zavarja meg; 
A bősz viszály szövótnekót, 
Ragodra kézbe hányja szét. 
S dühének áldozatja lesz, 
Erdő, mező, virágzó rét, 
S a béke csendes hajlékát, 
Atkos szivével tépi szét. 
He a kegyesség angyala, 
Szelíd hangon így szólt vala; 
Világok nagy dicső Ura! 
Teremtsd, teremtsd a föld urát, 
Ki a tudásnak téréit,

képviselőnek egyedül városi vagy választóke
rületi érdekeket képviselni? Szabad-e neki a 
kormánytól választókerülete számára oly kivált
ságokat vagy egyéb benoficiumoknt kicsikarni, 
melyek más választókerületeket megkárosítanak ? 
ügy hiszem, nem szabad. Vannak ugyan spe
ciális érdekek, melyeket az országos képviselő 
jogosan előmozdítani törekedhetik, de ezt akkor 
is teheti, ha a kormánynál nem éppen grata 
persona, mert a mi valamely várost vagy válasz- 

j tókerületet joggal megillet, azt előbb-utóbb meg 
kell neki adni, s az erre való törekvésben in
kább a helyi tanács vagy hatóság, mint az or
szágos képviselő játszliatik jelentékenyebb sze
repet.

Szerény véleményem szerint az országos 
' képviselőnek a k ö z j ó előmozdítására kell tö
rekedni, s ha e közjó előmozdittatik, ügy mi 
pápaiak is veszünk benne részt.

Speciális érdekekről szólva, meg kell val
lanom, hogy Pápának is vannak érdekei. Pápa 
iparos város s hivatva volna kereskedelmi város 
is lenni. Tehát nekünk —■ a tisztelt értekezleti 

I elnök eszmejárata szerint — azon kell lennünk, 
hogy oly egyént nyerjünk meg képviselőnek, a ki 
ezeket az érdekeket előmozdíthatja.

Nemde úgy van ?
S most oda jutottunk el, a Imi azt kér

dezhetjük, hogy ki legyen hát a mi képviselőnk !
Láng Lajost emlegették, mint fiatal, tett

erős. képzett és befolyásos férfiút. Szép tulaj
donságok, melyektől mi sem tagadjuk meg az 
elismerést. Azt is mondták, hogy Láng Lajos 
Horváth Boldizsárnak a voje, vagyonos és filg-

Nagv szellemével fussa át. 
Bensőm sugallja, jó szive — 
Kegyelmet oszt, ápol, segít, 
Keble nemes érzetre kél, 
Törli a nyomor könyeit; 
Lelkét betölti égi vágy. 
Az özvegy bő vigaszra lei, 
Az árva búsan nem zokog, 
Atyát talál a bús kebel. 
Teremtsd atyám a lelki lényt, 
Ki szívben hord ily szép erényt. 
S az Isten égi kegygyei int, 
Dicsének zeng s csend lesz megint.

_____ Udvar d y J.

istexa.tsbg'ad.ó-
Beszélj. — 

Irta: Németh Iijnácz.
Mely alak közeledik ott a láthatáron.............

'Futva, mint üldözött vad, utat törve ijedős berkeken 
keresztül, futva messzekéklő hegycsoportok felé, sehol 
meg nem áll, nem pihen, mint kinek drága az ideje, 

| felkapaszkodik meredek hogyormok csúcsára, s ismét 
llekuszik hallgatag sötét völgyek sűrűjébe s ismét 
tova menni siet, siet!

Láttam, hogy felém tart, s hogy meg ne lás- 
i són, egy csipkebokor alá húzódtam. Néhány percz- 
nyi szünet után előttem állt az óriási alak, össze- 

jrougyolt fekete ruhában, roncsolt czilinder fedte gön-



getlen ember, publicistái működése pedig' eléggé 
ismeretes. No ezen tulajdonságaiért már nem 
tudunk lelkesülni, mert mi nem vagyunk bank
jai a családi összeköttetések politikájának: pub
licistái működése pedig, igaz, hogy jelentékeny 
és figyelemre méltó, de oly irányban mozog, 
mely irányt a nép érdekeivel ellentétesnek tartunk. 
Hogy másra ne utaljunk, talán elég lesz A „tár
sadalmi deficit" czimtl röpiratát említenünk, 
melyre nézve már az iró elvtársa Szontágh Pál 
is elmondta, hogy „némi megütközést is pro
vokált."

Nem foglalkozhatunk tüzetesebben e kér
déssel. mert e lap hasábjaiból a politika fejte
getése száműzve van. Jlég csak azt akarjuk 
mondani, hogy az egész mozgalom még nagyon 
is korai, az irány pedig, a melyben az megin
dult, városunkra nézve nem mondható valami 
nagyon előnyösnek.

Egyébiránt a választók zöme tudni lógja, 
hogy mit tevő legyen.

Levelezés.
Veszprém, 1881. április 22.

Megdöbbentő' hírre ébredőnk kedden reggel. A 
köztisztelet- és szeretet ben részesülő kir. tanfelügyelő 
nejének balál-bire volt az. Gyötrő fájdalmak közt 
limit ki, mely fájdalmakat talán csak azon fel-fel- 
tünő reményesillámi enyhíthet/' vala. hogy a kínok 
esetleges átszeli védésé után gazdagabb leend egy 
még nem ismert érzéssel; egy érzéssel, mely egy 
egész uj világot teremt és egész világot ölel fel, a 
reménycsillám, hogy anvává lesz.

Mielőtt azonbnn magát anyának tudhatta volna, 
megtört lelke a kínok súlya alait. Különben a gyász
jelentés tüdővészben való kinmlást említ fel. Köz
részvét kiséré a korán elköltözőt tét. örök nyughelyére, 
és a kedvezőtlen idő daczára is nagy és díszes kö
zönség köríté a koporsót, mely koszorúkkal túlhal
mozva volt.

Legyen a kiszenvedettnek könnyű a föld! A 
sorssnjtotta özvegynek pedig balzsam sajgó séf •éré 
a tudat, hogy a fájdalmat megosztja vele egy egész 
serge az ismerősöknek, megosztja vele Veszprém 
minden polgára.

A keresztyének és zsidók hnsvétja az idén kö
rülbelül összeesvén, városunk is élénkebb physiog- 
nomiát öltött e héten. Maga az időjárás is kedvezett 
az ünnepeknek, derült égboltról küldvén Ír hozzánk 
a nap éltető sugarait. Í gy látszott, mintha a ter
mészet is feltámadását ünnepelte volna dermedt 
téli álmából. Azonban nem sokáig örvendheténk a 
nap mosolyának, Pluvius atya pár nap óta ismét 
bőségesen hullatja ránk áldását.

Örömmel hozom tudomásukra az élénk és te
vékeny mozgalmat melyet a Czegléden leendő kiállításra 
már is kifejt. Zsenge iparunk felvirágzásának és szebb 
jövőjének előkészítése érdekéből csak üdvözölhetjük 
az^lp£J^ő__buzgalniaL__________

dör fekete haját, egyik lábán félczipő, a másikon 
csak a harisnya maradt, hihetőleg futásközben vesz
tette el.

A mint észrevett, megdöbbenve visszarettent, 
és ébenfapálczikáját védőleg emelte feje fölé, de mi
dőn látta, hogy egyáltalában nem akarom őt bán
tani, hirtelen visszafordult s elakart futni, de én 
felugrottam fekhelyemről, megragadtam karját és 
maradni kényszerítem

Hova, hova oly szaporán, bajtárs! hiszen úgy 
szaladsz, mint egy őrült, vagy mint a rab, ki meg
szökött fogságából, tán csak nem vadásznak reád ?

Ne akadályozz! hagyj tovább mennem, hadd 
szaladjak addig, míg össze nem rogyom és telkemet 
ki nem lehellem. Nincs szükségemé nyomorult életre! 
Atyám és anyám a tűz martalókja lett, bátyám vör- 
henylázban halt el, szeretőm hűtlenül elhagyott, mert 
szegény nyé lettem. Minek nekem tehát ez az élet?! 
minek nézzem tovább e világ igaztalanságait, miért 
éljek tovább?! hogy még jobban megerősödjék ben
nem ama hit, hogy nincsen istenség, hogy nincs 
semmi, a mi érdem szerint megjutalmazná e földön 
az erényt, hogy nincs semmi, a mi érdem szerint 
megbüntetné a vétkeseket, hogy fölöttünk, egyálta
lában semmi ur nincs?! Hogy önmagunktól függ 
minden! önmagunktól életünket meghosszabbítani, 
vagy megrövidíteni, amennyire a tormészetiség meg
engedi?! tőlünk függ, vájjon szabadok legyünk-e 
vagy szolgák ? Kezünkben van a teremtés és rom
bolás hatalma, urai vagyunk a föld-, viz- és leve-

Vujha minden polgára e hazának átértené az ipar 
leilődéséuek nagy fontosságát, és a jobb példákon okul
va igyekeznének a kormány szellemi és anyagi támo
gatásával iparunkat közelebb hozni azon niveaiihoz. 
melyet már a nyugat elért.

Városunk belátván, hogy a közigazgatási ér
dekeinek koezkáztatása nélkül, hivatalait a mostani 
szűk és az igényeknek már meg nem felelő város
házában tovább'nőm hagyhatja, elhatározó egy uj 
tágasabb városházának építtetését, illetve egy tágasb 
helyiség kibérlését. E-*

Irodalom.
Füzetes vállalatokból vettük a Melmer Vil- 

mos kiadásában megjelent' ,Általános magyar fran- 
czia .szakácskönyv 7. és 8. füzetét és a Dr. Ziller 
Károly által irt népszerű orvosi tanácsadó vagy 
„Házi lexikon*  11. 12. és 13. füzeteit. Ára egy-egy 
füzetnek 30 kr. s megérdemlik e vállalatok, hogy 
mentői nagyobb körökben elterjedjenek.

Mehner Vilmos buzgó fővárosi kiadásában 
újabban megjelent: Magy a r s z emlő áprilisi 

í-ik — füzete, Szerk. Bodnár Zsigmond. Tar
talma : I. A zsidók Palesztinában Hatala Péter. II. 
Lilly (***).  III. A demokratia Magyarországon (Bek- 
sics Gusztáv.) IV. Az államjavak eladása (Jóob La
jos.) V. Az osztrák állam- és déli vasút. (Sehober 
Albert. VI. Emlékezés Tóth Kálmánra (— —).
VII. A skandinacziai és dán dráma irodalom Tliord- 
son Erik. X. Irodalmi szemle: Ára 60 kr.

A Korán magyarul. A pozsonyi ev. lyceum 
tanára, a hírneves orientalista, Kámory Sámuel a 
Koránt magyarra fordítja. Megrendelésekkel egyene
sen hozzá kell fordulni,' mintán honi könyvkiadási 
viszonyaink még mindig oly kedvezőtlenek, hogy 
ilynemű munkákra alig találni vállalkozót. Ajánljuk 
t. olvasóink becses ügyeimébe.

Mulattató Zsebkönyvtár czim alatt Buzárovics 
Gusztáv könyvkiadó Esztergomban egy igen figye
lemreméltó vállalatot indított meg lmmorisztikus 
irodalmunk gyarapítására. Előkelő humoristáink ja
varésze csoportosul az életrevaló vállalat köré s 
elég lesz jellemzésül csak az eddig megjelent füze
tek tartalmát is megérinteni. Az első füzet, Balázs 
Sándor, A mama tyúkszeme czimü novelláját közli; 
a második Lanka Gusztáv, Az eltévedt csók czimü 
vig beszélyét hozza; a harmadik Eekstein Ernő 
egyik legkitűnőbb lmmorisztikus elbeszélést tartal
mazza Vörös Julesa ezimnicl Dr. Spinoza (Dr. Om- 
polyi M. Ernő) valóban talpraesett átdolgozosában; 
a negyedik füzet Győrlly Iván hírneves bumoriszti 
kus toasztozó Hat humoros toasztját mutatja be s 
az ötödik megint Lanka Gusztávtól két humoros 
noveletett ad ki Egy agglegény viszontagságai s 

I Herczeg l'grikovics Mirkó czimmel. A következő 
füzetek hozzák Balázs Sándor, Lanka Gusztáv, s 

I több kiváló iró lmmorisztikus novelláit, sőt Gvadá- 
nyi József hírneves Kontó Páljának kiadását, Eck- 
stein néhány nagybecsű novellájának áldolgozását s 

gőnek, kény szeri tj ü k a földet, hogy teremjen, hegye
ket rombolunk össze, és városokat teremtünk, meg
zabolázzuk a féktelen tengert s utat csinálunk rajta, 
hogy gőzhajóink biztosítva legyenek a mindent szét
romboló hullámai ellen, stb. 'Tőlünk függ minden, 
minden hatalmunkban áll, mindennek urai vagyunk, 
csak mi, önönmagunknak nem. így én is, mivel 
nem uralkodhatom önmagámon, szaladni késztetem, 
míg ki nem érek ebből a világból.

Vájjon miért vagy annyira elkeseredve Isten és 
az emberek iránt? Mit vétettek ezek, mit amaz?! 
Beszéld el, mert csodálkozom, hogy ily fiatal létedre 
a ki, úgyszólván, még az élet tavaszát éled, már is 
teremtődben kételkedői, már is meguntad életedet. 
Mi történt veled?!

Kérlek, ne légy kiváncsi, mit érdekelhet téged 
sorsom, mit, ha én létezem vagy nem, mit, ha egy 
atommal kevesebb az óriási test, mit emberiség
nek neveznek, vagy nem? Ha meghalok, nem tűnik 
föl senki előtt nem lételem, mert szegény vagyok, 
szegény vagyok a szó teljes értelmében, mert se szü
leim, sem rokonaim, barátaim nincsenek. Pedig 
két hónappal ezelőtt volt mindenem, rokonok, bará
tok, kedves, mert még akkor gazdag voltam! Oh 
nyomorult emberiség, zsarnokot nem akartok, sza
badok akartok lenni s azért harczoltok egész élte
teken át. azért irtottatok ki egész nemzeteket, ezért 
forgatjátok lel a világot, még mai napig is; pedig 
hiába minden törekvóstek, mindig szolgák maradtok, 

, egy nyomorult éreznek, — a péuz rabszolgái! Hogy

lmmorisztikus költemények gyűjteményét. A Alul t 
tató Zsebkönyvtár irányát tehát mindezek utáu -V 
lemeztük. Meg kell megemlítenünk, hogy u tukán*  
kiállítás minden igénynek megfelel s á külön 
megrendelhető füzetek áru csak tiz krajczár. Tiz 
zetre I írtjával előfizetést is elfogad a kiadóság a 
jutányos és jóravaló vállalatot őszintén ajánlhatlak 
olvasóink szívós ügyeimébe.

A .Hymen*  szépirodalmi hetilap 15-ik szánr 
a ezimlapon Blaha Lujza férjezett b. Spíénc 
Ödönné, az ép oly bájos, mint kitűnő népszínmű' 
énekesnő szép kivitelű arczképét hozza s következő 
változatos tartalmat nyújtja: A szépirodalmi részben' 
A tavaszról. Költemény. Rudnyánszkv Gyulától 
A ki tudtán kívül házas. Elbeszélés. Mikszáth Kál
mántól. — Ifjú költőink szerelmei. Levelek Cora- 
Behoz. l’ry Páltól. Giza. Rajz. Hevesi Józseftől 
— Komlainé. Életkép. Wargha Zsankától. Soha 
többé! Csáktornyái Lajos regénye. (17 24 laj/ 

Vegyes közlemények: A „llymen*  hírei. Eljegv 
zések, esküvők.’) —- Mulatságok krónikája, ó 
„Hymen*  tudósítóitól.) -- Levelezés mindenről min
denkinek. (Kérdések és feleletok.) — Mindenféle — 
Adomák. A „házasság előcsarnokában*:  a ,Hv- 
men*  házassági kis hirdetései. Beérkezett leve
lek és ajánlatok. Talányok és megfejtések. 
Divat. — Szerkesztői galambpósta. Hirdetések 
A „Hymen*  előfizetési ára negyedévre (még jiUll|. 
ártó) teljes számok is megrendelhetők) 1 fit, fii], 
évre (január-jiiniiis vagy ápril-szeptember) 2 fit, a 
7-ik számtól, melyhon az uj regény kezdődött a 
13-ikig 50 kr: mely (Budapest, VI. Gyár-utcza 15. 
sz. I. em.) a ,llymen- szerkesztőségébe küldendő. 
A ki előfizet, a házassági hirdető rovatot ingyen 
használhatja, s egy nagy tárgynyeremény-sorsjá- 
tékra szóló sorsjegyet ingyen kap rendkívüli ked-

A .Képes családi lapok*  29 számának tar
talma : A feledés útja. Elbeszélés, irta Prém József 
(Folytatás.) Látlak én még . . . Vajda János költe
ménye. - No, sir! Elbeszélés a tengerész életből.

A különcz. Rajz az állatvilágból, Füredy Albin
tól. Krisztus sírjának lepeesételése. A nihi
lista-hajsza. Franczia regény. (Folytatás.) A lidércz. 
Katang költeménye. A szent sir tem|doma Je
ruzsálemben. — A himlőoltás. Egészségtani levél, 
irta dr. Ziller Károly. Mozaik: Irodalom és művé
szet. - Történeti apróságok. Egyveleg. Szer
kesztői üzenetek. A hét története. Képek: A ká
polna a szent sír templomában Jeruzsálemben. — 
A kalvárium szent sír templomában. A lidércz.

Krisztus sírjának lepecsétlése. Melléklet: A .Rej
télyes házasság*  czimü regény 209 224 oldala. A
borítékon: Hetinaptár. — Pályázati talányok. — 
Kérdések, feleletek ajánlatok stb. - Hirdetések. 
Előfizetési ára egész évre 6 írt, félévre 3 frt, ne
gyedévre 1 frt 5o kr. Az előfizetés postautalvány
nyal Mehner Vilmos kiadóhivatalába, (Budapest, 
kalap-utcz.a 6. sz.) küldendő.

A .Magyar Pénzügy*  közgaztlasági, péwjpar 

ezt megszerezzétek, elkövettek mindent, szétWptek 
minden baráti köteléket, minden polgári kötelvénye- 
ket, megvetitek az erényt és követitek a bíínt, csa
lókká, orgazdákká, uzsorások lesztek és kizsaroljátok 
polgártársaitoknak utolsó fillérét, bordély-házakat 
ny ittok és leányaitok bennök a vad kéjelgés tárgyai.

Ez uratok, ennek szolgáltok, ennek töinjénez- 
tek egész életeteken át! Ez határoz életed — sor- 

I sód fölött! Ezért izzadsz egész élteden át. ezért gon- 
dolkodol egész éjeken keresztül, ezért lesz orvos, 
költő, iró, pap belőled, ezért vagy ámító egész él
teden át, tévútra vezetve a népet, s önönmagadat 

1 csalva. S ha van isten, miért engedi, hogy ez na
gyobb ur legyen, mint ő, miért engedi, hogy általa 
annyi igazságtalanságok követtessenek el? miért en
gedi, hogy e földön azok, kik menyországot érdemel
nének -poklot és azok, kik kárhoztatást - meny
országot nyernek? Vagy tán azon reménnyel kecseg
tetsz, hogy a kiállott méltatlan szenvedéseket a tál
világon teszed jóvá? és erényemet ott jutalmazod 
meg. vagy vétkeimért ott lakoltatsz ? Minek e ha*  
szontalan munka ! miért kell nekem e földön először 
szenvednem méltatlanul, hogy azután a túlvilágban 
megnyerjem a boldogságot ? Vájjon nem lenne-e job i 
ha az erény mindjárt itt nyerné el jutalmát és a 
vétkes itt bűnhődnék? Oh sokat, nagyon sokat szen
vedtem e két hónap alatt! — s az óriási alak, a m«) 
megvetette az. istenséget és szembeszállt vele és az cin 

iberiséggel, elkezdett sírni, mint egy kis gyermek- 
(Folyt, köv.) 



kefosktwlehui. biztosítás és közlekedés-íigyi szaklap 
4-ik száma fekszik előttünk. Örömmel konstatáljuk, 
|Wgy akadt végre a magyar fővárosban is magyar; 
szaklap, mely teljesen meg tud lelelni kitűzött fe
ladatának és kielégíteni képes a szakérdekek iránt 
táplált legfokozottabb igényeket is. A tővárosban 
van ugyan szaklap elég, mely mind német nyelven 
jelenik meg és szakszerűségük csak a pénzintézetek 
és egyéb vállalatok kizsákmányolásában rejlik, de 
tisztességes irodalmi lüveaun álló és kizárólag a ha
zai gazdasági érdekek képviselésére a .Magyar I’énz- 
üg.vb megjelenése előtt nem volt hasonló szaklapunk.

Magyar Pénzügy “ eddig megjelent számai, szak
szerit és tárgyilagos közleményei és eredeti hírei; 
folytán már is méltó figyelmet keltettek az érdekelt! 
körökben. Csak kötelességünket teljesítjük tehát mi
dőn olvasóink, különösen a pénzintézetek és kaszi
nók figyelmét felhívjuk és ajánljuk e valóban héza-j 
got pótló 1‘ip támogatására. A vidéki pénzintézetek 
és takarékpénztáraktól már tekintélyes számunknál, 
de különös konszolidált helyzetüknél fogva, méltán 
el lehetne várni, hogy egy ilyen, különösen az ő 
speeziális érdekeiket felkaroló szakközlönyt, erköl
csileg ngy mint anyagilag kellően támogatni fognak 
ép ngy mint az osztrák takarékpénztárak az „Oos- 
terreiehische Sparkassenzeitnngot*  tisztán a maguk 
emberségéből tartják fenn. A technikai kiállításra 
nézve is ajánlatos külsővel megjelenő ..Magyar Pénz
ügy'*  előfizetési ára, az Általános Sorsolási Értesí
tővel egjíi tt: fél évre 3 frt, negyedévre I frt 50 
kr. Az előfizetése pénz Budapest gróf Károly i-utrza
5. sz. alá küldendő. Előfizethetni bármely naptól 
kezdve.

Jelentés és kérelem! Boldogult férjem Ráko
si László hátra hagyott müveiből három kötetet 
sajtó alá rendezgettem s erre előfizetést, illetőleg 
megrendelést nyitottam; azonban oly kevés számú 
megrendelés történt, hogy a munkálat eddig meg
kezdhető nem volt. Bizalommal fordulok tehát újó
lag boldogult férjem barátai és ismerőseikez a ke
gyes pártfogásáért s újabb határ időül f. évi május 
utoltó napját tűzöm ki; ha ez ideig sem érkezik be 
annyi aláírás, a befolyt összeg sisszaküldését eszköz
löm*  Az előbbi felhívás egy példányát tisztelettel 
midiékelve, fentebbi jelentősemet az eddigi kegyes 
pártfogók megnvugtatására kézbesítem. Budapest, 
április 10. 1881.’ Mély tisztelettel Özv. Rákosi Tóth 
Laslóné szül. Entz Emma.

Uj folyóirat. „Társadalmi reform*  czím alatt 
új havi folyóirat számát vettük. Ezek „szabap füze
tek korunk anvagi és erkölcsi bajainak orvoslására.**  
.Megjelen havanként 12 20 oldalon. A kiállítás
igen csinos, a tartalom eléggé érdekűé és egyszers
mind „erős.**  Szerkesztő és tulajdonos Rónai Fe- 
reiicz, főv. polg. isk. tan; kihez (Budapest, II. kér. 
láiiezhidutoza, 13 szám.) az előfizetések (tiz szám 1 
forint) küldendők.

Zola Emil hiros franczia realisztikus írónak 
„Nana4* ez. regényéből vettük a 2 — 6 füzeteket. Az 
egész mii 15 füzetből fog állani, ára egy füzetnek 
30 kr. Megrendelhető e mii Grimm Gusztáv buda
pesti könyvkiadó hivatalánál, vagy bármely más ha
zai könyvkereskedésben is. Ajánljuk e regényt, moly 
egyik jeles műfordítónk által fordittatott magyarra 
kemény leezke akar lenni a főrangú körök számára.

íí; Körrendelet.
A megyei összpontosított gyám pénztárba Jizetni 

csak beutaló végzés mellett lehet, - kivételével a fo
lyó utalványnak, mely időszakonként megújuló be- 
'agy kifizetésekről (p. o. kamatok, nevelési járulé
kok, tőke törlesztéséről) szól. Ezen czélból tartozik 
a fizetni kívánó vagy erre kötelezett fél előzetesen : 
u> a beutalásért írásban folyamodni, />) vagy ez ér- 
ilembeni kérelmét jegyzőkönyvbe vétetni. A pénz leté
telére nézve a következő eljárás állapíttatik meg: 
Fizetni lehet: I. közvetlenül. 2. posta utján. 1. Az 
első esetben tartozik a fél a meghozott végzés kéz
besítése után a kitűzött határidőben (kivévén, ha a 
jogerejüség bevárandó) a m. árvaszéknél a . Beuta- 
lálási naplódnak a pénztárba elküldése, a fizetendő 
összeg átvételi elismervényének a pénztárnok által 
abba leendő bevezetése tekintetéből megjelenni. 2. 
Fosta utón eszközlendő lefizetéseknél a küldemény 
mindig a „ Veszprém megyei összpontosított gyám- 
penztár^-mik czimze.ndő, s a borilék kit Izet éré a be
ható végzés száma olvashatókig rá írandó, köteles 
'••Ven a fél minden egyes esetben a pénz menyiségé- 

s a postára tétel napjáról eqi/idejöleq a megyei 
<<vvas:.ék elnökét értesiteni. A beutaló' végzés eloze- 
bs kieszközlése alól kivétel alá esnek, a bíróságok, 
társhatóságok, a m. ár aszék megbízottai, közegei 
•dtal hivatalos eljárásuk közben bevett összegek. 
Lzek átirat vagy jelentés mellett a megyei árvá
tokhoz küldendők s beutalásukra a szervezeti sza- 
hal\ok I. báliak utolsó bekezdése alkalmazandó.

•mién egyébl) postán érkezett, s a beutaló véyzéi 
Rómával el nem látott pénzes levél vissza küldetik 
Felhivatnak a járási szolgabiník, a községi és kör-

jegyzők, a községek eláljárói, hogy ezen körrende
letét a szokott módon közbirr é tegyék, s esetről 
esetre a teleket az abban körvonalazott eljárás kö
vetesére utasítsák. Kelt Veszprémben, a megyei úr- 
vaszeknek 1881. ápril 7-én tartott nyilvános ülé- 
s‘‘ben. Takács Á d á m.

m. árvaszéki elnök.

Vidéki ös helyi hírek.
Személyi hír. A magyar-országi Benedekrend 

főapátja, Ki nősz Krizosztom belső titkos tanácsos úr 
ő excellentiája szerdán és csütörtökön városunkban 
időzött.

A városi iskolaszék múlt szombati ülésén egye- I 
bek között elhatároztatott, hogy miután a megvei 
tanfelügyelőség részéről azon kérdés intéztetett hozzá, 
vájjon a helybeli polgári leányiskola szándékozik-e a 
budapesti nőipar-kiállításban részt venni, - • s ha 
nem, miért nem? azon választ fogja adni, miszerint, 
a város anyagi helyzete nem engedi, hogy a polgári 
iskolát ily czélból támogathassa. Ezzel kapcsolatban 
azt is tudatjuk az érdeklődőkkel, hogy azon esetre, 
ha az állam megadná a szükséges pénzsegélyt, az 

.iskolaszék és a tantestület nem fogják ellenezni az 
oly nőimunka tárgyak kiállítását, amelyek az 1880/81. 
tanévi zárvizsgákra készültek.

Hány lóval kell az orvosért küldeni? Nem hi
szem, hogy ezen nagy fontosságú kérdéssel foglalko
zott-e már a bécsi vagy a párizsi gyógytudományi 
fakultás, vagy pedig az illetékes kormány? Pedig er
ről is kellett volna már gondoskodni, mert a mai 
időben, mikor már nem igaz az a német szólásmód. 

[hogy .Altos schon dagewesen,*  hanem mindennap 
i új meglepetéseket hoz, akadnak egyének, a kik az 
ily kérdésekkel való foglalkozást is szükségessé tesz
nek. A factum az, hogy *-ra  küldtek egy orvos
ért (nevét még nem árulom el); küldtek pedig igen 
tisztességes e g y 1 o v a s kocsit. 8 a doktor mit mond? 
Azt mondja a kocsisnak, hogy orvosért Áré/ lóval szokás 
küldeni, s nem ült fel a kocsira. A kocsis — mint 
mondják, — szintén még nem tanulmányozta o nagy
fontosságú ügyet, de mindenesetre bántotta, hogy 
ura szép lovát és kocsiját megvetik; azért azt felelte, 
hogy biz a doktor urnák soha se lesz olyan lova, 
mint a milyennel ő értté jött. — Ezzel elhajtott.— 
Vájjon benne van-e abban az orvosi esküben valami 
clausiila, mely arról szól, hogy mily fogaton köteles 
az orvos a beteg segítségére sietni ? (Nincs. Az or
vos kötelessége azon fogatot igénybe venni, me
lyet rendelkezésére bocsájtaiiak, kivéve, ha saját fo
gatja van. A mely orvosnak pedig derogál egvlovas 
kocsiba ülni s a beteg segítségére sietni, az meg
szegte orvosi esküjét s nem érdemes arra, hogy az 
.orvos* 4 magasztos nevét viselje Szork.) B - tt.

A vallás- ős közoktatásügyi ministorium sza
bályrendelete az állami tanító- és tanítónőképezdék, 
állami vagy államilag segélyezett községi elemi, felső 
nép- és polgári iskolák tanárai és tanítóinak ötödik 
évi pótléka megállapításáról már megjelent, s bizo 
nyára mint húsvéti piros tojás igen szívesen fogad
tatott. Ezen szabályrendelet értelmében mindazon 

, állami vagy államilag segélyezett iskolák tanárai és 
tanítói, kik az 1869-ik s a következő évektől foly
tonosan működnek, igényt tarthatnak a törvény által 
megállapított fizctésminimuni öt-öt évenkinti lo"0-os 
emelésére; még pedig a képezdei tanárok 25-ik, a 
többiek pedig 30-ik szolgálati évük befejeztéig. - - Ez, 
ha nem is sok, úgy mégis valami.

Halálozások. 81 á b 1 y (»y ö r g y megyei tan
felügyelőnk neje e héten halt meg s temettetott el 
Veszprémben. (*  s o k n y a i .1 á n o s hely beli ügy
véd tegnap múlt ki hirtelen halállal. Az ég enyhítse 
a gyászolók fájdalmait!

Tánczer András ur helybeli késes-mester s 
derék iparos Majna melletti Frankfurtba utazott, hol 
az ottani iparkiállitásbau részt vesz.

Tüzjáték. Vasárnap tartatott meg a czifrakert 
helyiségében a polgári könyvtár javára rendezett 
Mózes és Warta család által hirdetett tüzjáték, mely 
valóban nagyszerűen sikerült. De nemcsak a pyro- 
technika terén oly Ügyesek, hanem még ügyesebbek 
a gymnasztika terén s valóban az értőknek nagy él
vezetet nyújtanak. De sajnos, hogy a közönség oh 
csekély részben pártolja, pedig a . művészetet “ pár
tolni kellene.

Lapunk múlt számában jeleztük, hogy helyből’ 
iparos itjak dalegyesületet szándékoznak alakítani, 
l'tólagosan arról' értesülünk, hogy tulajdonképen 
betegsegélyző- és önképző körről van szó, mely da
lárdával lenne összekötve. így még helyesebbnek ta
láljuk az eszmét. .Segíts önmagadon, úgy az isten 

. is'megsegít.* Mull vasárnap gyÜléseztek. .leien 

. volt vág) l'» 50 fiatal iparos segéd, de végleges
• megállapodásra nem jutottak. Holnap ismét gyűlés

[lesz, s mi őszintén kívánjuk, miszerint az egylet mi
előbb létesüljön, szellemi vezetése pedig oly kezekbe 
kerüljön, melyek hivatottak lesznek azt felvirágoz
tatni. l'gy halljuk, hogy némelyek az egyletnek fe
lekezeti színezetet akarnak adni. Minek? Ipar ésjó- 

[ tékonyság nem ismer felekezetiséget ’
Az ,.Ifjúsági és népkönyvtár4* legújabb 8.— 

kötele legközelebb hagyja cl a sajtót. Czime : „A fél
kezű remete*  elbeszélés, irta Bánfi János.

Az állandó színház részvénytársaság Apr. 16-án 
tartotta meg alakuló gyűlésit. Miután az alapsza
bályok elfogadtad ak magalakittatott az igazgatósága. 
Elnökké választatott: Kiss László, ügyvéd titkár: 
8aáry Lajos, pénztárnok: Hanauer 1 Jéla, igazgató 
választmányi tagoknak: Néger Ágoston, Antal Gá
bor, Woita József, Tóth Lajos, 1‘uzdor Gyula, Hor
váth Lajos, Barthalos István. Mészáros Károly, Mi- 
kovinyi Ödön, Szenté János, I)r. Koritschoner Lipót, 
Dr. Kövy József, 1‘encz Jóssef, Galamb József, Dr. 
Fenyvessy Ferencz, Szvoboda Venczel. Felügyelő bi
zottsági rendes tagok: Pap János, Steinbergor Li
pót és Zarka Dénes, póttagoknak: Bermüller Ala
jos, Lazányi Béla. Továbbá elrendelte a gyűlés rész
vény után 1<>" n lefizetését. A színház helyéül a sé
tatérből jelöltetett ki 130 □ ölnvi terület, melynek 
átengedéséért kérvényt nyújt be a közgyűlés a vá
rosi képviselő testülethez, mely e hó 23-án tar
tandó közgyűlésen fog e kérdésben határozni.

Felhívás az iparos ifjakhoz! Vasárnap, április 
2 l-én tartják a helybeli iparos ifjak 2-dik értekez
letüket a Rumpold Venczel-féle vendéglő belcermében 
azon czélból, hogy egy dalárdával egybekötött betegse- 

i gélvző egyletet alakítsanak, mely egyletnek czélja 
legyen a beteg tagokat anyagi viszonyaihoz mérten 
segélyezni. — Felkérem tehát az iparosiunkat, hogy 

[ minél számosabban sorakozzanak o nemes czél zász- 
1 lója alá, hogy igyekezetünk csakhamar czélját érhesse. 
Több iparos ifjak nevében. F. K.

Az idő ismét megváltozott. A verőfényos na
pokat eső, szél, hó követték, s a kik arról álmo
doztak. hogv no, most már nem kell fűjteni, azok 
csalódnak, mert biz még jó a meleg kályha.

A Mózes testvérek erőmüvészeti társulatnál a 
városunkba érkezett hét tagból álló karlsbadi ze
nekart a helybeli tüzoltóegylet fogadta fel a nyár 

I folyamára, különösen azért, mivel szeptember havá- 
| bán a dunántúli tüzoltóegyletek szővotséggyülése lesz 
| Pápán, a mikor azután zenére okvetlenül szükség 
lesz. Az ez iránti egyezkedések a tűzoltó tisztikar 
és a zenészek jelenlétében történtek meg. — Habár 
nemzeti zenészeinket jobb szeretjük, mégis üdvö
zöljük az eszmét, hogy most már fúvó hangszeres 
társulatunk is lesz.

A helyben állomásozó 72-ik honvédzászlóalj 
■ parancsnoksága arról értesíti a városi kapitánysá
got. hogy íolyó hó 12-én este 81 órakor a lakta
nyába haza térő Tóth Sándor tizedest és Stibinger 
István közhonvédet az özvegy Polonyi .Tózsefné há- 

j zában levő kutyák megtámadták, előbbinek keze 
sértetett meg, s utóbbinak pedig kincstári köpenye 
szakittatott le. Kéri a kapitányságot, hogy e ku- 

I tyák megkötözését vagy elpusztítását rendelje el
Elvették az étvágyát. Tyuklmsra fájt a foga 

egy fiatal gyerkőeznek, hogy ebbeli vágyát kielé
gítse a hét folyamában G. A. házába lopódzott be, 
és az ottani ketreezben levő tyúkoknak nyakát kite
kerte. hogy így azokat egész csendben elviliesse. De 
ezen műtété közben a kocsisok által észrevétetvén 
nyakon csipetett és a hűvösre kisértetett.

Söprik a pápai utczát. Egész sereg „leichte 
gavallerieM kisért be a rendőrség e hó 18-án. A 
.szépek*  honvédekkel mulattak, de ngy viselték ma
gukat. hogy a rendőrség botrányosnak találta ma
gaviselet lüket. Azonfelül az egyik dulcinea oly egész
ségi állapotban találtatott, mely aligha nem emlé
kezetes lesz arra a boldog (?) hadfira nézve, a kit 
k ü 1 ö n ö s kegyével megajándékozott.

Már többször sikerült a lopás, de addig jár 
a korsó a kútra, míg el nem törik. Kedden estve 
ismét megpróbálták az ipsék 8chiller .Jakab ur há
zából valamit elcsenni, e czélból betörtek a középső 
szobába az ablakokon keresztül, de a zaj mit az ab
laktörés okozott, felébresztő a házigazdát, ez tüzet 
kiáltva, összecsődité a szomszédokat, kik közül ifj. 
Berger Mór ur ment segítségére, ki az egyik tol
vajt el is fogta. A gazember három késszurással 
köszönte meg Berger urnák, hogy érte annyit fá
radozott.

Megjelent a pápai ágostai hitvallású evang. 
egyház évkönyve az 1881 évről: Ötödik évfolyam. 
Szerkeszti Gyurátz Ferencz evang. lelkész. Az érde
kesen összeállított 20 oldalra terjedő füzetből a kö
vetkezőket közöljük : 1.) A gyülekezet népes
sége Pápán 1048. a liliálisokkal együtt 1975.
2. ) A pápai elemi iskolában tanult összesen 
76 fiú és 65 leány, tehát összesen 111 tanuló. Ta
nítottak a tanító, a lelkész és a segédlelkész. —
3. ) Az iskolai é s n é p k ön y v t á r jelenleg már 
többet számlál 600 kötet könyvnél. E könyvtárról 
a jelentés igy szól: .Örömmel jegyezzük meg. hogy 
ezen könyvtár teljes mértékben megfelelt a hozzá 
csatolt reményeknek. Olvasói folytonosan szaporod
nak és számos pártoló tagot számlál a gyülekezet

.körén kiviül is. Éleszti az olvasási hajlamot, és foly-



frt. 14 kr.

tatja az iskola által megkezdett szív- és értelemfej
lesztő munkát. Nem egyszer hallhatni a nép köré- I 
hol az elismerés azon nyilatkozatát, hogy e könyv
tár igazi áldás. A kivett könyvek olvasása meglövi-1 
diti a hosszú téli estéket, együtt mulasztja a ház
ban a család öregét, apraját, s különösen a serdülő 
ifjakat leszoktatja a késő esti kóborlásról." (Bárha 
mennél több helyen e példát követnék ! Szerk.) -
4.)  A számadás a következő' tételeket tünteti tel. 
bevétel 3111 frt. SS1, kr ; kiadás 2557 frt. 49 kr.
— pénztári maradék 554 frt. 391 , kr; a gyü
lekezet pénzbeli összes vagyona *1435  frt. 97 kr.
— Az e v. nőegylet bevétele és kiadása 249 frt. 
29 kr; fentartott tőkéje pedig 117 frt. 1 I kr.
Az egy há zsegélyző egylet jelenlegi tőkéje 
9643 frt. 60 kr. értéket képvisel. - Iskolai taka
rékpénztárnál betéti könyvecskéje van 47 növendék
nek, összesen 201 frt. 66 kr. értékkel. — 5.) Mag
tárak: Takácsiban 146 mérő gabona s 411 frt, |

Acsádon lo8‘,, mérő; Békáson 24 mérő. —
6.)  A gyülekezeti gyámintézet pénztárába 1880-ban| 
befolyt összesen 54 frt. 61 kr. (Készünkről a derék 
gyülekezetnek tovább gyarapodást kívánunk. Szerk.)

Városunkban meghaltak f. hó 14—20-ig: 
Szalai József gyermeke József, r. k. 4 , éves, ráng-1 
görcs. Fréner Károly leánya Teréz, r. k. 21, éves, 
torokgyík. Borbély Mihály gyermeke, r. k. halva, 
éretlen. Szlukán lgnácz, r. k. 30 éves, tüdővész. 
Körmendi György, h. h. 79 éves, tüdővész. Dudás 
András, r. k. 55 éves tüdővész. Kovácsics József 
gyermeke János, á. h. 4 éves, sorvadás. Német An- 
talné, r. k. 80 éves, aggkor. Pap István leánya Ko- I 
zália, r. k. 4 hetes, gyengeség, l’ngár Ignáczné, izr. ; 
88 éves, aggkor. Horváth Mária leánya Mária, r.1
k. éves, ránggörcs. Benkő József leánya Mária.: 
r. k. 1 órás, éretlen. Orosz Vilmos gyermeke, izr.
4 napos, nehéz szülés. Egyház Ilka leánya Anna, r. | 
k. * 2 éves, ránggörcs.

Üzlethelyiség változtatás. |
Alulírott tisztelettel tudatom a u. é. közönséggel, miszerint f. é. Sz-György napjától kezd,, I 

tlzlutemet a Nobel Armin-léle ház I. sz. boltjába termiem át. - Fótörekvésem ezeuti'il is oda foe 1 
irányulni, 11O"V a u. é. közönségnek teljes bizalmát kiérdemeljem. Egyszersmind tudatom, hogy a | 
tavaszi s'nyári idényre a legújabb divatu posztó-, nemez- és szalmakalapokat urak és gm.,ue. I 
kék részére', úgyszintén mindenféle tűzoltó-, honvéd-, posztó- és selyem sapkákat, bársony- és I 
horgolt házisapkákat, török fezt, a legújabb minőségben logok tartani s mind ezeket a n. érd ! 
közönségnek a legjuíáuyosabb árak mellett fogom kiszolgálni. Továbbá nálam téli ruhák nyári í 
gondviselésre biztosítás mellett fogadtatnak el.

é. közönség pártfogását kéri ÖZV. ROZENBERGER IGNÁCZNÉ.

VASÚTI MENETREND.
PÁPA-GYÖR-KIS-CZELL.

Indul :
Pápáról Kis-Czell felé <1. e. 12 ó. 24 p* ;; d. u. 7 ó. 54 P

r Győr felé d. u. 2 ó. 49 P-; regg. 6 ó. 42 P
Érkezik:

Pápára Kis-Czellből d. u. 2 ő. 44 P*s ; regg. 6 ó. 12 P-
„ Győrből d. e. 12 ó. 19 p.; d. u. 7 ó. 29 P

GYÖR-BÉCS-BUDAPEST.
Győrből ind. Bpest felé 11 ó. 20 p. <1. e. 10 ó. 16 p. este
Győrből indul Bécsfelé 5 ó. 17 p. d.n. 4 ó. 26 p. reg.

SZOMBATHELY-SOPRON-NAGY-KANIZSA.
Szombathelyről indul Sopron felé 3 ó. 15 p. regg.

r ,. „9 ó. 15 p. d. e.
r 3 ó. 10 p. d. u.
„ 7 ó. 51 p. este.

G-a.Tooxxa.-áralz.
PÁPA:

100 klgr. vagyis métermázsánként.
Búza: jó 11 frt. 80 kr.,közép 11 frt. 40 kn.alsó 

11 frt. — kr.
Rozs: jó 10 írt. 40 kr., közép 1 frt. — kr, alsó 

9 frt. 60 kr.
Árpa: j.7 frt.SOkr k. 7frt. 60kr.és a. 7 frt. 40kr.
Zab: j. 6 frt..30 kr. k. 6 frt 15 kr. 6 frt. —kr. 
Tengeri: j. 6 frt. 20 kr.. k. 6 frt — kr. és a. 

5 frt. 80 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. közép 1 frt 70 kr.

Pápán. 1881. dpr. 14. Woita József,
polgármester.

Szerkesztői üzenetek.

Húsvéti remlniscentla. Az életképben felfedeztük némi 
elbeszélő tehetségét, de a közöllietés mértékét még nem üti 
meg. A valószínűség egyik fökelléke minden jó elbe
szélésnek, s az elbeszélés mestersége abban áll. hogy Goethé
vel szólva — „Walirlieit és Diehtungu nem karöltve, hanem 
egyszerre s egymásban lépjenek fel.

K e A m Bpest. Fővárosi leveleket szívesen vennénk.
Diákélet. Az üzenet múlt számunkból véletlenül kima

radt. A ..Diákélet1* es „Szeretlek" gyengék; az epigrammnak 
azonban hiányos alakja mellett találós a magva, azért ide 
igtatjuk:

Pápa-Keszthelyi vasul.
Lesz vasútnak és tán maga jár a gőzkocsi rajta?
Oh nem! kell oda sok körmöczi sárga csikó.
F.*  Vszprm. Köszönjük. Ezentúl egy nappal előbb 

kérjük.

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

400,000 márka
főnyereményt nyújt szerencsés esetben, a legújabb nagy 
pénzkisorstdás, mely a magas kormány által jóváhagyva 
és biztosítva van.

Ezen uj terv czélszeríi berendezése oly módú, hogy 
néhány hó letelte alatt 7 húzásban 51.700 nyeremény 
sorsolta! ik ki. ezek közt 400,000 márkás főnyereményt K. 
és különösen:

1 nyer. 250,000 márka
1 , 150,000 ,

1
24

nyer. 12,0oo m.
10,000 „

1 B 100,000 . 5 8000 „
1 , 75,000 „ 54 5000 „
1 , 50,000 „ 105 30oo ,
2 „ 40,000 „ 263 2ooo „
3 w 30,0oo , 631 1000 ,
4 „ 25,000 , 873 500 „
2 „ 20,000 „ 1050 300 „

12 „ 15,000 „ 28,860 i. 138 ,

A húzások tervszeriileg hivatalosan vannak meghatározva. 
Ezen nagy és az állam által biztosított pénzsorsolás 

első húzásához.

I egész sorsjegy 6 márkáért azaz 31 , o. é frt kr.
I fii „ 3 „ I3; ., „ frt kr.

, I*  . - „ „ „ frt 90 kr.
Mimién megrendelés rögtön és pontosan, vagy utánvét

tel, vagy az érték döbbeni megküldése esetében posta 
utján eszközöltetik, és minden megrendelő közvetlenül ál
talunk megkapja az állam czimerrel ellátott eredeti sors
jegyeket.

A sorsjegyekhez a hivatalos huzási tervek mellékeltet
nek és minden megrendelőnek a megtörtént húzás után 
felhívás nélkül megküldjük a huzási lajstromot.

A nyeremények kifizetése mindig pontosan állambizto- 
sit< k mellett . vagy egyenesen általunk . vagy pedig 
kívánságra ""Zeköttetéseink folytan <Isztrák-Magyarország 
minden nagyobb városiban történik.

Általunk eladott sorsjegyeknek a szerencse többnyire 
kedvezett és több, nagyobb nyeremények közt a főnyere
mény is nem egyszer, tőlünk vásárolt soisj*  gyeken ny - 
retett illeg és ki is fizettettek; és pedig a többek közt 
250 .(II KI; 225.01 III; 1511,(1(111; 10(1.(1(10; X(»,(>(>(»; 60,000; 
40.000 márkát stb.

Miután egy ilyen biztos alapra fektetett vállalat min. 
denütt a legnagyobb részvétnek örvend, kérjük a megren
deléseket f. é. Május 15-ig kezeinkhez juttatni.

Kaufmnnii és Simon,
bank- és váltóflzlete Hamburgban 

vesz és elad mindennemű állampapírokul, vasut-részvénye- 
kot és kölcsön-sorsjegyeket.

U I. Az eddigi bizalomért köszönetünket nyilvánítva, fel
kérjük mostan ezen új sorsolásban részt venni, és 
megígérjük. Imgy úgy mint eddig, ezentúl is szolid 
pontos kiszolgálás által a t. érdekelteknek megelé
gedését kinyerni főtörekvésünk leend,

Fentiek

Felkérjük, legyen oly szives alantálló ro
vatban pontosan cziniét följegyezni.

A sorsjegyek számát, melyet kíván.
Vájjon az összeg ide csatoltatott-e, vagy 

posta-utalvány nyal küldetik-e.
Kisebb megrendelések legjobban ajánlott 

levelek által küldetik el és a postai díj szin
tén felszámíttatik.

Rendelési levél.
Kaufmann és Simon Hamburgban

kérném küldené meg--------------- eredeti sorsje
gyet, melyért az összeget

bán ) hozzácsatolva
) posta-utalványnyal 

kapja meg.

Czim :

Kereszt- és családneve

Utolsó posta: — ----- -----

Közelebbi ismertető jelek

A szerkesztésért felelős a laptulajdonos: Nobel Ármin. Nyomatúit Nobel Árminnál Pápán.


