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sen szaporodnak. — az adóképesség pedig
Azért térjünk el a veszélyes tévutról! Vi
hanyatlik; mert igazságtalanság volna földmi- seljünk egyszerű, de hazánkban készült szövetű
lőinktől még többet is követelnünk.
ruhát; — ne keressük a külföldit, mikor a
Keni vagyok hitszónok, túl is vagyunk
Térjünk magunkba, vizsgáljuk meg önma hazai kínálkozik.
már régen a hamvazó szerdán, s mégis fen gunkat s azon megyőződésre fogunk jutni, hogy
Térjünk meg, — nehogy egy II. Berzse
tebbi kategorikus, de felette komoly szózatot e szomorú helyzetnek mi vagyunk főokozói. nyi kénytelen legyen rólunk is elmondani, hogy
kell magunkhoz, magyarokhoz, intéznem.
„Nostra culpa nostra maxima culpa‘*. lmgy a „Rut idegen cserélt !a
Téviiton járunk - - térjünk meg! Nem magyar iparos alig tudja beszerezni minden
hitvallásunk, hanem polgári életünk tévedései napi kenyerét: a mi hibánk, hogy számos
ről lesz itt szó, azon tévedésekről, melyek munkás iparos család az uzsorások s végre a
bennünket, ha belőlük ki nem vetkőzünk, egy végrehajtó kezébe kerül. Mi vagyunk a hibások,
veszélyes örvénybe: az anyagi tönkrejntás örvé mert hazai készilniényeinket ignoráljuk. sőt sok
nyébe juttatnak.
esetben meg is vetjük, mig a külföld gyakran
Ki nem ismeri hazánk zilált anyagi vi gyarló készítményeit drága pénzen vásároljuk
szonyait? Sajnos, lmgy a haj oly általános, oly meg. Avagy nincsen igazam? Kalapjaink csak
terjedelmes, miszerint nincsen honpolgár, ki akkor jók. ha valamely párisi vagy bécsi
előtt az titokban maradhatna. Gondolkozzunk gyárban készültek és három hó alatt elkopnak.
felette, hogy honnan eredt.
Ruháink, fehérneműnk szöveteit nem keressük
Megbocsáthatatlan emberi gyengeség, hogy hazai, liánom külföldi gyárakban; mert csak az
a bajok forrásait mindég inkább hajlandók va angol és morva szövet, a sileziai és rumburgi
gyunk magunkon kívül keresni és kutatni, ho I gyolcsok jók. Mit törődünk mi avval, ha ha
lott ömnagnnkhól kellene kiindulnunk. Ha az zai posztógyáraink s szövészeink tönkre mennek,
állam elszegényedéséről, polgárainak tönkreju- s a hrünni posztógyárosok s kereskedők mil
tásáról van szó. úgy ezt elemi csapások követ liók lelett rendelkeznek; — ugyanezt mondhat
(—r) Szomorú nap volt az az első május. Még az
kezményének tekintjük, melyek a polgár va nám házunk öszes berendezéséről s egyéb kel idő is, — mintha velünk érzett volna — bús, szó
gyonát s igy az állam fő jövedelmi forrását: lékeinkről, főnemeseink sok pénzüket jobbára rnom volt.
az állóképességet csökkentik. Igaz, hogy csak külföldön s idegen áruezikkekre költik cl stb.
Szombaton a testületek és iskolák búcsúz
is tekintélyes tényezők anyagi sülyedésünk ará
Jól tudom, hogy igen sok esetben a kül tak a szeretett férfiútól és ezen bucsuzások oly
meghatók,
oly szivetrázók voltak, mint mikor az
jában; de korántsem kizárólagos tényezők. Mint föld jobbat nyujt. mint a haza; de gondolkoz
atya búcsúzik fiaitól azon lesújtó és fájó tudat
már mondám, induljunk ki magunkból, s igy zunk csak felette, lmgy miért teheti azt? Mert tal, lmgy őket — többé látni nem fogja. Őszbecsavizsgáljuk meg a tényállást.
jobb és több eszköz áll szolgáltltjára. Igenis, úgy varodott fíirtü, erős férfiakat láttunk k ö n vem i,
Nemzetgazdászaink sokszor ismételt .« nem van. De hát honnan szerezte ezen eszközöket? az élet viharai által edzett embereket láttunk— s i r n i.
alap nélküli panasza az, hogy hazánk ipi .a s Onnan, hogy készítményei már régebb időben j — Es midőn a szeretett férfiú mindezen tisztelet
kereskedelme a szomszéd nemzetekéhez hason is gyors és jutányos keletnek örvendtek. nyilatkozatokra felelt, mindannyiszor kénytelen volt
küzdeni indulatainak rohamával, melyek a válás fáj
lítva, csekély, s hogy ez is a külföldi concn- I íme oda jutottunk, a hová már régebben kel-1 dalma
által sajtolt nemes‘szivét elfogák; sőt voltak
rentia mellett nemcsak, hogy nem virágzik, . lett volna jutnunk, t. i. belátnunk, hogy ipa-j pillanatok, midőn a szeretett férfiú hangja reszke
sőt hanyatló félhon van. Ezen tétel statisztikai runk s kereskedelmünk emelkedése s felvirág tett, szava — a fájdalomtól - elakadt, de beszéltek
adatok által bizonyítható be.
zása. a magyar nép adóképcsségének emelése a helyette könyes szemei és ezen beszédben oly mély,
Mármost kérdem, mi lehet ennek a következ mi pártolásunktól s gyámolitásunktól függ, hogy oly megható, oly lélekemelő és nemesítő értelem fe
küdt .....................
ménye? Az államköltségek évről évre tetteme- annak hanyatlása s tönkremenetele a mi vétkünk.
Toliunk megtagadja a szolgálatot. Érzéseink

Térjünk meg!

T

r o z a_

„Hadd szerezzen ő is házat telket. . . .“
I tót-templomba: délben túrós csuszát evett; délután
Fiának adott nehány garast utravalóra s a a pálinkás boltba ment s ott a dámákat borovicskával,
Boldogtalan vagyok.
szükséges szerszámot; anyjától kenyeret, szalonét.5 kínálta, ezután eljárta velők a tót nemzeti tánezot.
- - Tavaszi hangok. —
kapott és egy fehér inget, melyet addig kell vi így élt Palkó egy kis ideig ....
Hej, de most Palkó bús, nem eszik Ő már
selni, mig le nem szakad róla, és — keresztet.
Alig vártalak már áldott szép kikelet,
„Ha rám gondolsz csókold meg ezt—mondd, túrós-csuszát; az ő dámái leshetnek borovicskára,
Te tán felvidítod húsongó szivemet;
ha veszélyben vagy, csókold meg ezt, ha szükséget, gazdasszonya sem tudja mi lelte őt, hogy kezét oly
Kis madárka dalol a zöldelő ágon,
gyakran mossa és gyakran néz egy kis tükörbe,
Boldogtalan csak ón vagyok a világon!
Ínséget szenvedsz, csókold meg ezt.“
És Palkó elindult; eleinte dolga nem ment rósz- , melyet Palkó zsebében hordott.
Zöldéi, — virít minden, nyílnak a virágok,
Mi lelhette Wránye Palkót a drótos-tótot?....
szól; az első falvakban még értette az emberek i
Bárhova tekintek uj életet látok;
nyelvét, itt-ott akadt nehány ismerős arezra, voltak] Házról házra járván bejutott egy nagy 3 emeletes
> ádolliatoin-e hát én a természetet,
'ajjon mért nem adott nekem uj életet?!
kik üresülő tarisznyáját ismét megtöltötték. De; házba.
Ott miután szokásos mondókáját eldudolta
midőn messzibb érkezett, ismeretlen volt előtte min- I
Kon, én nem vádolom! ezt nem is tehetem,
idén és mindenki.Midőn a kutyákat szegény Palkóra egy csinos cseléd tányért adott neki, mondva vala
•jzivein megcsalatott, . . . más okozta nekem:
i uszították, midőn pajkos utcza-gyermekek a kis mit a mit Palkó nem értett. Wránye lábai közé
A biztató szavak megölték szivemet,
I drótost kövekkel hajigálták és „Janó uhu, — .Tanó vette a tányért és elővette szerszámát; de sehogy
l‘dig hányszor mondta : hogy ő engem szeret 1!
uhu“ kiáltásokkal boszantották, midőn tarisznyája sem tudta hevégezni. Tekintete mindig a szép ma
•'•‘járom az erdőt, vigaszt mégsem lelek,
' üres lett, midőn kevés munkát kapott és nem tudta gyar lányra esett. Végre midőn a lány mozgásaiból
Jáj'j panaszomra csak magam felelek!
' hova tegye le nyugalomra fejét, akkor eszébe jutot megértette, hogy siessen, hamar befejezte munkáját
“ejörom a mezőt, bérczet és ligotut,
visszhang felöl csak, hogy Ő már mást szeret! . . tak anyja szavai, elővette a keresztet s csókolta------- és átadta a lánynak, ki pár krajezárt adott Pal
csókolta----------------------------------------------------- kónak.
N. T.
Ezóta Palkó naponta járt el abba a nagy
Négy évvel ezután vagyunk. Palkó a főváros
Palkó.
Rajz. —
, ban van. Addig-nddig bolygott, mig ide jutott; itt házba, hej, de a magyar lány nem jött elő.
Szegény Palkó töprenkedett, maga se tudta,
W ránye Palkó könyezve hagy la el Csiiszanye földiekkel találkozván, ezek csakhamar elvezették a
miért fáj az ő szíve, vájjon ha anyjára gondol, gon
«< ut. HOgV js n(,yj 'pizeulifíroin (',u,s ('.s máris drótos-tótok szállásába.
hazában, hol nem beszélnek az ő nyelvén,
Palkóból vidám fiú lett. Hétköznapon szor dol szülőföldjére, miért lebeg előtte azon szép magyar
P'iltílsokkal ott nem t..'fáll>nt; lm sztlksfcbén van, galmasai! Iátólt munka után, friss, vidám, csengő lány képo? Ő azt magának nem tudta megmagya
törődik vele senki.
rázni, csak annyit tudott, hogy ha Ő nem látja őt, biz
hangjával bekiáltott minden házba:
Iwt mind a kis Palkó igen jól tudta. íi volt
ő nagyon szomorú.
Asszonyok! adjatok:
Azt tudta, hogy a lánynak egyszer ki kell
p ivz ',ln. a •‘’Kikosabb dá. Tudott számolni, írni.
Fazekat drótozni
. ,
apja Wrónye Urbáu birt. saját házzal, triók-1
jönnie a házból, a kapu előtt várta egy szép napon;
Serpenyőt foltozni
ő csak látni akarta Őt. Az est közeledett és a lány
; mint drótos-tót járt bo sok országot, a garaTok nőt szkabálni
’>.it ''sszegyiljtötte, úgv szerzett magának házat; s|
még se jött.
Asszonyok, adjatok!
azírt mégis elkdldé.
Palkó fáradtan ereszkedett le a hideg kövekre,
Vasárnap magára ölté fehér ingét, elment a

á

elragadnak bennünket. — A hideg, száraz tudósító
helyébe, a melegen érző emberbarát lép. Száraz,
rideg tényeket csak az sorolhat fel, ki e jeleneteket
nem látta, ki nem látta a nemes férfin szemeiben
azon könyeket csillogni, melyeket a mély érzelem
sajtolt ki onnét.
Lapunkat is érzékenyen sújtja e veszteség.
Kitűnő irályu czikkeit ismeri a közönség. Sokat irt
lapunkba és sokszor; majd neve alatt, majd nevének
kezdőbetűivel, majd pedig aláírás nélkül. l)e irályát
ismerték. Mintha a béke angyala diktálta volna so
rait, azokat mindig a legnemesebb emberbaráti ér
zelmek lengték át.
Az ünnepelt férfiú nem feledkezett meg rólunk.
Kedélyes — baráti érzelmektől áthatott — sorok
ban mond nekünk is isten-hozzádot:

Búcsúszó a

Magyar Vidék“-hez.

Virulj! növelj! „Magyar Vidék
!
**
Áldásban és bőségben
Legyen munkatársad elég
S’ közönséged bőviben!

S’ ha olykor tért adsz a „Vidék“-ben
Még más vidéki Írónak
Emlékül helyt a „Vidék“-ben
Tarts fenn munkatársadnak!
Dr. Kiéin Mór.

Most n h i tk ö z s é g e 1 ö 1 j á r ó s á g a lópett 100 hogy ez alkalommal hálás tanítványai arczképcsofiit moghaladó kísérettel szeretve tisztelt főrabbija ele. I portját, nyújtsam át.
Fogadja ezt az iskola nevében, melynek több
A hitközség elnöke Moúinger Jómís szép, meg
ható és szívhez szóló búcsúszót mondott, melynek ■ éven át híí és lelkes vezére volt, fogadja tanulótáisaimnevében
kik azt kívánják: Hogy: Isten áldása
befejezte utón az ilnnepeltnek nagy értéktl és gyö**
nvörü e z ü s t s e r 1 e g e t nyújtott át, melybe kö 1 kísérje utain!
A gyermek ezt oly gyönyörűen adá elő, s olv
vetkező felírás van vésve: „A pápai izr. hitközség, j
szeretve tisztelt főrabbijának. Kelt 1880. május hó meglepő hanglejtéssel kiséré, mint barát, kinek szivei
a
baráttól
való elválás keseríti. A beszéd bevégeztu
1-én? A kelőt azonban héberül is, héber időszámí
után a fin egy művészi kivitelű, kitűnő praoczizióvul
tás szerint.
Most kezdődtek a megható, a fájdalmas jele élethűen készített, nagy, gyönyörű aranykeretbe fog’
netek. Dr. Kiéin űr hangja remegett, midőn e meg lalt arczképcsoportozatot nyújtott át, mely az összes
tiszteltetést meleg szavakban megköszönte. Es hangja, hitközségi osztályokat és az abban oktató derék, v|.
beszédje, minden szava, oly szívhez szóló, oly átható ismerésre és tiszteletre méltó tanító-testületet áb
volt, hogy midőn az első köny szempilláin megje rázolja.
Most ismét egyike azon megható jeleneteknek
lent, a jelenlevő férfiak szemei is könybe lábadtak.
Vasárnap délelőtt a hitközségi iskola földszinti következett, melynél a szív elszorul, az ajkak remegnek
és
a szemek könyeznek. Az ünnepelt férfin hangja
tanterme ékes, illatos virág-diszílményben pompázott.
A gyermekek ünnepiesen öltözve, virágcsokrokkal akadozott az érzelmek ostroma alatt, midőn a jelen
kezeikben várták a szeretett férfiul, ki 9 órakor a levő nagyszámú közönséghez, illetve a községi elöl
tanítótestület hívására megjelent a kisdedek közt. járókhoz'fordult, kiknek meleg, felebaráti érzel
Látszott egész lényén a meghatottság, midőn sze mektől áthatott hangon szivére kötötte, hogy az
meit a teremben körüljártatá. A derék és fáradliat- iskola és a népnevelés gondozását ezentúl is szent
lan buzgalmu Dr. Korischoner Lipót űr üdvözlő az kötelességüknek ismerjék stb.
Megjegyezzük, hogy az arczkép-csoportozatot
ünnepelt lelkészt; szép, mélyen átgondolt és átérzett,
remek beszédben emelve ki a kitűnő férfiúnak az derék fényképészünk Skoíf űr készítette, kinél ezen
iskola és tanügy körül szerzett érdemeit, mely érde díszes kivitelű csoportozatra és egyesekre már szá
mekért az iskola és a hitközség nevében, meleg mos megrendelés történt.
Délelőtt 10 órakor a polg. 1 eányiskola
szavakban mondott köszönetét.
Most Hercz Dávid urnák, kedves és szép Mózes vallása növendékei jelentek meg az igazgató
Bánli
János ur vezetése alatt.
Miután a szeretett
reményekre jogosító fia lépett elő és következőket
Dr. űr a jöttekid szívélyesen üdvözölte, elő lépett
mondá:
,
Steiner Ignácz űr kedves leánya B e r t h a és a
„Mélyen tisztelt főrabbi Ur!
következőket mondá:
Szeretett iyazyató Ur!

Mily kedélyesség sugárzik e rövid, de sokat
mondó sorokból! Megígéri, hogy vidéki munkatár
sunk lesz. Megígéri, hogy a távolban is meg fog
emlékezni lapunkról és küldeni lógja czikkeit, me
lyeknek minden sora drága lesz előttünk, melyeknek
mindenki örülni fog, mert látni fogja nemes szelle
Midőn a hitközség nagyja és apraja szeretett
mének virágait, és gyönyörködni fog azoknak lélek
igazgató urunk távozása alkalmával, iránta való
gyógyító illatán.
őszinte rokonszenvél nyilvánítja és fájdalomtelt szív*
*
vei vesz búcsút egy nemes férfiútól, lehetetlen,
Szombaton délelőtt tartotta a szeretett lelkész ]10gV mj js szeretve tisztelt igazgató urunk irányáfényes bucsu-szónoklatát. Az izr. hitközség temploma
az erények legszebbikét
melyet háladatosa zsúfolásig megtelt. Számtalanok voltak, kik helyet ^gnak neveznek — ne gyakoroljuk.
nem kapva, távozni voltak kénytelenítve.
Engedje meg, hogy az itt ogybegyült tanulóA magyar, hazafias szellemben tartott uaSy- ^rsaim nevében, ez ünnepéhes pillanatban,melyben
hatású szónoklat mély benyomást gyakorolt a hall- h„n gzeretptt igazgató uriínktól búcsút veszünk,
gatókra. Míg ezen sorok napvilágot latnak, ezen iráu{unk néhánv éven át tanúsított valódi atyai
gyönyörű, remek beszéd, külön füzetbe le.-z kinyom szereteteért, legőszintébb gyermeki halamat nvuvatatva és akik a clnssicns stylus és a remek ékesszó- i nitsam. Főtisztelendő úrnak helységünkből való
lás barátai, azok nem fognak késni, maguknak ezen eltávozása, leginkább iskolánkat, tanítóinkat és a
nagybecsű füzetkét megszerezni.
tanuló ifjúságot, - kiknek híí és őszinte barátja és
pártolója volt — sújtja.
Tisztelgések.
Igenis főtisztelendő főrabbi űr és szeretett
Szombaton délután 2 órakor kezdődtek a tisz
telgések, melyeknek sorát az izr. iparosok gyá- igazgató űr, mi Ont szeretjük és tiszteljük és le
hetetlen, hogy szemeinkbe könyek ne tolujanak,
molító egyletének küldöttsége nyitotta meg az
szivünket fájdalmas érzés ne fogja el, ha arra gon
elnök Altstadter Jakab vezetése alatt, ki is az ünne
dolunk, hogy bölcs vezetőnk és oktatónk körünkből
pelt férfiúnak az egylet dísztagjává egyhangúlag lett
távozni
fog.
megválasztatását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot
Midőn mélyen illetődve búcsúzunk, és bánatos
nyujtá át.
érzéssel mondjuk az „Isten hozzádot
**
mindnyájun
Ezen küldöttség távozta után, az izr. Huma
kat azon kellemes tudat boldogítja.hogy főtisztelendő
nitás egylet tisztelgett, Nobel Ármin és Rótli
űr szelleme, mely vsak jót és üdvösét alkot, mint
Jakab vezetése alatt, kik a szeretett főrabbinak egy
eltörülhetetlen emlék körünkben marad, hogy az
díszesen kiállított, rószaszinti,— gyönyörű aranynyo- (
általa hirdetett haladási elveknek mindannyian buzgó
matu czimmel díszített — selyemmel burkolt táblába
kötött feliratot adtak át, melynek tartalmát múlt; követői leszünk.
Fogadja Ígéretünket, hogy becses emlékét szi
számunban közöltük. Ezen feliratot az egylet összes
vünkben örökké megőrizendjük, és engedje meg,
tagjai aláírták.
,

„Főtisztelendő lelkész úr, szeretett tanítónk!

Örömmel telt, de egyszersmind szomorodott
szívvel jelentünk meg nálad, hogy tőled elbúcsúzzunk,
hogy neked „Isten veled
-et
*
mondjunk. Szivünk
örül, mert tudjuk, hogy jobb és általad dúsan kiér
demelt szerencse int feléd a távolból, de szivünk
egyszersmind szomorú is, mivel téged szeretve tisz
telt lelkipásztorunk és tanítónk el kell veszítenünk,
mivel már nem lesz megengedve, bölcs szavaidat
hallgatnunk és Isten igéjében oktatást, útba igazítást
nyernünk. Ily vegyes érzelmekkel állunk előtted,
hogy neked e koszorút, mint az elismerés babérko
szorúját átnyújtsuk s arra kérjünk, hogy hálás, té
ged szerető tanítványaidról és híveidről, a messze
távolban se feledkezzél meg?
Az érzékeny jelenetek száma ezen beszéd ut.u
ismét egygyel szaporodott és midőn a kedves Polák
Nina a tisztelt férfiúnak egy gyönyörű b a b ó r k os z o r u t nyújtott át, a szemek ismét megteltei,
könyel. Sorba ment a leányokhoz, mindegyikkel
kezet fogva. Es miután Bánli úrhoz buzdító szava
kat intézett, elbocsátá a tisztelgőket.
Ezután a főiskolai tanulók küldöttsége
jelent meg, kik közül K o h n Á d á m 2-od éves
bölcsész az általa szerkesztett és következőkben re
produkált búcsúszót mondá:

\ „Főtisztelendő Dactor l’r! szeretve tisztelt Tanár
Urunk!
A főiskola moz. vall, növendékeinek küldött
sége jövünk Főtisztelendőségedhez hálát és köszöné
sét mondani a fáradhatlan buzgalomért, hálát és

Azóta mindennap ott volt a kapu előtt, és ] megfogja torkánál és fojtani kezdi. Az odasiető
azután elővette tilinkóját és eldudolta azt a nótát
emberek csak nagy nehezen szabadították ki ti
mindennap látta a szép Borist a katonával.
monoton mélabűs hangon:
Egyszer várt Palkó és vál t Boris. Wránye' szegény katonát; Palkót átadták egy rendőrnek, kiőt
„Feljött csillag a magosba...
csodálkozott, hogy miért nincs itt a voják? Egy egv kocsiba tolta. A kocsis jól tudta,hova induljon,
Nli ballagunk a városba...
szeretett volna Borissal beszélni, de nem tudott ma látta azt Palkó vonásaiból, hogy őrült, s gyorsan
A városba viszeu az út minket
Feltaláljuk régi szeretőnket/
*
hajtatott a Lipótmező felé.
gyarul.
Palkó útközben is kiáltotta. „Ezt a voják
Csak midőn a lány szemében könyeket látott,
Aztán elmélázott. Kire gondolt? Anyjára, ap akkor közeledett hozzá Palkó, megfogta kezét s csinálta !**
Szegény őrült! Nem tudd, hogy a katona
jára? Pajtásaira? Dehogy! A szép magyar lányra! tót szavakkal vigasztalni kezdte.
hűtlensége miatt dobta le magát Boris a 3-dik
S eszébe jutottak anyja szavai:
Boris nem tudta, mit akar ez a fekete, sötét
„Ha veszélyben vagy, csókold meg ezt . . . ? szemű drótos-tót,? Hamar besietett a házba s a
Sok év folyt le azóta. Csuszánye faluban va
és Palkó nem volt veszélyben és mégis megcsókolta' szegény Palkót ott hagyta.
gyunk. Fehérre meszelt házai kellemesen ellenkez
a keresztett. Egyszerre. Palkó pillái becsukódtak és'
Másnap Palkó nem látott se lányi, se katonát.
aludta a szerelmesek álmát. Oly szépeket álmodott! Hiába ment oda még sokáig a házba. Végre látta, tek a zöld lombozattal. A nap szépen, barátságosan
sütött. Madarak csicsergése, az utczán játszadozó
van neki háza, telke, de nincs felesége, és álmodott hogy várásának nincs eredménye, nem ment oda
fiuk vidám hangja visszhangzott a tavaszi levegőbe
sok jót és szépet mint minden ifjú: még a drótos többé. És Palkó, napról napra bűsabb és bűsabb
Nagy, szép ház előtti lóczán ült egy tisztes (?'•
tótnak is vannak álmai. Őt. kit legutolsó embernek lett ....
Areza bús múltnak emléklapja; nem hallgat a
néznek és kit nem is tartanak érdemesnek arra,
Vasárnap pajtásai erőszakkal vitték őt a pá
hogy egy rajznak tárgyává lehessen, nem bir-e oly linkás boltba. Oly rosszul érezte magát, mint még madarak csicsergésére, a meleg napsugár nem bántja
érzelemmel, oly szívvel, mint a többi halandó ? soha! Mintha valami oda húzta volna őt a nagy 3 őt, olykor-olykor nagyot sóhajt s magánbeszr
det tart.
Tehet-e arról, hogy drótos-tótnak született?
emeletes házhoz.................
„Ma 40 éve,“
mondá,
„hogy az őrültek
Oh, előítélet! Még az a cseléd is, kire Palkó
Csöndesen ellopódzott pajtásaitól és sietett házából gyógyultan bocsátottak ki; Ősz lettem, 'ul1
gondol, talán megvetéssel nézett rá s tán szép ol- az utczára és a házhoz, melybon Boris lakik. Az
házam, telkem és nincs feleségem, úgy a mint en
vasónőim sajnálják? Miért? Bir-e öntudattal? Tudja utczán nagy néptömeget látott. A nagy ház előtt
ő micsoda? Nyugodtan éli le napjait, türelemmel sokan megáltak. Roszszat sejtve keresztül tolakodott azt régente kapu alatt álmodtam volt.’*
„Szegény Borcsa
**
-------- — —
és békével nélkülöz.
a bámuló néptömegen, és bejutott a házba. Ott az
„Ezt a voják csinálta.“ —
Szegény Palkó, mert ő az, — miután kil'ö'
udvarban látta Boriskát------- --- véresen----- —
Palkó, midőn felébredt, zajt hallott., ott a kiterítve — — — mereven — — hidegen. csátották az őrültek házából, évek hosszú során át
lámpa fényénél látta. ... a magyar lányt.............. Palkó haja ég felé állott, oda futott, a lányhoz, hirdette mesterségéi, kis vagyonra tett szert, vissz1'
ott beszélt ő egy vojákkal (katona)
ébreszteni akarta, a vért arczárol lecsókolta, aztán tért hazájába és igy látjuk az aggastyánt féléig
Hogy csókolództak !
futott kifelé. Az emberek ijedten engedlek helyet a nélkül, lóczán! Vájjon min gondolkozhatik? Azon,
hogy az élet mily múlandó? Vagy mily unalmas az
Kedves Boriskám ! mit Palkó úgy értett, hogy, különös viseletű drótos-tótnak.
moja Boris. Csakhogy láthatta Őt, felszedte magát
„Ezt a voják csinálta? kiabált a futkosó élet feleség nélkül? Vagy azon,hogy a drótos-tótna
SalamonÖdön.
és hazament. Hogy irigyelte a vojákot..................... Palkó. Egyszerre egy katonát lát meg, oda rohan, lis van szive?--------

«
HZ eldöntő súlyért, melyet Főtisztelendő
köszönet
|i0|.szer(| nevelésének mérlegébe
í? 1 dn e<nszersmind búcsúzni jövünk, hogy elveter’nl- a fiiTdalniat, mely Főtisztelendő l’r távo1 tí éleinket epeszti.

hog.\ mennyin kitüntették, elhalmozták a megtisz-1 költségekre adnak a társaságnak. A derék községuek
töltésekkel, hogy a rokonszenv, a barátság, a elismerés szavaztatott.
—n —
ragaszkodás és szeretet ennyi fényes jelét nem érGróf Eszterházy Móricz ur Pesten e hó 2-án
ikmli, hogy ezen két nap életének legboldogabb és 1 megtartott Ügető lóverseny alkalmával, az igen érdefeledhetctlen időszakát fogja képezni, hogy ő ezen kés egyes fogatú versenynél
versenynél az
az 50
50 aranyos
aranyos 1-síi
öt év múlt el azóta, midőn Doctor urnák óriási felírnigasztaltásokra magának elég érdemeket dijat
...........9 perez alatt elnyerte.Mint a pesti lapok írják:
mvnnkbo érkezése alkalmával-az izr. tanuló ifjúság nem szerzett, az Ő gyenge szava, csak melegítő a gróf gyönyörűen indult és indulását meg is
k‘ km-szerü haladás eszméjének magvát hintó el, nap akart lenni, mely az emberi szívben lakozó éljenezték.
a .r azóta a legszebb virágokat termi! Községünk nemesebb csirákat, kifejleszteni, növeszteni akarta. í
Nyilvános köszönet. A pápai izr. iparosok
•U< •>t
* évvel eíébb egy parlagon heverő kert volt, Barátaira és barátnőire emeli poharát.
gyámolitó egyletének elnöksége e helyen nyilvánítja
|!i , Főtisztelendő Ur szorgalmas jjlántálása által
H erez Dávid úr, a hitközségi elöljáróságra főtisztelendő dr. Kiéin Mór urnák legforrób köszö
haladás napjának éltető sugarai alatt már:már emeli ismét poharát.
netét azon nemes adományáért, melylyel az egyletet
pridicsommá virul. Örvendjen tiszt. Tanár Ur e
Ezzel a vacsora alatt mondott felköszöntések megtisztelni méltóztatott. Altstildter .Jakab elnök.
íovszorü haladáson, a munkásság e nemes gyümöl- véget értek, és a fiatalság kezdett kifelé mozogni,
Az országos nöképzö egylet elnökségétől
iraoin mert a költő szerint az élet csak úgy éri
i az épület másik részébe : a rajzterombe. Cseresnyé a következő sorokat vettük: Tekintetes szerkesztő
lczélját ha tetteknek szenteltetik. — Es most mi- sek egy fölvillanyozó csárdást kezdtek húzni, az ifjú ur! Szinay István kiadó ur „Magyarország közműve
íőn e 'gyümölcsön osztozkodni a legforróbb óhajaink |[vér elkezdett hevesebben lüktetni, a bokák össze lődési s jótékonysági nőegyesületeinek pártoló és
k’V/.é tartoznék, búcsúzni kell növendéknek a szere verődtek, a szemek találkoztak és a találkozó szemek vezér hölgyei 1880-ban“ cziin alatt egy művészi
tetteljes nevelőtől, búcsúzni a hitközségi tagnak de- tulajdonosai egyszerre csak azon vették magukat kivitelű műíapot bocsájtott forgalomba. Miután pedig
Jk lelki pásztorától, ki hogy nemzetének, hogy az észre, hogy ugyancsak járják a csárdást. A kedé a képek elárusitásából befolyó tiszta jövedelemnek
eniberiségnek boldogítását előmozdítsa, megszűnik a lyes, fesztelen, mert rögtönözött táncz csak reggel jelentékeny részét egyletünk, illetve az összes hazai
nápai izr- hitközség színpadán a vezérszerepet ját felé ért véget.
nőegyletek jótékony czéljaira szánta: tisztelettel kér
szani és megy N.-Becskerekro, hogy az ottani még
jük uraságodat, miszerint tekintve a hazafias és em
jjguDge izr. hitközség oszlopait márvány-talapra
Körülbelül 22 órakor éjfél után távozott a tisz berbaráti czélt, — a fent említett míílap megjele
telt főrabbi kedves nejével a kedélyes körből. A bengali nését becses lapja legközelebbi számában felemlíteni
fektosso.
8 midőn forró köBzönctünket, méltó elismeré tűz fénye ismét bevilágítá a nagy udvartért és a szíveskedjék. A míílap ára leend: Kőnyomat 2 frt
sünket fejeznénk ki mindezen nemes tettekért, kérjük szűnni nem akaró éljenzés közé a Kákóczy lelkesítő 50 kr. Fénynyomat 1 frt 80 kr. Budapest, 1880.
i Az országos nöképző egylet elnliksége. Veres Pálné,
egvullnl l'’őtisztolendőségedet fogadja e csekélységet hangjai vegyültek.
A férfiak visszatértek az éttermekbe, az ifjú 1 Iieniczkg llermin.
a tan. :lj. forró szeretőiének zálogául, s egyúttal óhajt
Köszönet nyilvánítás. A helybeli izr. betegsejuk,hogy a
^’:n'ár Ur és becses családja felett ság a tánezteremmé változtatott nagy rajzterembe,
nőegylet elöljárósága
nyil..,................
v......... o._ hálás köszönetét
.. .
jnt'.<r igen sokáig fényes nap ragyogjon, melyhez itt a csárdás kedves hangjai hívogattak, mig amott I gélyző
utolsó kérelmünk az, hogy a helybeli izr. tanuló komoly férfiak ültek együtt; pohárcsengést ékesnél vánitja t. Dr. Kiéin Mérné úrnőnek azon öt frt ado• ’ •
.......................
” ’ ’ ’ ezen egyletet
melylyel
távozása alkalmával
ifjúság számára tartson meg tisztelt Főrabbi Ur szi ékesebb dikeziók, azokat ismét az összeverődő po- Hiányért;
vében egy kis helyet, de csak addig mig. az a ha harak csengése váltotta fel. így tartott ez reggelig, gyámolitani szives volt, l’ápán 1880. május hó 4-én
i
mig
az
ablakokon
át
bederengő
világosság
a
társaBerger
Fereuczné
elnök,
Volt
- Lipótnó pénztárnok.
zának a vallásnak lenni meg nem szűnik. Éljen.“
,
A pápa-keszthelyi vasút végrehajtó bizott
Ezen beszéd befejezte után a küldöttség, szó ; ságot szétoszlatá.
E szép ünnepély rendezőit méltán megilleti a ságának legutóbb tartott illésen a „Pápai Lapok“
róiéit tanárának egy értékes és szép Ízlésű ezüst
t é n t a t a r t ó t nyújtott át. Ezzel a tisztelgések ; dicséret és az elismerés. A rendezőnők: névszerint, szerint megállapitatott a kötelező aláírási ivek szö
'
Neumann
Mathild,dr. Krausz Miksámé,Krausz Adolfné, vege is, mely a kiépítés megkezdésének 1882. évre
sora véget ért.
Lehetetlen a szeretve tisztelt férfin érzékeny Krausz Samiiné, dr. Kövi Józsefné, Goldschmidt kötelezése állal kétségtelen bizonyítékot nyújt arra
és mélv benyomást gyakorló köszönet nyilvánításait Józsefné, Kreisler Tózsefné, Moisinger Jónásné, nézve, hogy a tervezők teljes kilátásával a sikernek
és inlve buzdító szavait hűen leírni, mert azt hal-, llercz Dávidné és Salczer Ignáczné urhölgyek, nem és komoly törekvéssel munkálnak a vonal minél
ikülönben a férfiak u. m.: dr. Kövi József, dr. előbb létesítésére. A kötelező nyilatkozat szövege a
lani, azt átérezni lehetett, de leírni nem.
Koritschoner Lipót, dr. Guttmann Frigyes, Krausz következő: „Alólirt magamat és örököseimet köte
Az óvodában.
Adolf ügyvéd, Goldberg Jakab, Treibl N., Fcll- lezem arra, hogy ha a műszaki előmunkálatokat
Lucullusi, pazar volt a vacsora. Három terem
ner Simon,
.Simon, Steiner Ignácz M., Bauer József, eszközölhető ifj. " gróf Eszterházy Móricz és érdek
asztalai görnyedtek az étvágykeltő, válogatott ételek
Hercz Dávid, Lővy Lajos, LŐvy Lipót, Wcisz Sá- társainak a pápa-keszthelyi vasút kiépítésére az en
és liliom borok súlya alatt.
1 nmei. és Szauer Jakab urak, mindent megtettek, gedély törvényhozásilag megadatik — az általam
De kezdjük élűiről. - A rajzteremben várták a
ezen estélyt élvezetessé és emlékezetessé te- itt aláirt készpénz, illetve természetbeni szolgálmátisztelt főrabbit, hol a rendező bizottság és a díszes
Magvassy Pál urat is megilleti a dicséret, nyok erejéig törzs részvényeket fogok venni és a
bölgykoszoru hullámzott fel és alá. Végre 9 óra felé
ovoda helyiségének díszítésénél, a tűzi játékok részvényekre a fizetéseket azon időben és részletek
jel adatott. A szeretett férfin érkezett meg művelt és a belső bejáratnál levő díszes kivilágítás rendezé ben, valamint a természetbeni szolgálmáuyokat
és szeretetreméltó nejével. A rendezők és a jelenle
részvényekért olyképen teljesítem, a mikép és a
sénél nagy buzgalmat és kitűnő Ízlést tanúsított.
vők a bejííratnál hossza sort képeztek. Harsány há
minő mértékben azt a fent nevezettek által alakí
romszoros éljen üdvözlő a nemes rabbit és annak
tandó részvénytársulat meg fogja határozni, azon
kedves nejét. Cseresnyés ráhúzta a „R á k ó c z y t*
,
hozzáadással; hogyha 1882. végéig az építési engeaz udvar h e n g á 1 í tűz fényében ragyogott. Rövid |
fdély
beczikkelyezve és az építés megkezdve nem
,
_
.
,
,
dély beczikkelvezve
ott tartózkodás után az étterembe vonultak, kisérve'
Lapunk
"Mlenne, ezen kötelező nyilatkozat érvénye megszűnik.
a számos és díszes közönség által, mely a három áályolc — - szerkesztőnk,• liánfi
János
ur
betegsége
—
....
kötelezettség nem teljesítéséből felmerülő pe
termet az utolsó helyig megtöltő.
in iáit kissé megkésve jelenik meg, miért is t. olvasó-, res kérdések elbírálására alávetem magamat a pápai
A legnagyobb inyencz,a legelkényeztetebb gour- mA: szives elnézését kéritik.
i kir. járásbíróságnak és a sommás eljárásnak. —
niand is megtalálhatta volna itt mindazt, mi Ínyének
A papai izr hitközség kepvise otestule enek <r
iniattovő kéretik,.. ’hogy
■ . Minde^ aj/.............................
_ ajánlatát
/ ’ "t
ell'a.suliságát elvette volna.
héttőn megtartott gyűlésén azon határozat hoza-1 Sil
tkezüleg
és szabatosan
részletezze,
mennvi
,.vja......
o „i írja
és szabatosan
részletezze,
mennyi
A felköszöntők sorát Hercz Dávid nyitá tott, hogy dr. Klem Mór főrabbi ur által szombaton1I •készpénz,
■
°vagy
J -összeget.......
. . .
képviselő szolgámányok
meg. Kitűnő, gyönyörűen előadott beszédjében azon megtartott bucsu-szónoklat külön füzetkékben ki erejéig kötelezi magát törzsrészvényeket venni. A
kimagasló alakokról szólt, kik a tiszta vallásosság adassák és az ezen lüzetkékből befolyó összeg, ' pénzbeli ajánlatok 100 frt összegben teendők. — A
gal párosult önzetlen hazaszeretet szent igéit hirde e g y d r. Kiéi n M ó r ú r n evét viselő természetbeni szolgálmányokhoz tartoznak a pályához
tik és ezek közé soroja az ünnepeltet is. Fájlalja távo- | ö s z t ö n d i j a 1 a p r a f o r d i t a s s é k. — szükséges földterület, talpfa, India, kő, vas, "tégla,
zását és köszöni azon szeretetet, melyet irántuk Valóban, a szeretett férfin nevét méltóbban meg- mész, kavics, fuvar, napszám, melyek darab, mázsa,
és gyermekeik iránt tanúsított. — Bánii János, a'| örökíteni nem lehetett volna.
vagy köbméter szerint ajánlandók helyi mérsékelt
jelenvolt díszes hölgykoszorura emelő poharát. Dr. i
Derék műkedvelőink ugyancsak buzgólkodnak egység árak alapján Az anyagoknál kiteendő, hogy
Steiner úr az élet fény és árnyoldalairól kezdte]i mindenképen, hogy a rövid idő alatt megtartandó
az átadás hol törtéaik. Pápa, május 1. 1880. Ifj.
szellemdús beszédjét. A búcsú szomorú részét be előadás minden tekintetben preczis és sikerült le gróf Eszterházy Móricz és érdektársai.
fejezettnek mondja. Beszél azon vigaszokról, me gyen, miről egyébként a szereplők névsora és a renA viasz-utezai fürdöház az uj bérlő Willnor
lyek a bucsuzást, az elválást megkönyitik: a hit.!I iíező neve kezeskedik. A műkedvelők névszerint
: Ii Ignácz
,
IJ'IlillA által ati legkényelmesebben
ivgnvuj UIIIIVOVMUVU berendezve
>>< i unit<• > v bocsájremény, és szeretetről.
Szorencse-kivánatiiival és Könczöl Gizella, Krausz Irén,’ KÓ
” H
ni’! tátik a közönség rendelkezésére. A tisztaság mely
azon biztosítással zárja be beszédjét, hogy misem I Schwarcz Paula, Tóth Mihály, Manyok.v
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Gyula,
uraikodjk a .jutányos árak és az előzékeny szol!í’sz. ¥‘l,cs a veretett férfin emlékét sziveikből el- Szeglethy György és Grosz
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három parancs fog színre
, z
........ k9zönség figyelmébe legmelegebben ajánljuk.
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köszöntőt mond a kedves, szeretetreméltó és buzgó kerülni, melyből
a „nn/lno
rendes i\vAli4V
próbák w'ir
már javában
rendezőnőkre. — Most ismét Hercz Dávid úr a folynak.
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főrabbi urnák, erényekben gazdag és ritka képzett
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Dr. Klem Mór a tarozó, érdemdús főrabbi, .|zrfel
nójába
ségű kedves nejére emeli poharát. — Dr. Lövvy holnap távozik körünkből. Az elutazás ímposansnak ^ltse. Ezen istálló azonban marhakereskedőknek
László kedélyes, szellemes beszédben a prófétákon ígérkezik. Nagy számmal jelentkeztek már, kik Kis- L,oy.
adva, kik a napokban egy bikát quartékezdi és arra kéri a jelenlevőket, hogy engedjék Czelig fogják kisérni, hóimét aztán külön, e czélra, ivoztak oda. Zsali mint rendesen ismét felkereste
.'"'kL miszerint ő is egy pillanatra próféta legyen, megrendelt vonattal fognak visszatérni
1helyét, de midőn a bika előtt levő szénát el
ki a jövőbe lát. Azt mondja, hogy 10 év múlva, vagy
A pápa-keszhelyl vasút végrehajtó bizottsá- akarta ;euni, az dühösen reá rohant és hegyes
Meglehet sokkal előbb, csak egy egységes hitközség gának Sümegen, f. é. ápril hó 24-én tartott érte- szarvdvai a szerencsétlen ember testének alsó részét
lesz Pápán. Hogy 10 év múlva a múlva a tisztelt fő-II kezletén mint a „Keszthely “Írja mintegy 50 érdé- > htózatosan összemarczangolta .A szegény ember hétfőn
pibbi volt tanitvánvai azon szellemet fogják érvénvre kelt volt jelen. Elnök volt Kiss László. Banza Sanmcg az izgalmasok kórházában.
juttatni, melyet Dr. úrtól átvettek és ezen szellem dór, Gróf Demy Nándor, Eitner Sándor, Gyöiuöreil
Gyönyörű özbak mutatkozott a törzsök-hegvnem fogja Őket nyugodni hagyni addig, míg 10 év Vinczo és Háczky Kálmán felszólalása a pápa-keszt- 1 nól
Egy gazdájával arra menő kutya űzőbe vette
M'd'a szeretett tanárjukat ismét vissza nem hozzák helyi vasút valósítása érdekeben a jelenvoltakra jó
|H,kergette a bakonyérbe, hol elfogatott, de mi
kozibcnk. o tehát a jövendőbeli főrabbira emeli hatást gyakorolt.
Az értekezlet folyamán jelenteaz ergs kutya nehéz sebeket ejtett rajta, rögtön
poharát. L ö w y Mór a prófétára emeli poharát tett, hogy a tracirozás Oroszig haladt, hogy az elő-, p.vágatott és busa kiméretett.
*'s kívánja, hogy jóslata minél előbb teljesedésbe munkálatokra összesen 8300 frt. (Keszthely varosavárosi kapitányság felszólítja fentérintett
Menjen. A fiatal K r a u s z B é 1 a szépen szerkevz- hói ahhoz 900 frt.) folyt be, hogy az erre még j 8zhak volt tulajdonosát, hogy az állat húsából be
ett es előadott beszédben a hitközséget koszomhoz beszedendő összeg f. é. május hó 15-ig Pápára, az:
összeg átvétele végett a kapitányi hivatalban
i.isonlítja, melyben a távozó és családja képezik a elnökséghez küldendő; hogy a részvény aláírások :e];,ntkezzék.
M'hde.jtseket. Fájlalja, hogy ezen nefelejtsek most ki- lehetőleg f. é. augusztus 1-ig bejegyzendők, hogy a '
Sajtóhiba. Lapunk utolsó számában közölt
•■'Zakittalnak a koszomból, mi állal az díszét veszti. — részvényekre fizetés kötelezettség az aláírással kez- ^^ Vljrosi
vidéki tanitóegylet
*
gyűléséről szóló
io is in g e r .1 ó n á s a hitközség elnöke, az es dődik és a vasút építésre az országgyűlés által ho- tudósításba azon sajtóhiba csúszott be, hogy neve
ély ilerék rendezőire emeli poharát.
Stein- zandó törvény beiktatásáig, mint a bizottság 1882.
egyletnek 6 rendes tagja van. Ezt kiigazítandó
...... «>. hogy...............
i... *«tagok
««>, ...............
n
’< ige! ügyved sajnálatát fejezi ki távozása-, de! év végéig sz.orgolni fog, ha ezen időig a pápa-keszt- megjegyezzük,
a rendes
száma nem 6
örömöt, a fölött, hogy a tisztelt dr. megígérte, hogv helyi vasút építkezés meg nem kezdődik, az aláírási hanem 66.
ele a helyi sajtóban találkozni fogunk,
kötelezettség megszűntnek tekintetik.
Szanter J.
am fi ?st ,dr\ Rlein. az ünnepeli lóriin omelke- és Takács Gv. Noc/Jop község részéről 400 ftról
felelős szerkesztő: Jiánj'l János.
lei v.s classicus, remek stylü beszédben elmondju, szóló kötelezvényt nyiijtának át, melyet kisajátítási |

Vidéki és helyi hírek

hirdetések.
A
Főnyeremény
Szerencse nyereményeket
eseti.
az állam
400,000 márka hirdetés.
biztosítja.
Meghívás Hamburg állam

8^ MOSÓ-INTÉZET

Ital biztosított

Van szerencsém mi. ó. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy f. é. api
.
*
90-1111 Pápán oly intézetet nyitottam, a milyen eddigelé vidéki magyar

nagy sorsjátékban!

városokban nem állíttatott. És ez az általam berendezett

részvétre, melyben több mint

8 millió 300,000 márka
biztosan kisoroltatik.
Ez előnyös sorsjáték-nyeremény — melyek
tervszerint csak 87,500 sorsjegyből állanak —
a következők:
A legnagyobb nyeremény eseti. 400,000 ni.,
továbbá
jutái. 250,000 ’m.
6 nyer. 4000 m.
1 nyer. 150,000 m.
68
„ 3000 m.
1
„
100,000 m.
214
„ 2000 m.
1
B
60,000 m.
10
„ 1 500 m.
2
1 ,
50,000 m.
„ 1200 m.
2 ,
4(1,000 ni.
531
„ 10O0 ni.
2 „
30,000 ni.
67:.
w
500 ni.
5 w
25,000 m.
95(
„
300 m.
2 „
20,000 m.
65
,
200 m.
12 „
15,000 m.
100
w
150 m.
1 ,
12,000 ni. 25150
w
138 m.
24 „
10,000 m.
2100
,
124 m.
4 „
8,000 m.
70
w
100 m.
3 „
6,000 m.
7300
, 94 és 87
52 w
5,000 in.
7850
« 40 és 20 j
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MOSÓ-INTÉZET
Nem kíméltem sem költséget som pedig fáradságot, hogy intézet
tegyem, moly a n. ó. közönség pártolását megérdemli s képes legyen i
azt igénybe vevő t. közönség líltaln (CÍCIIICW IllegiIthlU'ílásf eszközöl
hessen és felesleges kiadásoktól ment legyen.
Mosóintézetem mindazon ezikkek mosására vállalkozik, a melyek egyáltalán
moshatók, s így ezentúl csipkék és hasonló tárgyak mosatása végett, nem
szükséges bécsi intézetekhez fordulni.
A mosásra szánt tárgyak rőfös kereskedésembe. (Pápán, szél-utcza)
fogadtatnak el: kh állatra azuuhau a házhoz is cikiihihetck

azo ért.
Ajánlom intézetemet a n. é. közönség kegyes pártfogásába s maradok
mély tisztelettel
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F f I. Ö I’

Az egész művelet 7 osztályból áll,
néhány hó alatt
biztosan elinte'ztetik.
Az első húzás határideje hivatalosan van megállapítva.

A sorsjegyek líra:

Egy eredeti sorsjegy ára csak 3 ft. 50 kr.
Fél
„
„
„
„ | ft. 75 kr.
Negyed „
„
„
„
ff. 88 kr.
Ezen - az állam által biztosított eredeti sors
(nem eltiltott ígérvények) az összeg bérnientes
beküldése vagy posta-előleg utján általam a világ bár
mely részébe küldetnek.
Minden résztvevő kap tőlem még az eredeti sors
jegyen kívül az állam-ezimerrel ellátott eredeti terve
zetet ingyen és a megtörtént húzás után azonnal az
eredeti nyeremény-lajstromot felszóllitás nélkül meg
küldöm.
jegyek

A nyeremények elküldése és kifizetése
az illetőknek egyenesen általam, pontosan és titoktar
tás mellett eszközöltetik.
Megrendelések legczélszeríibben postautalványon eszközöllietők.
Megbízások a küszöbön levő húzás miatt

Ifjúsági és népkönyvtár44
11.

füzete:

K&t' „A var ró leányt
Kapható Nobel Árminnál és minden hazai
könyvkereskedésben.

f. é. május 19-ig'

" " hl. Hekscher Sámuel

*
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bank- és váltóüzletéhez Hamburgban intézemlök.

ÁRA: 40 kr.

NOBEL ÁRMIN

Könyvnyomda.

Könyvkötészet.
i

ajánlja

g-azdagor. felszerelt

©. leg-dja/bTo

itoWIOBÍÍÍf
hol

minden nővén nevezendő nyomdai munkák a legnagyobb gond
dal, csínnal s hiba nélkül leggyorsabban s leginersekeltcbb órákon
állíttatnak ki.
Intézetem ennélfogva minden hasonneniii vállalattal bátran versenyezhet.

Könyvkereskedés.

Brochnrúk, röpiratok,' lapok, gyúszlapok, olközjegyzői és ügyvédi jegyzési kártyák, lalnyomtatványok, szám- ragaszok, árjegyzékek,
iák, levélfejek, bori- báli meghívók, körtekok, névjegyek, ét- .levelek, rovatolt táhBármiféle itt meg nem nevezett nyomtatvány

Laptuliy'donos és kiadó: Nobel Ármin.

lázatok hivatalok és
egyletek részére, búr
czák, bármiféle nyom
látvány takarékpénztár és más intézetnek.

lhipir- és íróeszközök.

minta szerint, azonnal elkészíttetik.

Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.

