Pápa, 1880. május 8.

TI. évfolyam.

87. szám.

meg a t. ház, hogy a szerződés egyes pontozataiból
Azt mondja a szerződés továbbá, hogy a ké
azok után is, mik Wahrmann képviselő úr által már sőbbi években mindig egy-egy hajót tartozik regisfelhozattak, röviden kimutatni iparkodjam, hogy ezen tráltalni a társaság, 1884-ig e szerint mindössze hét
orsz. képviselőnk beszédje május 4-én.
szerződés alapján az állam által hozandó áldozatok hajó fogja tulajdonát képezni. Ez képzendi az ala
T. ház! Fiume emelésének kérdése bizonyára igazolva nincsenek, és hogy azon czélt kellő biztos kítandó angol-magyar részvénytársaság alaptőkéjét.
legkevésbbé alkalmas arra, hogy abból ellenzéki ka sággal elérni nem fogjuk, melyet a t. kormány ezen Azt mondják, egy hatalmas társaság van alakulóban.
pitálist lehessen csinálni, és nincs senki a házban, szerződés által elérni akar. Az mondatik, hogy ne Milyen hatalmas e társaság, kitűnik abból, mibe ke
;1 ki Fiume érdekében pénzügyi viszonyainkhoz képest várjuk be a magyar társulat alakulását, mert hiszen rül az a hétjjhajó, melyet 5 év alatt successive besze
lin<yyobl) áldozatok meghozatalára is kész ne lenne. | ott van alakulófélben egy nagy angol társulat, mely rezni tartozik. Az a fogalom van elterjedve, a mint
|)e"épen ezen nemzeti jelszóval szemben azt hiszem pénzügyi erő, összeköttetések s szakértelem tekinte tapasztaltam, itt a házban is, hogy ilyen társaság
tében minden körülmények közt felül fogja múlni a ' alig alakulhat 4 -5 millió részvénytőkén alól. Én
szükséges, hogy oly áldozatokat hozzunk, melyek
magyar társulatot, ha ugyan létesülhetne is az.
azon helyzetbe vagyok, hogy bemutathassam, hogy
jogosultak, oly áldozatokat, melyek úgy a mint már
Én a következő 2 pontra fektetem a fősúlyt.! ezer register tonnás hajók beszerzése mibe kerül.
eddig meghozták, jövőre is még inkább meghozhas
Nyolczszász regiszter tonnára van azon hajó,
sák o'viimölcsüket. És én, midőn egyetértek azokkal, Először is a 17. §. szerint a társulat megalakul lóg-]
később 1881. végéig. Legyen szabad a t. miniszter a mely 1000—1200 tonna lisztet vagy más rako
a kik a 150 ezer frtnyi segélyt Fiume forgalmának
urat kérdeznem, ha komolyan vétetik a részvény tár mányt képes fölvenni, a mi tehát mindig jóval több
segélyezésére megszavazták már a költségvetés al
sulat alakulása, és ha áll az, hogy a pénzviszonyok lehet, mint maga az úgynevezett holt súly. íme
kalmával, átalában nem értek egyet azokkal, a kik :
ezen szerződést úgy, a mint előttüi.k van, a czélnak j az ilyen vállalatok létesítésére jelenleg a lehető leg kezemben a liverpooli konsulatusnak egy átirata,
mely szerint a Skótia keleti partjain levő hajógyá
és a hozandó áldozatoknak meg felelőleg tartják. kedvezőbbek, mi ok indította a kormányt arra, hogy
beleegyezzék, hogy ezen angol-magyar hajózási rész rakban bármikor lehet ezer regiszter tonnás oly pro
(Helyeslés balfelől.)
vény társulat ne azonnal alakuljon, midőn a 150,000 peller vashajókat 15,000 font sterlingért, teljes felElőre bocsátom t. ház azt is, hogy bármeny
frt. subventió megszavazta tik, hanem csak 1881. I szereléssel előállítani, a minők TriosztFiume és Glasnyire is óhajtom, mint Eötvös Károly képviselő tár
végén ? Megvallom erre semmi néven nevezendő gov vagy Liverpool közt jelenleg is közlekednek.
sam. hogy magyar tengeri hajózási társaság létesítokot nem találok.
Ezek mindjárt üzembe bocsájthatók és áruk a mi
tessék: azt hiszem, hogy azon kérvény, a melyre ő
Mert ha csakugyan hatalmas pénzerők azok, 'pénzünk szerint agióval együtt 170—180 ezer frt.
utalt, nem nyújt elegendő komoly garantiát arra
melyek az ügyet közökbe vették, akkor egyátalában Ezen adatoknak megfelelnek a trieszti stabil imento
nézve, hogy akkor, midőn más társaság már meg nehézséggel nem járhat a társaságnak megalakulása technico-tól nyert szinte kezemben levő költségvetévan alakulva, amazzal szemben ennek ajánlata ked azonnal, s ez a közvéleménynek és az érdekeit üzlet I sek, melyek szerint nem 800, hanem 1000 register
vező feltételek mellett el ne fogadtassák. Igen sze
i tonnás csavargőzösök, 110 lóerejüek, 210 láb hoszkörökben is megnyugtatására szolgálna.
rettem volna, hogy ha a kérvény benyújtói a magyar
/ 2 tengeri mértföldet
*
Mily tőkével fog ezen társaság a szerződés ér 1 szílak és a melyek óránként 8
társaság alakítására nézve bizonyos garantiákat nyúj telmében alakulni, azt természetesen nem tudjuk, de ' tesznek meg, 205.000 írtért bármikor megkaphatók.
tottak volna. Lehet a subventió reményében is tár mi azon minimum, a mire a társaság kötelezve van ? Az „Adria
*
társulat kötelezve lesz a szerződés öt
saság alakítására aláírásokat szerezni és azokra ide Méltóztatnak látni, hogy az Adria gőzhajótársaság évi tartama alatt 7 hajót előállítana, a melyek
iglenesen befizetést eszközöltetni, úgy hogy ha a1
mindjárt az első évben saját tulajdonát képező, ösz- I szerint legföllebb 1.400,000 Írtba kerülnek.
feltétel nem létesül, a társaság nem alakul meg, és szesen legalább 4000 tonnás 5 gőzhajót fog a szol
Miután pedig a többi járatokra nézve bérelt
a befizetések visszaadatnak. Ez volna egyik neme a gálatba bocsátani. Mikor? az első évben, mikor a hajjókkal fogja a forgalmat közvetíteni, s miután
garantiának. De e tekintetben kénytelen vagyok egyet részvénytársaság alakul. Mikor alakul meg a szer ezekre nézve járatonkint 1000 frt subventió van
érteni a minis zter úrral, hogy akkor, midőn a kér ződés értelmében? 1881. dcczeraber 31-én, vagyis biztosítva, azt hiszem, hogy minden laicus belát
vények benyújtói csak azt helyezik kilátásba, hogy tényleg 1882. elején. Tehát ezen szerződésnek előttem hatja, lmgy a társulat nem köteles 1.500,000 Írtnál
majd alakítanak ők egy magyar társaságot, ily tág a laicus jogász előtt is világos jogi értelme nem nagyobb üzleti tőkével megalakulni. Lehet t. ház,
keretű ajánlattal szemben a czélnak megfelelő és lehet más, minthogy az alakítandó részvénytársaság hogy czélba van véve saját jól felfogott üzleti ér
kellő biztosítékot nyújtó egyéb ajánlatokat vissza két év múlva, vagyis az 1882. év folyamán tartozik dekükben, hogy a szövetkezett firmák nagyobb to
utasítani nem lehet.
5 hajót registráltatni. Tehát a két első évben nincs két fognak aláírás alá bocsátani, de ezen szerződés
De éppen mivel ezen állapoton állok, engedje kötelezve, hogy saját hajókat járasson.
1 szerint a részvénytársulat nem tartozik nagyobb
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négy véralkat.

Erik Bögh’s „Ihimoristischc Vorlesungcn“-ból közli: Ötvös. !

Románcz.
Zongoránál ül a lányka,
Bús szemében könnyivei;
A hurokba öntött érzés
Szivrepesztve hangzik el.

Xénia
csendes halvány ajka,
Néma, csendes mint, a sír
Bár könnyei nem peregnek,
Szive zokog; keble sír.
Elhagyta őt jegjobb hivő,
Elhagyta a híítelen
•’t siratja
őt kesergi
<>t fájlalja — szüntelen.

Olt üldögél némán játszva,
Néha egy nevet rebeg;
Hangzik a dal
néma az ajk
Es u hit szív megreped.............

M marik Etelka.

Az én szivem...........
Az én szivem virágos kert __
Rózsám te vagy kertésze,
Apolgatod, öntözöd, hogy
Hervadás ne eméssze.

Ha a bánat, vagy fájdalom
Keserítik szivemet;
1 öléleszted csókjaiddal
A virágos ligetet.
Kmhegyi Uikbla.

Az emberi nem legzsengébb korában felfedezte
már egy okos fő, hogy minden fejen egy elő- és
hátsó, egy jobb és bal oldal különböztethető meg.
Ezen négy oldalú eredmény számtalan hasonlóra ve
zetett, igy pl. a világ négy végű, a földtest négy
elemből áll, az évnek négy szakasza van, az állam
négy rendre oszlik, az emberi váraikat négyI fé 1 c stb. stb.
Egy ideig meg is elégelték ezzel. De midőn
az emberiség lassanként fejlődött, feje is mindinkább
i többoldalú lett és ezen sokoldalúság mindenütt ér1 vényre emelkedett a négyoldaluság rovására. A négy
elemből hatvanhat lett, az iránytűn négy vonal helyett
harminczkettőt jeleltek. SŐt fedeztek fel országokat
- ilyen Dánia — hol sem tél sem nyár nincs,
tehát a négy évszakot tizenkét hónapban kellett
I kifejezni.
A kasztrendszer sem bírta magát fentartani.
I A nemesség papi hivatásnak szentelte magát és a pol
gár kereskedést Űzött; a papság mindinkább vilá
givá lett; a polgárok nemesei czimeket — és a
pórok nemesei jószágokat vásároltak, — szóval, a
' kasztok egy egésszé olvadnak, még a svédeknél is,
kik a hindukkal együtt a legvégsőig ragaszkodtak
; a négy kaszthoz.
Ezen említettem négyes beosztás még csak a
véralkatok tanában maradt fenn, melyről röviden a
! következőket akarom elmondani.

V éra lkat négy van : s a n g u i n i c u s, c h o 1 o r icus, mólancholcus és phlegmaticus.
Vannak kik nyolezszáz millió különféle véral
katról beszélnek, de ezt mindaddig kereken tagadom,
mig nekem mindnyáját személyesítve be nem
mutatják.
Ellenpártosaim iránti különös előzékenységből
még is megjegyzem, hogy tiszta véralkat ép oly
ritkán található mint a természeti elemek, sőt —
a legtöbb ember egyedi véralkata az említett négy
nek keveréke.
Nem akarom az egyes véralkatok eredetét ma
gyarázni. Ilynemű kísérlet által előadásom megnyúl
nék széltében, hosszában mint valami politikai beszéd
és — a mi legrosszabb lenne — valószínűleg ugy
járnék mint sok tisztelt szónok: órákig tartó beszé
dem végén t. halgatóim ép oly okosak lennének
mint annak kezdetén, mert, jóllehet már igen sok
tudós kereste a véralkatok különféleségének okát,
de nem találták meg. Mi tehát csak köztudomású
dolgokról beszélünk: a véralkatok hatásairól és kül
ső ismertető jeleiről.
A s a n g u i n i k u s a pillanat embere. Reá néz
ve csak egy idő — a jelen létezik. A múltat elfe
ledte, a jövőre majd gondol annak idejében, „rá
érünk mi arra még
*
— úgymond. Jószívűségéről
minden barátja tanuskodhatik; ajánlhatunk neki
bármit ő reá áll kivéve a mathesis tanulmányozását.
Ha az erényt és bűnt szokásnak mondjuk, ugy ő
sem erényes, sem bűnös, mert sem szenvedélyei, sem
alapelvei nem uralkodnak tizennégy napig egyfoly-

Hát nem szükséges, hogy Apáthy István tisz
részvénytőkével megalakulni, mint a mennyi hét ha '
telt képviselőtársamra hivatkozzam, mint a magyar
jónak beszerzésére szükséges.
Én tehát, t. ház, itt valami hatalmas társasá kereskedelmi törvéifj- jeles coditicátorára, hogy a t.
i háztól kérdezzem azt, vájjon a kereskedelmi törvény
got nem látok, és nem látom biztosítva azt, a mire
értelmében létezhetik-e más képviselete a részvény
különösen Csernátony képviselő ur utalt, hogy ily
társaságnak, mint az igazgatótanács és felügyelőhatalmas társaság nem fog a triesti verseny által
megbénittatni. Minthogy azokra nézve, a miket , bizottság. Itt pedig külön szó vau egy angol bi
Micsoda
Wahrmann t. képviselő ur a kereskedelmi forgalom zottságról. Mi az az „angol bizottság ?*
hatáskörrel van az felruházva? Ellenőrzi-e az igaz
érdekében felhozott, ismétlésekbe bocsátkozni nem
gató tanácsot, vagy a felügyelő-bizottság helyébe
kívánok, kijelentem, hogy a szerződést nem tartom
olyannak, a mely engem rábírhatna arra, hogy a lép. Hát azt hiszem, t. ház, hogy azok, kiknek
150,000 frtot a melyet a kormánynak megszavaztam, csak fogalmuk van a részvénytársaságra vonatkozó
ezen társaság segélyezésére ezen szerződés értelmé törvényes intézkedésekről, úgy könnyedén oda tenni:
i „angol bizottság4* létésittetik a hatáskör minden
ben megszavazzam.
körülírása nélkül, egyetértenek velem, hogy az ille
De hogy milyen felületsséggel vau ezen szer
tők nem vették figyelőmbe azt, a mit Magyarződés különben is megkötve, legyen szabad némelye
! országon ily dolgokban törvény alapján tenni lehet
ket megjegyeznem. Nem lényeges eset, de elég jel
és kell.
lemző e tekintetben, hogy mikép járnak el a kor
A részletekre volnának még egyéb ellenveté
mány közegei ily szerződések megkötésénél.
seim is, de én mindezeket nem tartanám eléggé fon
A 8. §. azt tartalmazza, hogy miként történ
tosaknak arra nézve, hogy azok miatt a törvényjajék a járatok kihirdetése és az elért teherforgalom i vaslatot el no fogadjam. Igen fontosnak tartom
kimutatásának közlése. E §. utolsó bekezdésében az
azon két pontot, melyre már Wahrmann képviselő
van mondva: „a hirdetmények és közzétételek egy I ur utalt, t. i. a tarifa biztosítását egyrészről, másmagyar és egy angol hírlapban eszközlendők. A
1 részről azon a t. miniszter ur által ismételten
szerződés szerint tehát nincs kizárva az, hogy ezen
l hangsúlyozott eeteris parihust, mely mellett akár
hírlap a „Mármarosi tárogató*. vagy a jászberényi
, más nyugati vonalakra nézve netalán alakuló közle„Lehel kürt
*
legyen (Derültség.) Ha a közlemény
i kodési vállalattal szemben, akár pedig a szerződés
legalább a „Budapesti közlönyben* jelennék meg,
'lejártával — hasonló feltétel mellett, az élőn) ezen
erre is az éretnék ol, hogy egyetlen kereskedő sem
társulatnak adatik meg.
olvasná, de ez ily kimutátások tekintetében, a me
Mit jelent ez? azt kifejtette Wahrmann képvi
lyek az egész kereskdői világot érdeklik, csak annyit
mondani, hogy egy magyar lapban közzéteendők, selő ur. Azt jelenti, hogy nincs eset reá, hogy
nézetem szerint ehhez meglehetős adag naivság kell. komoly versenytárs jelentkezhessék, nemcsak ezen 5
Nem nagy fontosságú dolog ez t. ház, de eléggé év alatt, mely ezen vonalakra nézve természetesen
jellemző.
, végkép ki van zárva, hanem 5 év múlva sem, mert
A 16. §. azon esetekről szól, ha a társaság minden versenyző tudja azt, hogy ily körülmények
netán szerződés-szegést követ el. Itt a szerződés közt csakis az nyerheti el újabban a concessiót, a
*
alapján már birtokban
pontozataiban mindig csak arról van szó. hogy ily ki ezen „eeteris paribus
esetben a subventió visszatartatik. De aki ezen üz van. En tehát ezen éven túl is kizárva látom még
let természetét ismeri, az tudja azt, hogy bekövet lehetőségét is annak, hogy csakugyan magyar tár
kezhetnek conjuncturák, midőn a társaságra nézve saság alakuljon, a mit azért tartanék kívánatosnak,
aránylag legcsekélyebb hátrány az, ha a subventiót mert ezen társaság sem a kötelezett részvénytőke
meg nem kapja, ellenben óriási hátrány a forga nagyságánál fogva, sem egész szervezeténél fogva
lomra, ha a hajók nem járnak. Én nélkülözöm azon nem felel meg azon jogos várakozásoknak, melyet
kikötést, hogy szerzodés-szegés bizonyos eseteiben mi egy nagy tengeri hajózási társasághoz kötünk.
ezen szerződés egyszerűen felbontottnak legyen te
Hogyha mi ezen szerződést el nem fogadjuk,
kintendő. Arról szó nincs a szerződésben, itt mindig hogyha a t. kormány iparkodik, ugyanazon társaság
csak az van mondva, hogy a subventió visszatarta gal az ország pénzügyi és forgalmi érdekeit jobban
tik mindaddig, mig a másik szerződő fél kötelezett megóvó feltételek mellett szerződésre lépni, én megségének eleget nem tesz.
vallom, azt a perieulum in mora-t, melyre a t. mi
Még egy pont van, mely jellemzi, hogy mikép niszter ur hivatkozott, egyáltalán nem látott. 150,000
van ezen szerződés szerkesztve. A 20. §. igy szól : frt van megszavazva, ezt a kormány járatonkint a
„Az Adria magyar gőzhajó részvény társaság szék társaságnak, úgy mint eddig történt, rendelkezése
helye Budapest. A budapesti igazgatóság két har alá bocsáthatja, tehát még ha ezen szerződés egy
madrészbon magyar honpolgárokból fog állani.
*
Ez általában cl nem fogadtatnék is. Fiúménak forgalma
igen helyes ; de már most ez jön : „Egy angol bi legkisebb veszélynek sem lenne kitéve.
zottságnak létesítése az angol részvényesek érdekei
Utalnom kell még végül arra, hogy a közle
nek megóvása végett fentartatik.“
kedési bizottságnak a tiszt, ház előtt, fekszik jelen
tában. Mindenben állhatatlan, kivéve a szerelmet;
ő folyton szeret, csak szerelme tárgya változik szün
telen. ígéreteit beváltja lelkiismeretesen, a mennyi
ben azokat el nem feledi, vagy azok teljesítése nem
sérti kényelmét. Megkezdett vállalatai számosak, de
vajmi keveset visz keresztül.

tése, melyben kérvényekre nézve az foglaltatik, boa
miután egy magyar hajózási társaság alapítása
tárgyában benyújtott kérvények csakis ezen törvény
javaslattal kapcsolatban tárgyalhatók, ezért kéri *
közlekedési bizottság a házat, hogy ezen kérvények
adassanak ki szintén a közgazdasági s pénzügyi bi
zottságnak ; s mert ezen jelentést a t. ház még nem
tárgyalta, én azt hiszem, annyival mégis csak tar
tozunk a kérvényt benyújtóknak s különösen azon
214 fiumei kereskedőezégnek, kik kérvénynyel járultak a képviselőház elé, hogy mielőtt e kérvények
sorsa végleg eldől, az illető bizottság véleményét
hallgassuk meg. Ezen vélemény azonban a kérvényekre vonatkozólag érdemileg előttünk nem
fekszik.
Tehát már ezen formai oknál fogva is, még el
is tekintve azon lényeges érdemleges okoktól, ame
lyeket szerencsés voltam előadni, s a melyek egy
részét, Wahrmann t. képviselőtársam adta elő, én
azon kéréssel járulok a t. házhoz, — nem akarok
formális indítványt tenni — hogy méltóztassék
Wahrmann képviselőtársam indítványa értelmében
ezen törvényjavaslatot a közgazdasági bizottsághoz
visszautasítani azzal, hogy az itt elmondott aggá
lyoknak ez érdemleges kifogásoknak figyelmébe vétetvék a szerződés rcvideáltassók, és hogy a tör
vényjavaslat illetőleg az annak alapját képező szer
ződés a magyar forgalmi viszonyoknak jobban
megfelelő alakban terjesztendő a ház elé. (Helyeslés
a baloldalon.)

A magyar közönséghez 1
Azon országos mozgalom, mely pangó mezei
gazdálkodásunk és tespedő iparunk fejlesztését, köz
lekedési viszonyaink javítását, s ez által a nemzeti
és egyéni jóllét fokozását tiiztc feladatául: mind
tágabb körben kelt viszhangzot és érdekeltséget. De
hogy ezen üdvös mozgalomnak méltó és kellő sikere
legyen, ahhoz nemcsak folytonos és fokozatos, de
egyszersmind rendszeres és együttes működésre is
van szükség, melyből úgy az egyéni, mint a társa
dalmi és állami tevékenységnek is kijut a maga
része, megvan a maga feladata.
A szakirodalomra e téren szintén igen szép
és épen nem kicsinyelhető feladat vár; mert kétség
telenül ez van első sorban hivatva arra, hogy az
egyéni, sőt a társadalmi és országos tevékenységnek
is mintegy irányt adjon; a felmerülő kérdések
többoldalú, önzetlen és elfogulatlan s e mellett be
ható és alapos megvitatása által elősegítse azok
sikeres megoldását, s behatolva az egyes kérdések
és műveletek legapróbb részleteibe, megismertetve
a külföld előrehaladottabb országaiban felmerülő
fontosabb mozzanatokat, közérdekű műveleteket és
tapasztalatokat, a tudomány újabb és újabb vívmá
nyait: hathatós segédeszközévé váljék a korszerű
haladásnak.
Ezen irányelvek szolgálnak zsinórmértékéül a
„Gazdasági Mérnök4, működésének is, s ennek megfelrlőleg rendesen és rendszeresen foglalkozik a fel
merülő gazdasági s ezzel kapcsolatos technikai és
ipar kereskedésekkel, különös súlyt fektetvén a gaz
dasági tevékenység azon ágaira, melyek a növény-

nyakra való és mereven felálló gallér „Vatermörder
*
rendes mértéket jelentékenyen meghaladja. Ép ily
jellemzi.
feltűnő arczkifejezése; mintha folyton a foga fájna.
Született aristocrata; ha szabadságért harczol Embergyülölő és tartózkodó. Minden krajezárt há
ellensége rendesen felebbvalója, mindamellett tiszteli romszor fogához ver, mielőtt kiadná; minden szót
alattvalója szabad akaratát is, a mennyiben az övé meghány-vet, mielőtt kimondaná.
Kimondhatatvel nem ellenkezik; mert ennek meg kell lenni hár- j lanul gyanakodó; bárki nevessen, azt hiszi, őt neve'
mi
áron
is.
Sohasem számlája meg pénzét és sohasem
I tik; alig mondhatni valamint, hogy ő ne vélné azt
A cholericus sokban hasonlít egy gőzmoz kötekedésnek. Mindenről a legmélyebben elmélkedik
tudja hány óra; dalol minden uj dallamot, de a
szövegből a két első sornál többet nem tud. Min donyhoz. Mint ez, úgy ő is mindig előre megy és siet és veszélyes hajlama van Hegel bölcsészctérŐl szt.
dig lelkesült és anyagilag zilált állapotban van. Ha folyton. Ep úgy ragadja magával a sokaságot szik János isteni jelenéseiről és a perpetuum mobile
valamit elbeszél, soha nem vesz el belőle és nem rát, füstöt hány, sőt fel is robbanhat és ő is min | feltalálásáról gondolkodni. Felette óvatos, a város
is tesz hozzá semmit. A „csinos
*
szerinte isteni; dig az egyenes utón jár, de kijőve a kerékvágásból ban mindig közel a házak falánál jár, nehogy a te
„egy ideig
*
helyett ő mindig „örökké’-t mond.
ép úgy az ördögé mint a gőzmozdony.
tőzsindely lejére essék és este rendesen háromszor
Nem tűrhet ellenmondást és senki som capa- leszáll ágyáról, hogy meggyőződjék, vajon becsukta-e
Titkok iránt ép úgy érdeklődik, mint szivarok
iránt; de mihelyt barátjával beszól, ép olv kevéssé citálhatja, hacsak neje nem vagy gazdaasszonya. az ajtót?
Szótarto, mint egy spanyol grande, méltóságára
képes titkát megőrizni, mint szivarjának tüzét.
Ha pénze van, mindig rablókról álmodik; ha
Minthogy e sanguinicus véralkat a legszeren féltékeny, mint egy porosz bureaukrata hivatalos nős, azt hiszi, minden utezájában járó kelő titkos
fenségére.
Gyűlöli
a
theát
és
theaestélyeket,
száraz
csésebb, legtöbben ennek hódolnak. Egy híres német
kedvese. Kiengesztelhetlon ellenség, és örökké híí
physiologus csoportosítása szerint ide tartozik min italokkal él, átkozódik és vadász.
barát; de barátja ugy bánjék vele, mint a tojással,
Előadásmódja
rendszerint
fellengzo.
Ila
zene

den gyermek és leány, valamennyi festő, költő, ze
nehogy minden perezben megsértve vagy megalázva
-t
*
énekel és zongorájával
nész és színész — szóval az összes művészsereg — I értő : bizonyára „bassus
érezze magát.
úgy
bánik
mint
kovács
az
üllőjével.
A
„Wagnerminden kereskedő,- utazó, borbély, pinezér és inas;
Habozva határozza ol magát, de tervei kivite
*
zenét
isteníti.
E
csoporthoz
tartoznak
a
törökök,
továbbá egy sereg majom, az egész kutyavilág kivéléhez makacsul ragaszkodik. Nem barátja a napfény
ve a fitorkát (mopsz), mely melancholikus és al spanyolok és corsikaiak, minden orvos és hóhér,
nek, utálja a tánezot és rézöntést, burnótol, a gyógy
borzot, mely cholericus; ugyan ide tartoznak: az | beteg- és rabápoló, journalista és rendőr, vala
mennyi ragadozó állat az oroszlántól a sündisznóig; szer mindennapi kenyere; hisz: sejtelemben—néha
evetke, sáska, az éneklőmadarak, a lepkék stb. stb. j
végre a kosok, bakkecskék, pulykák, bibiczek, dará még szellemekben és homoeopathiában is.
A cholericust csalhatatlanul megkülönböz zsok és czápák családja.
(Vége köv.)
teti a többiektől füle lelett álló két nagy gümo.
A Mélánch o 1 i k u s-t már messziről megis
Szemei rendszerint beesettek, pofacsontja: előálló, ha-1 merni lassú járásáról és görbe nyakáról. Közelebb
ja: bozontos, szemöldöke sűrű, általában kemény |
jőve, rendszerint oly orr őtlik szemünkbe, mely a

í, talunaviuis,
taliiiinvitiís. u
a gazdasági gépészet ...
és I ellene, mivel ugy hiszem nem tennék neki jó nyújtva az idegennek 3 frt és néhány krajezárt.
,1, és
.1 *
i . Z . -í X
.. 1-* X "
■ ■ 4t .liodi
. ...11 it
ter5e é,i »' niezíígiizilnsI'Si
08.. lil“X'.«zi■ *■>>.■• 4loké
8 szolgálatot, de u közönség véleménye,melynek inait
Csak későn vette észre a szegény asszony, hogy
é|iit«szl" ... s.,(|iiséggé vált vizbaszuositás (l'öldöu- tudósításaimban híven kifejezést adtam, azért ugyanaz megcsalatott, mert ötös helyett, értéktelen
*
füstölő
11
i'uórás vizi erőmüvek létesítése) ügyének maradt, süt még fokozódott az utóbbi két szerepében papirt kapott, mely azonban az ötösökhöz nagyon
^"‘"'miit isárii irányulnak.
mint .Szegedi nmnyeesko" és mint „Fiiok Susztoi- hasonlít, sőt hűen utánozva van. Mint az asszony
el"1111''' 1(,azl|.ls.-,„i Mérnök' tehát nem kétes értékű moisterné.“
Borosa.
mondd az idegen kezében egész csomag ily pa
, ■i«n’ráiU'gotések, de gyakorlati irányú s marnpír volt.
< he. sil dolgozatok tárháza. — mmt ilyen reuA pápai lövész-egylet f. hó 9-én d. e 10 óra
JilU' ° közöl vezérezikkeket a felmerülő gazdasági
kor közgyűlést tart a városházánál, melyre a t.
kapcsolatos technikai és ipari kérdésekről;
lövész.egvleli tagok tisztelettel meghivatnak.
’ “rettH-jesztő közleményeket a mezőgazdaság,
Dr. Kiéin Mór a pápai izr. hitközség volt fő
A „koszorú44 5-ik
májusi-füzete a követ
W'X»-/nositás, gazdasági és építési ipar stb. köré-j rabbija csütörtökön hagyta el városunkat. Az izr. hit kező tartalommal jelent meg; Balázs Sándor Az
1* kénekkel illusztrálva; üzleti tudósítást, hazánk község szeretett főrabbiját 29 fogat kísérte a vas ágy (rajz). Torkos László Jobb emigy! (költői elbe
külföld nevezetesebb gabona- és torménypia- úti állomásig és onnét 40 hitk. tag czellig, hol a szélés). György Aladár Mythologiánk maradványai
f írói- mindennemű épitkozésre vonatkozó úrlejtósi tisztelt férfiút.a kis-czelli izr. hitközség elöljárósága a gyermekvilágban. B. Büttner Lina Három negyed
z nálvázati. nemkülönben birtok eladási és haszon fogadta. Rosenberger Henrik hitközségi elöljáró üd hétre (beszély). Szana Tamás Egy magyar zeneköltő.
íz leti hirdetményt s azok eredményét. Külön 1-ova- vözölte dr. Klóin Mór urat, ki ezen megtiszteltetést Gr. Teleki Sándor Petőfi Sándor mint koma, ívoltón.
van a közérdekű kérdések és felvilágosítások szá- meglmtottan köszönte meg. Miután a társaság meg Irodalmi szemle. Magyar hölgyek leveleiből. Irta
,<»■ mely rovat a fölvetett kérdésekre tényleges ebédelt a tisztelt dr. a jelenlevőktől szívélyesen el Deák Farkas. Ismerteti Irmei ferencz. Dichtungen
innsztalatokon nyugvó, tehát megbízható útmutatást búcsúzva, tovább utazott.
von Joliann Arany. A magyar közoktatás és közmi'„‘nrfii nagy mértékben elősegíti a közhasznú
„Jótékony czélu szini előadás. Műkedvelői elő■ vetődés némely főbb kérdéseiről Csengeti Antaltól.
? fiatok tógáid) körű elterjedését.
adás a nő- és tűzoltó egylet, ugy a színház alap Ismerteti Irmei. Árvizkönyv. Kiadta a Kisfalrdy-Tár1 Gazdasági Mérnök" niimk-n tekintetben líig- javára. Pápán, vasárnap 1880. május hó 9-én a saság. Az ő legkedvesebb ellensége. Mrs. Alexander
tlá és öunálló; véleményének szabad nyilvánitá- „Griff’1 vendéglő nagy termében. Rendező Mészáros regénye. A jelenkori oroszok. Grenville C. E. Mur?l-ui sem egyéni, som más tekintetek nem ltorlá- j Károly ur. Adatik: Házassági három parancs. ray könyve. Olcsó könyvtár. Melléklet: Simonffy
tóliált. Törekvése őszintén a meggyőződésből szolgálni Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti Ede. Kálmán fénynyomalu arczképe, Ellinger Ede és
■u flgret, melynek igénytelen harezosává lett s azért Súgó: Magvassy Pál ur. Első parancs: „Egyházbani testvére raagy. kir. udv. fényképészek eredeti fölvé|P',,ve°; szabad' remélnünk, hogy a müveit magyar csak egy család lakjék és ne tarts senkivel közös• tele után Divald Károly tói.
közönség nem fog késni hathatós támogatásával asztalt.44 Személyek : Dörgei, sópénztárnokSzeglethy
Városunkban meghaltak f. évi április 29—
ílősogiteni és fokozni működésünk sikerét, melynek György ur, Otília neje Krausz Irén k. a. Viola, só• május 5-ig: Büky István, r. k., 53 éves, tüdővész,
rfáraélja pusztán és egyedül u közjó előmozdítása. ellenőr Mányókv Gyula ur, Viktória neje Makarai 11 orvát Mária, r. k., 16 éves, merevgörcs. Jezer“ Ajánljuk ezért lapunkat a müveit gazdakö- 'Gizella k. a. András, Grósz István ur, C’zili, Könczöl11 niczki Sándor, li. h., 23 éves, tüdőgttmőkor. Bálint
ZÖI1SÍL' valamint a mérnökök, építők és vállalkozók Gizella k. a. Dörgei szolgálatában; Peti Tóth Mihály.József,
.........................................
leánya Erzsébet, r. ....................
k., 11 hetes, sorvadás.
becses figyelmébe és hathatos támogatásába. A .Gaz ur. Gyuri, Berintiller Gyula ur, Viola szolgálatában: Cznppon Ferencz, gyermeke Ferencz, r., 1 éves,
dasási Mérnök" megjelenik minden héten csütörtö Második parancs: „Es ne gondolja azzal, a mi a há sorvadás. Rozs József, gyermeke József, r. k., 7
kön 1'.. egész ívnyi tartalommal, díszes kiállításban, zasság előtt történt; és ne kutass hitestársad holmija hónap, agylob. Hirschler Mátyás, izr., 81 éves,
2
niindeu száma képekkel gazdagon illusztrálva. Előfi I közt; és ne legyen legjobb barátnőd, sem barátod, aggkor. Tóth Pál, gyermeke József, r. k., halva,
zetési ára egész évre 8 írt, félévre 4 frt, negyed | sem nagynónéd ; és nem kell mindjárt tűzbe jönni, gyengeség. Szalui Pál, leánya Katalin, li. h., 4
évre 2 frt. — Előfizetéseket még ez év elejétől sem bőkezűnek lenni.‘‘Személyek: Dörgei: Szeglethy hónap, béllob. Farbor Adolf, gyermeke József, izr.,
tolvvást elfogad. A Gazdasági Mérnök szerkesztősége György ur; Otília, Krausz Irén k. a.Viola,Máuyóky 3 hónap, agylob. Pnpovics Teréz, gyermeke Gyula,
és kiadóhivatala. Budapest, Üllői-ut 21. sz. ( Figye 'Gyula ur; Viktória, Makara Gizella k. a. Pereginé, r. k., 5 hetes, ránggörcs. Merkli Erzsébet, r. k., 58
lőimnél kisértük e lap működését s a legjobb lelki Schwarcz Paula k. a. C'zili, Könczöl Gizella k. a. éves, sorvadás.
■ András, Grósz István ur; Peti, Tóth Mihály ur ;
ismerettel ajánlhatjuk a közönség figyelmébe.)
Harmadik parancs : „Es ha összevesztél és ha válni
Szeghő István honvédhuszárt, ki őrmesterét
| nincs kedved, békülj meg naplemente előtt, hogy agyonlőtte, Jászberényben múlt hétfőn felakasztot
i hoszzu házas életű légy a földön. “ Személyek: ták. Kozárek sikerrel működött; megemlítjük, hogy
Dörgei, Szeglethy György ur; Otília, Krausz Irén Soldos Sándor közhuszár is, Blaháné elvárt férje,
Gyulaiul1; Viktória, j az Ítélethozatalnál mint vérbiró szerepelt.
Kis-Czell, máj. hó 4-én 1880. | kisasszony; Viola, Máuyóky
I"
A Rencz elefántja és a bécsi reporter. ltencz
Ismét felöltötte a „Sághhegye14 ezredéves köd-j Makara Gizella kisasszony; Pereginé, Schwarcz Paula;
fátyolból szőtt hálósüvegét, mi nekünk rendesen azt kisasszony; C'zili, Könczöl Gizella kisasszony; Peti; izmert bohócza, August, gonialis módon ültette föl
Tóth Mihály ur ; András, Grósz István ur; Történik közelebb az egyik legelterjedtebb bécsi lap reporjelenti; hogy : aszunk a „locs-pocs14-ban.
Hull az eső napok óta és bár mezei gazdáink egy sóállomáson. Helyárak : Támlásszék 1 frt. terjét. A szemfüles hírlapíró ott ólálkodott a cziraz első tavaszi csőt óhajtva várták s ez jótékonyan Zártszék 60 kr. Számzott állóhely 50 kr. Állóhely kusz állatjai körül s éles érzékével csakhamar kita
is hatott ír/, összes növényzet fejlődésére, mégis 40 kr. Karzat jegy 20 kr. Jegyek előre válthatók lálta. hogy az elefántnak valami baja van mert
inár-niiír attól kezdünk tartani, hogy: tán sok is Berniüller Gyula kereskedésében. Az előadás napján nagyon nyugtalankodik. Rögtön megrohanta August
a „Griff14 vendéglő 6. számú szobájában d. e. 10— urat s informáltatta magát. August a legnagyobb
lesz már a „jóból.44
A borús esős napokat csak eltöltjük ugy, 12-ig és d. u. 3 órától az előadás kezdetéig. — komolysággal azt felelte, hogy az elefánt egy kis
ahogy, kiki rendes foglalkozásúval vagy szokott sem Felülfizetések köszönettel fogadtatnak. — Egy szin- fiúval örvendeztette meg családját. Több se kellett
mit tevésében — az esték pedig rendesen a szini- lap ára 10 kr. Kezdete 8 órakor.14 Ugy' hisszük a reporternek, rohant a szerkesztőségbe s hasábos
előadásokon gyűjtik össze a közönséget. Jól mula-' nem szükséges a közönséget ezen előadás tömeges közleményt irt Rencz elefántjának gyötrelmeiről, a
kis elefánt okosságáról, a meglepő hasonlatosságról,
tinik, színészeink kitünően viselik magukat és bajunk | látogatására buzdítani.
Károlyi Lajos színtársulata mint értesülünk stb.
csak egy, t. i. az, hogy — előadás után haza is j
Másnap azután kisült, hogy a kis elefánt
rövid
idő
alatt
városunkba
érkezik.
A
jól
szervetulajdonképen — kacsa. Az öreg elefánton pedig
kell menni s utczáink oly koromsetétek, hogy kinek
I
zett
színtársulat
nem
a
legszebb
reményekkel
fog
azért
sem
eshetett meg az áldás, mert szegény
Isten jóvoltából nem került annyi a „földi jóból,44
j
' mert valószínű, hogy a múlt évi] feje — Ilim.
hogv „fogatát’4 oda rendelhesse — kénytelen magát, közibénk .jönni,
a setét véletlenségnek
vagy a véletlen sötétség itteni működésének „eredményét44 még nem felej
nek átengedni, hogy vezérelje vissza családi tűzhe tette el. Hisszük, hogy Pápa város müveit közönlyéhez. Városunk derék ügyvivői rendesen nem sége a derék és áldozatkész igazgató társulatát;
M. K. Czgld. Szives ajánlatát köszönettel fogadjuk , a
szoktak barátai lenni
a sötétségnek s igy most kellő pártolásban fogja részeltetni.
A honvédség más ruhát kap. A vörös nadrág i többire nézve intézkedtünk.
vagy „lipldvilág44 van a kalendáriumban - vagy pe
Jfj. G. Bpt. Besoroztuk. Tárczaczikket — ha jók —
kiküszöbölése a honvédség köréből már régi eszme, mindég szívesen fogadunk.
dig elfogyott — - a petróleum!
G. S. Kszthly. Valamelyiknek talán helyet szorít
A folyó hó elsején az indóház éttermében mely most döntő stádiumba lépett. A honvédelmi
rendezett majális fényesen sikerült, Véber Iguáez minisztérium, valamint az erre illetékes bizottság hatunk.
K. M. Bpst. Mindakeltö napvilágot lát. A beszélyt
állomási főnök ur mint szeretetreméltó házigazda elhatározta, hogy a vörös nadrágot szürkével cse illetőleg lapunk :11. sz. l-ik szerk. üzenete hozott választ,
oly fényes társaságot hitt meg, és a mulatság oly réli föl. A vörös nadrág gyorsan kopott és piszkos hogv t. i.
sajnálatunkra — nemvehetjük hasznát.
F. B. hlybn. A talány igen kezdetleges, — sokkal job
kedélyesen s fesztelenül folyt egész éjfélután három' is lett, azonkívül biztos czéltáblául szolgálhatott az
óráig',
hogy bármily fényes °bálnak is beillett ellenségnek, miért is minden tekintetben czélszerübb, bak már légen várnak közlésre.
x..x.™
S. J. Gyrtt. A soktól nem szoktunk megijedni, csak
volna........................................'................................................ 1 ha a szürke szili által pótoltatik. Ez ügyben már
a rossztól. A zengeményt kérjük.
fSzini előadásainkra visszatérve csak jót és di-! csak a legfelsőbb elhatározást várják.
R. J. Bpst. A czikket mihamarább kérem. Köszöneté
Köszönet-nyilvánítás. A pápai izr. hitközség inél személyesen leróvom.
dicséreteset mondhatunk Kárpáthi
Györgyről és
..
A. N. J. & Co. Ngyszmbt. A Terminus lejáró félben
M.... ' "
........................
....
társulatáról
az egészben,
részletesen pedig
kiemel,  'elöljárósága köszönetét fejezi ki gróf Eszterházy
urnák és mindazoknak kik dr. Klóin Mór ur van. Memcnto — —......
hetjük, hogy Kárpáthiné kitűnő mint társalgó és
St. F. Smrj. Csütörtökön vagy pénteken — ha élek —
drámai színésznő, Fáiné jeles a komikus- és anyai elutazás;;a alkalmával fogataikat, a hitközség rendel- körötökben leszek.
.? bocsájtani szívesek voltak,
Z. Gy. Srsf. Előbbi izeuet neked is szól.
szerepekben, Zúvodszki Mari csinos alak és ha van kezesére
!
Gaál István urnák Noszlop. Szabó Emília kisasszony
Nyilvános köszönet. A pápai „Humanitas-egyszerepe, emberül állja ..elyét
..elyét —- csakhogy ritkán
ritkán'1
dó szerephez.
• Makkainé ügyes, let.14 elnöksége e helyim nyilvánítja löt. dr. Kiéin neve a megfejtők sorából a múltkor kimaradt; szives elnézést
jut valamirevaló
kérünk.
____________________________ _______
gyakorolt színésznő ezt. leginkább mint markotá-1 M ó r urnák legforróbb köszönetét azon nemes adomint
Ilona44 „Szegedi
Hiányért,melylyel az egyletet megtisztelni meltóztauyosné „Huszárcsiny •ben
...... és
„ ......
. „„____
„
Felelős szerkesztő: Bánfi János,
............be.
....
| tott.. Az elnökség.
menyecské“-ben bizonyította
u»nu színész
nmiiviu; jól
jv.
Agyonzuzta maját. Matyek József kéményKárpáthi derék ember s» derék
<
szépen
játszik,
Fái
a
kómikában
helyén
énekel s
játszik
imivnii' seprő segéd, a dókái uradalomhoz tartozó podán
legimdancholikusabb bölcsészt is képes
dolgozva, wu
ott egy keményből
'au és a iegmeianciioiiKusabh
Képes ' pusztán uuigvzvu,
i»CiUvUJmv. saját vigyá..... : . zt
.....továbbá He-II zatlansága
ii__1'1.1/...folytán — ni.,
1 nn<11 »iilinnf.
‘"""gy ,:..l
istenigazában
44 Jmegnevettetni,
oly uinvnni.ciáf
szerencsétlenül
zuhant 1«»
le,
Óvás.
gedüs, Zendi, Jámbori és Liptai egytöl-ogyig hogy lejét irtózatosan összeverte. Midőn Pápára
uiegbirták a közönség tetszését egvik-másik szerep- hozták,, már
' ' ’ haldokolt
1
u és
An rövid idő alatt meg is
Hirschler József helybeli lakos magyar-óvári
ben nyerni _- csakhogy
...............
. köztük — ..........
i. I | i.„i
*halt. <Csütörtökön dr. Steiner ur városi orvos által kivonatsört hozat magának, kék ezédulákat ragaszt a
vannak
vaunak,
kik szerepüket
..t oly
-i.. irosszuj tanulják be, hogy a bonczoltatott.
hordókra és ,,Láger sör gyanánt44 árusítja el. Mi
«"gár kívül még az: ép velük
,u.un szereplőnek
o<.v.vFxv..öa is
.n ugy |,
—
—................
...........
, - czim alatt lapunk vel som Magyar-Óvárról, sem pedig a győri sör
Borzasztó
szerencsétlenseg
,4'l »a szót szájukba rakni44vannak, kik annyira]múlt számában közölt hirt oda igazítjuk ki, hogy házból sört nem hozathat — igy más egyének
szerelmesek természetes arezukha, hogy restellik I Csalidra nem halt meg, mint bennünket értesítettek, által Győrött feladatja, és igy a ín.-óvári sörvásár
•>z kissé kifesteni mielőtt föllépnek, habár a szerep hanem már életveszélyen túl van.
lók kijátszatnak, mert szerződés szerint a m.-óvári
megkívánná is ezt. s azt hiszik, lmgy a jámbor kőCsalás. A heti-vásár alkalmával Pap Antalne sorházból a sör csakis nálam kapható, ezért minden
zonseg nem is tudja, lmgy a „pesti
*
csirkefogónak44 > „Tainás-utcza
*
4-i lakos a piaczon tyúkokat árul- üzletbarátimat erre figyelmeztetem.
'’K\s'z máskép kell kinéznie mint a bécsi „Schuster- ■ gatva üldögélt, midőn oda lép hozzá egy magos
Tisztelettel
j eisternek.
l)e „a ki nem olyan, ne vegye ma- fekete hajú és szakáll férfin és egy pár tyúkra kezd
Gél dér Ferencz.
kara'
*
alkudozni. Az alku megköttetett és a férfi oda
*) Az ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
mit íi " JIIU asszon.V>’ól ezúttal nem szólok sem- nyújt az asszonynak egy darab ötöst,
idjon
Szerk.
lélvén, hogy » többiek irigységét keltem föl; néki abból vissza, mit az asszony meg i
át- lősséget a

Vidéki és helyi hírek.

Vidéki levelezés,

N y i 11 -1 é r.+)

hirdetések
A
Szerencse nyereményeket

Főnyeremény
eseti.

400,000 márka

az állam

hirdetés.

MOSO-INTEZET

biztosít.) a.

Meghívás Hamburg állam által biztosított

Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy f. é. npr.
íO-iiil lKá]»íli oly intézetet nyitottam, a milyen eddigelé vidéki magyar
városokban nem állíttatott. És ez az általam berendezett

nagy sorsjátékban!
részvétre, melyben több mint

8 millió 300,000 márka

MOSÓ-INTÉZET.

biztosan kisoroltatik.
Ez előnyös sorsjáték-nyeremény — melyek
tervszerűit csak 87,500 sorsjegyből állanak —
a következők:
A legnagyobb nyeremény eseti. 400,000 m..
t o vá b b á
6 nver. 4000 111.
jutái. 250,000 in.
1 nyer. 150,000 m.
68 ' „ 3000 111.
100,000 in.
214
B 2000 111.
1
r
60,000 ni.
10
. 1500 111.
1
„
50,000 ni.
2
„ 1200 111.
1
„
531
s 1000 111.
40,000 ni.
2 ,
30,000 m.
673
F
500 111.
2 „
25.000 in.
950
„
300 111.
5 „
20,000 in.
65
„
200 111.
2 w
100
15,000 m.
r
150 ni.
12 „
12,000 in. 25150
1 „
F
138 in.
10,000 m.
24 „
2100
„
124 m.
8,000 in.
70
4 „
r
100 in.
6,000 in.
7300
, 94 és 87
3 „
5,000 ni.
7850
52 r
„ 40 és 20
Az egész nüvelet 7 >» ztálvból áll. s néhány hó alatt
biztosan ‘lintéztetik.

Nem kíméltem sem költséget sem pedig fáradságot, hogy intézetemet olyanná
tegyem, moly a n. é. közönség pártolását megérdemli s képes legyen arra, hogy az
azt igénybe vevő t. közönség általa tel elites Illegiilkarííúsí eszközöl
hessen és felesleges lihulsísolklól ment legyen.
Mosóintézetem mindazon ezikkek mosására vállalkozik, a melyek egyáltalán
moshatók, s így ezentúl esipkék és hasonló tárgyak mosatása végett, nem
sztlkséges bécsi intézetekhez fordulni.
A mosásra szánt tárgyak rőfös kereskedésembe. (Pápán, szél-utcza)
fogadtatnak el: kiváltaira azonban a házhoz is elkiihllietek

azo éri.
Ajánlom intézetemet a n. é. közönség kegyes pártfogásába s maradok
mély tisztelettel

'1' A U « Z. F Ü I. ft F.

WWWWWW
W MEGJELENT -W

Az első húzás határideje hivatalosan van megállapítva.

A sorsjegyek ára:

Egy eredeti sorsjegy ára csak 3 ft. 50 kr.
Fél
„
„
„
„ I ft. 75 kr.
Negyed „
„
„
ft. 38 kr.
Ezen
az állam által biztosított eredeti sors
iegyek (nem eltiltott igeiveinek) az összeg bérmentes
beküldése vagy posta-előleg utján általam a világ bár
mely részébe küldetnek.
Minden résztvevő kap tőlem még az eredeti sors
jegyen kívül az állam-czimerrel ellátott eredeti terve
zetet ingyen és a megtörtént húzás után azonnal az
eredeti nyeremény-lajstromot felszóllitás nélkül meg
küldöm.

j-fö”

99

A nyeremények elküldése és kifizetése
az illetőknek egyenesen általam, pontosan és titoktar
tás mellett eszközöltetik. í.«f Megrendelések legczélszeriibben postautalványon eszközölhet ők.
Megbízások a küszöbön levő húzás miatt

Ifjúsági és népkönyvtár"
91. füzete:

tóT „A

*
varróleány
5

Kapható Nobel Árminnál és minden hazai
könyvkereskedésben.

f. é. május

('i_ü) Id. Heksclier Sámuel
bank- és váltóüzletéhez Hamburgban intézendők.

Hirdetmény.
Hivatkozással a folyó április hó 21. (g-j

GEBOCK GYULA

napján ez érdemben hozott liatáro- jsá

fi3.szer2^:ereslsecLésé"berx

zatra az alulírott igazgatóság tisztelettel tudatja az illető érdekelt felekkel, hogy a
M

Pápán,

ÁSVÁNY-VIZEK
kaphatók u. in.;

-4
Hl

gleichenbcrgi, roliitsclii, szulini, keresztúri,
gieshübli, parádi. marienbadi, szelti, luclii,
halli, koritniczai, karlsbadi. Rákóczy, Victoria, Hunyadi vizek ós karlsbadi só.
Továbbá kapható fris kufsteini liydr. és
portlandti cemeut-niész.

ítH'
ík

I

1 <>-

a folyó 1880. évi július hó 1, napja
utáni időtől kezdve a betétek után
5"!0-tóli kamat fog fizettetni, míg az I
>’.í.
intézet által nyújtott, illetőleg a ké
sőbb adandó kölcsönök utáni kamatláb
7"„-tólira szállíttatott le.
i
Figyelmeztetnek a t. betevők, hogy
ha az eddigi magasabb kamatlábra el- <■
helyezeti tőkéjüket a leszállított ka
matláb mellett az intézetnél meg
■ -w
hagyni nem akarnák, a rószvénytársalat pénztára azokat bármikor viszszafizetni kész.
óJi
Kelt Pápán 1880. april hó 25-én.
A pápai takarékpénztár
igazgatósága.

X oífo

Laptulajdonos és kiadó: Nobel Ármin.

g

PÁPAI
ta k arék pénz tá rn á

következő fris töltésű

Pápán, 1880. Nobel Annin könyvnyomdájából.

