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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.

Országos iparkiállitás Bpesten.
egy kiváló szakférfiú, Voyta Adolf műépítész dékeiből valók; s míg pl. 1879-ben Aradról, Bra
A trónörökös és neje ő Fonsógoinek láto ur közreműködése is igénybe vétetett, kinek az sóból, Kolozsvárról, Losonczról, Maros-Vásárhely;
gatása rövid időre háttérbe szorította a fővá emlékirathoz csatolt tervrajzai általános elis stb. vett részt aránytalanul több kiállító, addig 187
bán jóval nagyobb volt a miskolezi, nagy-szebo
rosban azon ügyet, mely közelebbi napirendre merésben részesülnek.
soproni, temesvári, újvidéki stb. kiállítók száma.
jutásával nagy mérvben fölkeltette a közérdek
Lapunk azon kedvező helyzetben lesz, hogy!
Az összes csoportokban 1879-ben Baja csup
lődést. Ez a Budapesten 1883. évben rende közvetlen inforinátiók nyomán fogja a szervezési 1 4, Kassa 9, M.-Sziget 3, Pancsova 4. Szabadka
zendő nagyszabású országos kiállítás terve, melyre munkálatokat t. olvasóinkkal időről időre meg-' Szatmár 5, Temesvár 5, Ungvár 5, Zala-Egersí
nézve városunk országgyűlési képviselőjét illeti ismertethetni. Ez alkalommal Ráth Károly ur 1, Zombor 1 kiállítóval volt képviselve: 4 megy
I bői egyetlen egy kiállító sem, 22 megyéből tizfl
meg a kezdeményezés és az összes szervezésre emlékiratából közöljük az előzményekre nézve kevesebb kiállító jelentkezett. Ha tehát jelentéke
kiterjedő beható előtanulmányok érdeme. Ráth nagyérdekü áttekintést nyújtó következő kivo iparüző városok részvétele ennyire eltünoleg cseké
' volt, és ha majdnem fele az összes megyéknek ip
Károly ur ugyanis egy több nyomtatott ív ter natot :
jedelmű emlékiratban kifejtett mindazon irány
lla azon szerény eszközöket tekintjük, melyek I iát egyáltalában be nem mutatta, akkor csakis ar
elveket, melyek a bposti köztárlatnál szem előtt az 1876. és 1879-ki országos kiállítások rendezésé I lehet következtetnünk, hogy semmiféle ügybuzgósí
semmiféle társadalmi mozgalom nem képes egy ’
tartandók lesznek s egyszersmind érdekes össze nél rendelkezésre állottak; ha tekintetbe vesszük azt, déki városban oly kiállítást létrehozni, mely telje
hogy mindkét esetben nemcsak a kezdeményezés in
hasonlító történeti visszapillantásban közgazda dult ki magánkörből, hanem a vállalat keresztük i- ' ség tekintetében mérkőzhetnék az oly országos j
sági és iparpolitikai szempontból ismerteti úgy 1 telének roppant nehézségeivel szemben a társadalmi ! légii kiállításokkal, a minők most mindenütt oly s
a világkiállítások, mint az eddigi magyarországi ' tényezőkön kívül mindvégig nem volt mire támasz ríín felváltják a nemzetközi sarczként rettegett ne:
kiállítások általános szervezetét és eredményét. kodni; hogy szemben a Becsben és Parisban kiadott ' zetközi tárlatokat.
I százezrekkel, a kezdeményezők lelkes ügybuzgalmának
Ha szükségképen úgy vidékenként, mint ipi
Különös érdekkel bír az 1812. első magyar
1 és fáradhatlanságának hivatalos támogatása csupán áganként csak hézagosán lehetett eddigi kiállítás
iparmükiállítás tüzetesebb ismertetése K o s s 111 h 2—2000 frtnyi silány államsegélyből és hangzatos inknak hazai iparunk intensiv és ext.ensiv fejtette
*
Lajosnak, az iparegyesület akkori aligazgatójá hivatalos megnyitó dikcziozásokból állott: akkor le fokát feltüntetni, nem kevésbé hiányoztak az elégi
nak bámulatos szakavatottsággal irt kiállítási hetetlen teljes szívvel nem osztozkodni azon elisme ges szellemi tényezők és anyagi eszközök az égi
résben, melyet a nemzeti közvélemény a kezdemé szervezés és rendezés körüli szigorú rendszeress
jelentése nyomán.
nyezők és főszereplők, de különösen a székesfehérvári tekiutetében is. Szegeden egyiskolaépület tanterm
A budapesti kiállítás összehasonlithatlanul kiállítás megteremtője irányában oly pazarul nyilvá
Székesfehérvárit egy méntelep istállói és színei i
nagyobbszerü lesz, mint a szegedi vagy a szé nított.
lottak a rendezők rendelkezésére ; ott is itt is a bel
kesfehérvári ; huszonöt holdnyi területet vesznek
Az összehasonlító csoportosításokból kitűnik, színén való előmunkálatokra nem marad annyi ht
a főcsarnok és a különféle pavillonok igénybe, hogy míg Székesfehérvárott a nyerstermelés külön mint a mennyi hónap is alig lett volna elégsége
és csupán az ideiglenes építkezések költségei böző ágai közel kétszer annyi, a tanügyi, műszaki hogy rendszer lehessen a helybeosztásban és égé
és művészeti branche-ok pedig közel ötször annyi I külső rendezésben. Szükségképen hiányozni kellett
egy negyed millió írttal vannak előirányozva, az kiállítóval voltak képviselve, mint Szegeden, addig a lánczolatosságnak és áttekinthetőségnek a légtől
egész kiállítási budget pedig jóval felül múlja tulajdonképeni iparkiállítmányokat illetőleg csak 110 I csoportnál, el is tekiutve attól, hogy maga a sz
a fél millió forintot. A kiállítás védnökeiül Ru kiállítóval haladta meg Székesfehérvár, Szegedet. S bályzali csoportbeosztás az ily kiállítások lefőbb ez
dolf trónörökös és József főberczeg ő Fenségeik ez arról tanúskodik, hogy 1879-ben az ország több ■ ját, iparunk versenyképességi viszonyainak rendszer
fognak felkéretni; a fővezetés pedig a kezde más vidékeinek ipari viszonyaival ismerkedhettünk tömör keretekben való feltüntetését kellőleg figy'
meg, de hazai iparunk fejlettségi fokának teljesebb lembe nem vette, hanem e helyett, hol a nyers te
ményező orsz. iparegyesület részéről gróf Zichy képét, mint 1876-ban, alig nyerhettük. Hisz termé ! mékek. hol a félgyártmányok, hol szorosan tudom:
*
Jenő
és Ráth Károly urak kezében leend. Ör szetes is, hogy Székesfehérvárt a dunántúli kiállítók | nyos, közművelődési vagy képzőművészeti tárgyak kö
vendünk, hogy az előmunkálatoknál városunknak ép úgy praedominálták, mint Szegeden az alföld vi ' lettek a tulajdonképeni iparczikkek beosztva.
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llománoz.
A faluban búsan harangoznak,
Temetőbe zöld koporsót hoznak;
Ifjú leány van a koporsóba,
Kisérik az örök nyugalomra.

A koporsó után apja, anyja
Busán halad, kényeket hullatva,
8 foljajdul az anya fájdalmába,
Uh hisz ő volt egyetlen leánya!
„íhi Istenem, kegyelmes Istenein I
Mit vétettem, hogy így büntetsz engem?!
Mondtam, apa ne erőltesd
látod
Sírba vitted egyetlen leányod!
*

wMért nem adtad annak, ki szerelte?
.Miért nézted gazdag vagy szegény-e?
Most is volna, most is élne lányom.
S nem volna ily boldogtalanságom!
*
Leteszik a csendes temetőbe.
Rezgő köny gyűl mindnyájok szemébe,
llju lányok mondogatják sírva:
„A szerelem vitte őt a sírba.“
l rende Ernő.

szépségük által királynéjuk ruháját díszíteni. Mindi
Minek örülünk?
Örülünk a tavasznak, mely egy kifejlő életet örül, minden uj életre virrad jöttödöu, minden d
i hoz a természetnek ajándékul, megnyitva az összmin- csőiti szépségedet kivétel nélkül! Minden, miben ni
I denség uralkodó korszakát, elűzve az ébredés üdítő ■ az élet szikrájának hamva egészen ki nem aluc.
erejével a pihenés s megnyugvás korszakát ■ a telet. igyekszik kiszabadulni bilincseiből, hogy uj élet
Minden uj életre kél, mindenütt meglátszik tündéri kelve, egy szebb világot —, téged szemlélhessen, me
i és bűvészoti ereje, ama ifjító erő, mely az agg és nem mar, nem tép, nem zúz, hanem mosolygón ad
i korhadt tölgyet, melynek kopasz ágai merően bá- ' meg mindenkinek azt, mi neki legdrágább és lej
múlták annyi hideg éjjeken keresztül az eget fény hasznosabb.
nyel elözönlő csillagainak myriádjait és ezeknek őrét,
En is örülök, de még jobban örülnék, ha ;
-, kedves hazámat újra virágoztatná
j — a holdat fanyaru mosolygásával, melyek sóhajtva én fámat
Nem elégled meg még szenvedéseit?! Vaj
bár, de mégis hallgatva tűrték annyi napokon át a
| természetnek ama kegyetlen végzetét, mely majdnem örökös télre kárhoztatád ? Nem látod végvonaglásail
lételüket veszélyeztető, melyek már kétkedni kezdő Oh, hiszen nem remeg a haláltól! Mert átvihurozti
nek a természet jóságában, ismét ifjúvá lenni kény- rajta a balsors ezeréves szeszélyei, átzúgtak hegyet
| szeríti.
Zsibbadt izomszálai újra megelevenednek mindent felforgató orkánok; megismerkedett már
i és ujult erővel készít magának ismét virággal szőtt I csapások és szenvedések minden fokozatával; küzdő
i ruhát, kaczér hölgyként, változatos sziliben. A rozs, óriási erővel s ha ezerszer elbukott, ezerszer ke
I árpa, búza kiszabadulva szűk börtönéből, büszkén fel újra ; daczolt a sors haragjával, daezolt az égé:
emelik fel fejeiket, mintha tudomásuk lenne a felől, világgal, daezolt, a mindent leigázui akaró cinbe
hogy az emberiség lentartásához mennyivel járulnak ; zsarnoksággal, daczolt önmagával, a titánok harezí
n intha tudomásuk lenne arról, hogy megszerzésükért vívta meg százezerszer, oh nem fél a haláltól, est
mennyit izzad, fárad ember, állat, mintha tudo azt röstelli, hogy miután ennyire mogerősült s mej
másuk lenne, hogy ők a szegénység Laresei. A vi edződött, nyomorult férgek áldozatává legyen !
rágok elvetik maguktól fonnyadt, tagrészeit s a tavasz
Oh ne engedd ezt! küldj dögvészt a nyomi
eltelő levegőjében uj életre virulnak és mintha érez rult férgekre és virultasd újra hazámat, miként y
nék, hogy éltükért, melyet nekik Euphrosine úján- 1 rult azelőtt, miként virulsz most magad! !
dékozott, hálával tartoznak, vetélkedve törekesznek.
Német

A kiállítmányok az utolsó perczben való beér litásokban részt vett kiállítók számát tízezerre te Persze ruha és felszerelés dolgában párjuk nem akad
kezése miatt, maga a katalógus oly későn jelenhe szik a hivatalos jelentések. És hol volt ez általunk e kerek földön.
4 óra tiz perczkor érkezett meg a vonat gróf
tett csak meg, a midőn már a látogatók nagy kon tizedrésznyi dimenzióban sem ismételhető ..keleti
tingense rég megfordult a fővárossal szomszédos kiállítás44 közgazdasági és kereskedelmi haszna akár Zichy vezetése alatt. A királyfi kiszállván, legelőször
is
feleségét
segítette ki a kocsiból, azután akimenő
Ausztriára,
akár
Magyarországra
a
hol
a
,,
keleti
Alba-Regiában, és ez is nem utolsó sorban járult
*
4 elfoglalása újabban élet-elixer-ként praes- elé állván nejével végig hallgatta a főpolgármester
hozzá, hogy mindvégig leginkább a látványossági piaczok
kribáltatik, mindazon sok orvos által, a ki nem beszédéi, azután a királyfi válaszolt röviden, mely
mozzanatok nyomultak előtérbe.
Pedig a magyar iparkiállítások ezentúl csak akarja, vagy a kinek nem szabad felismerni a gaz ben kiemelte a magyar vendégszeretetet és hogv fe
lesége unokája azon férfiúnak, ki egész életét töl
akkor felelnek meg feladatuknak, ha azok az ipar dasági aszkórtilnetek valódi fészkét.
Az 1878. évi egyesületi közgyűlés utasítása tötte a magyarok körében.
fejlesztés egyik fontos kiegészítő tényezőjeként sze
Megjegyezhetjük még, hogy a főpolgármester
repelnek, valamint, ha a kiállítók nem csak erkölcsi és 1879-iki országos iparosgyülés enuncziácziója
jutalmat aratnak, hanem fáradságuk, haladási törek alapján az orsz. in. iparegye-dliet igazgatósága új beszédét kevés patkóssal, de annál nagyobb bensővésük idő- és pénzáldozataik egyszersmind nagyobb ból kezébe vette a budapesti kiállítás ügyét és séggel mondotta ; vége felé kissé dadogott, de kise
a többi érdekelt szaktényező be gítette önmagát. Ezek után átadatott a főváros csokra
üzleti előnyök elérése által bő kárpótlásra talál. Hi azon van, hogy
immár az elméleti terveztetések Kammermayer polgármester által, mit Stefánia l'ővatva vannak a kiállítások az ipar és gazdászat ál vonása melleit
a
létesítési
komoly
munkálatoknak engedőnek tért. herezogné fejbólintással fogadott. A főpolgármester
lapotát híven feltüntetni, de hivatvák egyszersmind
— és peddig nálunk erre nagyobb szükség van, mint Egyelőre az 1883-iki év van czélba véve. A kezde beszéde nem igen érdekelhette, mert széttekintett az
bárhol széles e világon — a fogyasztó közönségét ményező körök legyenek magukkal mindenekelőtt aranzsmára. Azután néhány szót váltott Tiszával és
a termelőhöz közelebb hozni és fokonkint betölteni tisztában aziránt, hogy a költséges látványosságok a főpolgármesterrel, kiket már Bécsből ismer. Erre
azt a szégyenletes tátongó űrt, mely még a legver nak ép úgy, mint a repraesentaczionális külsőségek következett Bohus-Szőgyényiné által az összes bpesti
senyképesebb magyar iparostól is oly gyakran távol nek és személyes versengéseknek egészen háttérbe nőegyletek részéről egy csokor átnyujtása. Az öreg,
tartja a vevőt, a ki vele egy utczában, néha egy kell szorulni: hogy rendszernek kell lenni a ki alig volt nagyobb, mint a csokor, ezt minden
házban lakva, megy a kereskedőhöz, a kereskedő pe szervezés minden ágazataiban: egyszóval: az ipar- dictió nélkül tette. A főherczegné kezet nyújtott
kiállitásoknak ezentúl czóltudatosan beillesztve kell neki köszönetül. Miután az öreg visszafordult, úgy
dig — Bécsbe.
A székesfehérvári kiállítás fizető látogatóinak szá lenniük a nemzeti ipar emelésére irányzott állami tűnt fel nekem, mintha örömköny csillogott volna
mát közel százezerre lehet tenni Emlékezzünk vissza e és társadalmi törekvések egvséges nagy keretébe.
szemében. Ennek is vége létén, előhajtatott a fő
látogatókra. Legnagyobb kontingensét a környékbe
polgármester, azután a királyfi, József főherczeg And
liek és fővárosiak képezték, de lehet-e akár csak egy
rássy stb. legeiül pedig a mágnás bandérium lova
tizedre is tenni azok szamát, a kik csak 24 órát is
golt A bájos olvasónők bizonyára érdeklődni fognak
töltöttek Albában, és reggel megérkezve, nem tértek
Verőfényes idő volt, az ég legsötétebb azúr úgy a királyfi, mint különösen Stefánia főherczegnő
volna vissza az esti vonatokkal? Mit lehetett azon jában kéklett, a váczi körúti iák dús zöld lombbal iránt, no elmondom: Stefánia nyúlánk alak, nagy
ban a néhány délelőtt és délutáni órákban, a miket pompáztak, az ut két szélén az egyletek számos ez ságra nézve a koronaharczeghez hozzáillik, szemei
a vendéglő és „kioszk" nem vett igénybe, látni, rekre menő és legtarkább egyenruhákban díszlő tag kékek s kissé mélyen fekvők, m áltai kisebbeknek tűn
összehasonlítani, tanulmányozni, vagy éppen - meg jai állottak, míg a járdán, erkélyeken és ablakokon, nek fel. haja elöl fehéresszőke, feljebb sötétebb, mi
rendelni? Egy 23 ezer lakossal biró varos nem is ezrei Budapest és a vidék szépségeinek. Az egész kor nem beszél is, örökös mosoly ül az arczán, szá
szállásolhatta el azon 1500— 2000 idegent, ki a ki zászlóerdő által beszegve, ez volt azon kép, melyet jának ajaki klaris pirosak, orra valamivel hegyesebb,
állítás tartama alatt ott átlag naponta megfordult, Budapest a királyfi és felséges neje fogadtatása al mint a képeken látszik. A benyomás, melyet az em
valamint e derék magyar vátostól semmi egyéb te kalmával nyújtott. Jellemezni az egyleteket a száz berre tesz, a fiatalság és szi élyesség azonnal meghó
kintetben méltányosan többet várni nem lehetett, ezrekre menő közönséget ki tudná? Mindenki mo dította magának az összes jelenlevők rokonszenvét.
mint a mit a nemzeti munka ez emlékezetes ünne- j solygott, mindenki örült, néhányau a királyfi nejé Ki is tudna oly szivet megnyerőleg mosolyogni, mint
pélye alkalmával az oda zarándokolt hazai közön- , nek, a többség pedig a látványosságnak.
ő. Persze azon hölgyek és számosán vannak olya
ségnek nyújtott. Nem szabad szem elől tévesztenünk
Én. ki a fogadtatásnál közvetlenül jelen vol nok, kik a szőkét ki nem álhatják sem férfiúnál
azt, hogy a kiállítások országos jellege nem csak tam. persze nem irhatok arról, hogy mi történi az sem nőnél, azok elitélik, de mit nekünk ezek Ítélete,
azt feltételezi, h -gy a kiállítók részvétele tekinteté iitczán vagy Budán, hanem csak arra szorítkozhatom, csak a haza nyerjen benne védangyalt, ki a magyar
ben legyen országos jellegű a szervezet, hanem a
ságra nevelje férjét, - imitiz ingyen iáién i.
mi a perronon belül történt. A .Fővárosi Lapok
*
látogatásnak is országos mérveket kell ölteni. Ez
Estve fényes kivilágítás volt, Budapest fény
tudósítójával már 2 órakor érkeztem az indóház ter
pedig csak az ország fővárosában, a társadalmi, ér mébe, mely 16 magyar lobogóval és két a kimenő tengerben úszott, a lánczhid, a hörseépület, az első
telmi és anyagi tényezők központjában lehetséges.
jobb és bal szélén elterülő exotieiis növényekből je hazai takarékpénztár, nemzeti színház lángtengerben
Több alkalommal fel is merült már a Buda
lesen : tuja, pálma, narancs és más előttem isme úszott, volt bengalikus lámpa, gyertya, villany vilá
pesten rendezendő országos kiállítás terve, de
retlen nevű növényekből állott Alig vettük ezeket gítás. A régi városházán az ifjú pár arczképe gyö
úgy látszik
csak most jutót el a megvalósulás
szemügyre, midőn észrevettük, hogy bennünket már nyörű fény koszomban ugv n Lloyd épületben e több
stádiumáig. Az előtanulmányok ae vannak fejezve,
megelőztek, mert az egyesült 15 nőegylet néhány öl hosszú It. és S. betűk, én azonban, ki ilyen dol
sót a jelentékeny garantia-alap nagy része is már képviselője ült az egyik lugas oldalán.
got eleget láttam, utolsó pillanatot vetve! a Bulláin,
biztosítva van. (Az aláírások megnyitása előtt leg
I' álmunk közvetlenül beléptük gr. Károlyi <íy. mely elég setéten hömpölygette hullámait lefelé, el
szűkebb körben 25,000 frt jegyeztetett.)
mentem haza és hagy tam Stuverl rakétázni. a me|iy»
A mi a kiállítás általános keretét illeti, erre és Tibor vörös mentében ős ezüst zsinóros nadrág nyil'e neki tetszett.
Ih\
fairre,
nézve ép ugv eltérők a nézetek, mint arra nézve, ban, azután Zichy Jenő dúsan arany-csatokkal ellá
hogy emeltessék-e ideiglenes vagy állandó épület s tott mentében és vörös kucsmában, Andrássy Gyula
hogy mely évben rendeztessék a kiállítás? Az 1869-ki tábornoki egyenruhában, mellén számos rendjellel,
terv szerint a tér 1 (1|-ed része Ausztriának és a kül azután Andrássy Aladár, kék bársonymentében. And
lőidnek lett volna fentartva, a mi részleges nemzet rássy Manó fekete magyarban, továbbá gróf Szapáry /’oyxí én vulelú- ev. Hfjuskolai lilliiiioliíimli isiimrtetéte.
közi tárlat eszméjére vall. Azt hisszük, az interna pénzügyminiszter, gr. Szapáry Géza Fiume kormány 
Néhány évvel ezelőtt a .Győri Közlöny44 ha
.•zionalis kiállítások gyors egymásutánja és rengeteg zója, gr. Karácsonyi Guidó stb. stb. úgy Kátli fő
ieficzitjei után, ma már alig akadhatnak nálunk polgármester vezetése alatt a városi képviselő tes sábjain \ argyas Endre győrmegyei tanfelügyelő ur
ismertette
Győrvidéke népiskoláinak állapotát, E kö
tület
küldöttsége,
mind
szebbnél
szebb
díszmagyar

diez hasonló projektumnak hívei; de még ha az ál
talános időviszonyok és a rendelkezésre álló pénz ban. Egyáltalán a hírlapírókon kívül, kik Fradiban rülmény tudata felbátorított engemet, hogy Pápa és
eszközök kedveznének is az efféle íervezgetéseknek, fehér nyakkendővel jelentek meg, mind díszmagyar vidéke ev. népiskoláinak állapotát ismertessem. E
*
csinos szándékomat pedig annyival könnyebben megvaló
izon közgazdasági és iparfejlesztési érdek, mely a ban volt öltözve, köztük a ,Pápai Lapok
judapesti kiállítás egyedüli létjogát képezi, merőben szerkesztője, ki ez alkalommal nem tudta, mágnás-e síthatom, a mennyiben a nagytiszteletű veszprémi
ev. egyház iívgye a Pápa vidéki isKolák látogató’
iizárja a külföldi iparnak a hazaival való versenyre már, vagy csak hírlapíró.
bocsátását. Mintha bizony detail- és en gros-áruJózsef főherczeg megjelenése alkalmával, kit sávál, megvizsgálásával megbízott. Látogatásom al
íereskedéseink kilencztized része minden utczában b. Nyáry kísért, ráhúzta a Károly Román király ne kalmával tett észleleteimet, tapasztalataimat Tekin
lem képezné e versenynek kevéssé örvendetes ál- vét viselő gyalogezred zenekara a „Gott erhalte’-t, tetes Szerkesztő ur kegyes engedelmével legyen sza
)
*
Egy vidék neandó színhelyét!
mire Kus táborszernagy és Sametz tábornok tiszte bad becses lapjában közzétennem.
.Nosce te ipsum!“ - csakis ez lehet a mi legtek nála. Tisza Kálmán, ki rendkívül fényes dísz 1 velési állapotait ismerni — szemflgygyel kisérni
j
szent
kötelességünk.
A
vidék
jó
vagy
rossz erköl
Kiállítási palotánk homlokzatára felírva. És csak a ruhában jelent meg, több Ízben szólítá meg József
magunk közt való versenynek van ma még értelme főherczeget, ki azonban csak kelletlenül csi állapota a nevelés jó vagy rossz karban állásá
5s czélja. Ha egyes speczialis külföldi iparterméket és röviden felelt neki, mire a társalgásnak tól tétetik függővé. Hol jó a nevelés, ott az embe
mindamellett kivételesen vendégszeretó'leg befoga vége szakadt. Andrássy Gyula gróf Karácsonyival rek egymás iránt, valamint a társadalom iránt is
tunk, ez nem történhetik az ipari verseny czéljából beszélt, előbbi nagyon nirgtörötten néz ki, hiába, minden kötelességeiknek jobban megfelelnek, s em
inneni kizárólag hasznos technikai újítások és ta- öregedik már, vége a feszességnek. Különben József beri rendeltetések felől magasztosaiban éreznek. A
álmányok, tökélyesbitett munkagépek és iparos se főherczeg után Andrássy és Zichy Jenő örvendnek nevelés teszi az embert igazán emberré s ez állál
gédeszközök, avagy iparművészeti speczialitások is- legnagyobb népszerűségnek, de keresik is mindket segitettik mindenki Isten czéljainak megvalósítására
akaratának eszközölhetésére.
nertertése és terjesztése érdekében. Maradjunk te- ten. Ezek után megjelent a belga konsul Stein de
E rövid bevezető megjegzéseim illán lássuk
íát szorosan magyar országos iparkiállitás mel- Altenstein consulátasi öltönyében vagy 14 ordóval
ett, és ha annak a gazdaság termékeire való kitér mellén, úgy nézett ki az öreg, mint ha Cottlliont tehát az iskolákul egyenkiiit,
Pápa május 3-(Íikán vizsgát tartott. Jelen vol
esztése kivántatni fog. tekintsük ezt bár kapcsola tánezolta volna végig előbb.
tos, de lehetőleg önálló oly osztálynak, melynek
Midőn a 35 személyből álló bandérium jelent tak: lek. Lazányi Béla ügyvéd és a pápai gyüleke
isszes szervezési teendői a közvetlenül érdekelt‘ille meg, az összes jelenlevők siettek kifelé azt megbá zet erdemdus felügyelője, valamint Matus iíyörg.v
tékes szaktestületek kezdeményének és intézésének mulni. Vezénylőjük volt gr. Károlyi Pista világos gyülekezeti pénztárnok urak. Előbb a kisebbek, utóbb
naradnak fentartva.
piros arany szegélyű mentében és setét vörös aranv- a nagyobbak osztályát látogattuk meg.
Még az 1879-ki iparos-kongresszus alkalmá zsinóros nadrágban. Jobbról és balról tőle egy-egv
Az elsőben 87 tanulót 44 fiút 43 leány gyer
ul javaslatba hozatott keleti és délkeleti apród volt, utána következett Keglevieh István gróf meket találtunk. Ezek közül 17 más vallásu több
illám ok kiállításának egyidejű rendezése. Bar- és Eszterházy Béla gróf: ezek után Rhedl és Bánffi nyire katholikus volt. A nagyobbak osztályában pe
nennyire időszerűnek és fontosnak látszassák is az bárók. Jankovich Elemér és Aladár, a két Karácso dig 20 li 2() leány gyermek járt a lefoly t iskolai
tt megpendített eszme, mi aztép oly illuzoriusnak nyi testvér. Párkányi József, és Andrássy Sándor. évben. Kovácsira Gyula pápai tanító ur, habár csak
márlius 6-dikán foglalta el szeretett ipának boldo
■s a gyakorlati kivihetőség feltételeit nélkülözőnek Teleky, Klnszky, Bohonczy, Eöry. Bezinezkv stb. stb
*.
ártjuk, mint a legtöbb ,,keletre magyar!44 jelszó Soha fényesebb bandériumot nem látott senki. Ki gult Tompa Zsigmond ur tanszékét, mégis e rövid
hitt eddig napvilágot látott tetszetős programúm tettek a magyar mágnások úgy magukért, hogv még illő alatt is tanítási képességének szép jeleit tün
at. De hát egeszen mellőzve is a közgazdasági po- egy meseköltő sem Ind különbet szóval festeni, csak tette ki. A tantárgyak, melyek a kisebbek osztályá
itikai nezpontokat, egyszerűen csak két dologra utá egy volt kár. hogy a személyiségek néhánynak kivé tól követelhelők. mind képviselve vultak. Különösen
nuk: vájjon Ausztriához való közjogi közgazdasági telével sem fessek, sem termetesek, sem szépek nem kiemelendő tantárgyai közül a számtan és a beszed
iszonyunknál fogva, megvolna a politikai leheto- voltak. Tisztelet becsület az ő jellemük és család s értelem gyakorlatok. Az előbbinél az egységek
ége annak, hogy Ausztria kizárásával kiállításunkra jaik régisége iránt, de a legtöbb' apró bajsza, sőt elemezése, az utóbbinál a gyermeki felfogáshoz
íeghivjuk Európa keleti és délkeleti államait ? És ritka szakáin, széles képű, alacsony termetű volt. mert beszélgetések megkapák, megragadák figyel
ztán tessék visszaemlékezni, hogy 1873-ban Becs Fizikai személy iségük nem emlékeztetett semmi aris- münket. Általában Kovácsics urban ügyes tanítót
en a keleti államok oly hatalmasan voltak képei tokratáia. sem magyarra. Alig volt köztük, ki még
éivé, hogy csupán a különféle állam kollektív kiál- csak félig úgy festett volna. — mint Dr. Fenyvesay.
•) Stivee kéltséggel
Sterk.

A koronaherczeg fogadtatása Bpesten.
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üdvözölhetünk, s n jiápni gyülekezetnek csalt gra-1 leányiskola majálisára kölcsönözni szives volt -I
Öngyilkosság. Heimler N. vanyolai lakósnak
tulnlhnluuk nzeron-ses válnsztása lelolt.
nviKduos köszön,demet Kifejezem l> ár 188 máGyula nevű fia, mintegy 20 éves fiatal ember f. hó
A nagyok osztálya nz egri nevel mint más-Jns hó 20. Spiolmann Feroncz vendéglős,
15-én ismeretlen okból magát agyonlőtte.
kői ugi az idén is kicidemelte. Egész kis gymná-1
• • . . növendékeinek
..°
AA pápai polgári «leányiskola
taA nagy- alásonyi ev. gyülekezeti iskola záró
sium! Nagyfisztelettl (lyiinitz Eerenez nem estik n. .......
veszi/ miílatságú.
polgári
’■' *■ V Á
* r-'o
■’ ' leányiskola kedves nö vizsgája jövő vasárnap vagyis május 22-dikén lesz,
gydlekozte, lumem a migytisztolotn veszprémi egy- vendékei
' ■ ■ ■
“‘“'.‘■‘I írnivendékei írvn^i
tavaszi mulatságukat
aJ vasat melletti
melyre
Pápáról is többeket, kik a nevelés ügye
mtát,'gLe vílit
he Intól,élj.,,.' hova ti várkerten kJrosztüí 'vidám' ének
iránt érdeklődnek, várunk körünkbe.
'Íh‘'.'íó„,.|' l ív i,„,
'""'“W’* a"11;! alaposan es zene kiséretólren ünnepélyesen vonultak ki 1'. hó
Hymen. Hidy József nagy-szöllősi körjegyző
,, N'
W a legutolsó is jól lelelm 18-án tartották m«g. Oda érve esnkhainur támzra | úr május 11-dikén lépett a házassági szent frigyre
I .'ii'rikr, g,',nn
, államik. Levelese teladott, kerekedlek és lám-zoltak esti 8 óráig, szünidőt,-sok Potyondi Amália úrnővel Veszprém városában. —
tlmnákin azonniil mondanak. A periódusok minden akkor tartván, lu „z intézet derék és buzgó igaz-1
Fia a homokbödögei körjegyző ur a somlyó-vásárhelyi
r-'i" ?Tk. |”V‘!íkat "'™'lani.' gntójn őket vágj éneklése vagy pedig uzsonna
Kolb vendéglős ur leányát jegyezte el házastársul
b? sn.' ? i r
‘llatt 1"‘\r 'H0.lt,- lés többszí.,■ ismételt ezukor- és sütemény evésre
esküvőjük jövő hónap közepén Vásárhelyen fog
'ekmí1
,lll‘1.y.l'ii“ivvt.Iír 110111 csuk a gye,-: hívta lel. Nyolcz órakor a fuvola hangja őket so- megtartatni.
Mindkét frigyre Isten áldását kér
",k kiül, hanem ,i szülőknek es egyebeknek is cse-' rakozásra intette, mi megtörténvén zene kiséretmel- jük.
elii A
el“1
,llcllll's szórakozást! lett hazafelé indultuk, kedves és felejthetlen emlékei i
Ii"ll?l."'zo!' 11 k™ munkákban is ki-' vívón haza a mulatságról, melyet leginkább szere-I1
Szerkesztői üzenetek.
ttlno,., vezcdeltek imnzes Vin-ras gyönyörű pél,ló-1 tett igazgatójuk és tanárnőik fáradozdsaimik köszön
nie allolhik előttünk. Adjon Isten sok ily iskolát1 hetének. Elismeréssel kell megemlékeznünk még n
V. S. N-S-ó. Vettük és besoroltuk.
Dr. L. I, Bqest. Köszönettel vettük.
ímnt a p.ipm egyházunknak es édes magyar ha-. derék vendéglős Spielinunn arról is, ki a terem fel-;
Gy. S-a. Az a bizonyos könyv nem lesz
. .. kiadva. *'
z - 1,u ‘
díszítésében és diudalloipu felállításában nagy tévé-’ többire Z.nézve
mennél terjedelmesebb tudósítást, PünkösdkodKiss La jos,
kenységet fejtett ki és ízletes ételei kiszolgáltatása talán ismételni lehetne a tavalyi indítványt?
Az örült. Nem üti meg a mértéket. Prózát szívesebben
nagy- ahismiyi lelkész és somlyó fölső vidéki kíírlelkész. , által a kedves szülőknek ós vendégeknek is kellemes
napot Azerzett. A növendékek haza térte után a ser- fogadunk el.
K. L. N-A ny. Fogadja köszönetíinket. Folytatását
dültebb ifjúság kapott kedvet a tánezra, és az álta- j kérjük.
lók rögtönözve rendezett tánczvigalom minden te.
.
kintetben sikerültnek mondható. A jelen volt szebb-1
A városi rajziskolaban I. hó lu-én tartatott | nél szebb kisasszonyok közöl megemliljük Salczei'
meg az iparos tauomzok rajzai fölött a bírálat. Volt Gizella, Könezöl Ida, Lichtschein Juliska, Fürdős
Azoknak, a kiket illet.
alkalmunk nekünk is megszemlélni a szebbnél szebb i nővérek, Freund Flóra, Schvarez Maliid, Krausz Sa
A „ Pápai Lapok“ 21. .számában azon liir vala
munkákat, melyek valóban méltók az elismerésre. rolta, Krausz Ileien, J’ollák Nina,
Szösz Száli
A rajzmunkák száma meghaladja a mull évit. A ki Gohlscluniedt Berta, Grotta Teréz, Krausz Jozepha olvasható, miszerint a helybeli színház — társulat
küldött. bíráló bizottság a jutalmak kijelölése után Fleisclmer Joseplia kisasszonyokat. A franczia né ; t. igazgatósága kötelességét teljesítve, múlt héten a
ezeknek kiosztását valamint az évenként szokásba gyest 3o pár lejtelte. A tánczvigalom mintegy 12 I . állalkozókkul a szerződéseket megkötötte. A hir
vett kiállítást, áldozó csütörtökön határozta el meg óra körül ért véget, mikor is a jelenvoltak a hu- valóban örvendetes és tagadhatlauul arról tesz bi
tartani. ,
, .................... .
zamosb ideig tartó csárdástól elfáradtan ugyan, de zonyságot, hogy a t. igazgatóság a közmivelodés
Mint már lapunkban jelezve volt az országos ■ loljes megelégedéssel és örömtelten hagyták el a szent ügyét komolyan szivén hordozza, s igy re. ménylhető, hogy a közérdekhez való lelkesült ra
dunántúli tűzoltó szövetség országosgyülése ez idén tánczholyiséget.
G.
gaszkodással, a részvényesek és az érdekelt közön
városunkban fogja megtartani, és ezeii gyűlés való-'
Egy papai gyáros az 1842-ki magyar iparki- ség közmegelégedettségére a többi teendőket is fosziniileg ép a követválasztási mozgalmak idejére fog állitásoii. Kátli Károly orsz. képv. urnák fenti czikesni. Nem volna e tehát czélszerübb tűzoltó egyle künkben említett kiállítási tanulmányában Kossu t h ganatositandja. Annál elütőbb azon eljárás, melyet
tünk derék elnökének e gyűlést, akkor megtartani, Lajos négy é\tized előtti jelentéséből a következő . a t. igazgatóság a színház tetőzetét illetőleg elkö
habár későre esne is
midőn már kissé a ke idézetet olvassuk : Mayer .1. G. pápai gyárából is vetett, a mennyiben két benyújtott ajánlat közül a
drágábbak s minden tekintetben kedvezőtlenebbet fo
délyek csillapulni kezdenek.
valának úgy porczellán-, mint kőedény-példányok
A helybeli 48-as párt f. hó 15-én d. u. 4 kiállítva ; és ámbár a kőedény a körmöcziliez avagy gadta el. A közönség tájékozásául és Ítélet hozása
órakor párt értekezletet tartott a városi ovoda ud iglóihoz minőségben nem hasonlítható, porczellán- végett álljon itt a két ajánlat érdekes történnie:
A múlt napokban az érdemes igazgatóság t,
varán. A választó polgárok nagy számmal jelentek gyárlása pétiig még gyermekibb korban van, mint
nieg. kiknek arczárói leolvasható volt, hogy a va sem hogy becséről alaposan Ítélni lehetett volna, elnöke egy helybeli bádogost magához hivatott, és
nála a tetőzet áráról tudakozódott. Az illető O
lódi 48-as elvekért élni
halni tudnának.
mindazáltul nagy valószínűséggel reménylhetni, hogy
Ezen értekezleten Lazányi Béla úr derék párt elnök a gyár, új birtokosának Mayer urnák buzgósága ölért nemcsak, hogy elfogadhatlan árt állapított
elnökölt, ki is azon jelentést tövé, hogy a központ által mindinkább tökéletesedni fog. Mert. Mayer ur meg, hanem egyszersmind ki is jelentette, miszerint
ból érkezett táviratok szerint Tftniösváry László je vállalkozó szellemét nem lehet nem ínéltánylani. { a kiszabott áron alul a munkát nem vállalhatja el.
löltnek nem ajámltatik, mint azt lapunk múlt. # Sza Ha jól vagyunk értesítve, ugyancsak ő az, ki Pá Ennek kijelentésére másik bádogos lett meghiva, ki
jnában említőnk, hanem Br. Mednyánszky Árpád pán mintegy bet év óla posztógyárt is állított,, mely a közérdeket szem előtt tartván, azon ajánlatot:
urat óhajtanák felléptetni. Minthogy azonban part ről a posztó-rovat alatt teltünk említést; továbbá tette, hogy a tetőzet Q ölét a legfinomabb minőjuk egyik rendilhetlen tagja Baranyi István helybeli a mészégetést saját találmány ával igen nevezetesen I ségíl pléhből (stájer 18 fedélbádog) kétszer festve
gyógyszerész úr jelenleg Budapesten időzik s pia tökélyesiiette, mert az égető kemenezét egészen | (a háromszori festés szolid munkánál szükségtelen
gát a központtal összeköti ősbe tette, onnan távira nélkülözi, s mégis egy fűtéssel mázat és igen jó I négy évi garanczia mellett 7 írt 45 kiért elválalja,
hogy kötelezettségének kifogástalan teljesítésének
tozott, hogy a jelöltséget a pártértekezlet, egy hét ' meszel éget.
Az pedig közmásu dolog, hogy
tel odázza el, inig Ő az ott végzendők felől biztos a pápai kőedény-gyár több helyütt, névszerint Pes- biztosításául óvadékot téteményez le, az elvállalt
értesítést nem adhat. A párt az elnök ezen előter- j is, raktárt tartván, az országban terjedt kelettel munka kifizetését egy kiküldendő szakértő bizott
mány véleményadásától függővé teszi, a t. igazga■esztését elfogadván, a gyűlést holnap
Vasárnap bir.
*)
! tóság bárminemű utasításait a munka díszes és
<1. ii. 4 órára az ovoda helyiségébe tűzte ki Ez al
Verekedés. F. Z-i. nevű fiatalember becsmér- tartós kivitelére nézve feltétlenül elfogadni és kö
kalommal a párt tagjai közül többen felszólaltak az
. lőleg beszélt barátjának P. S.-nek egy nőről, kit
iránt, hogy nem volna-e jobb ha helybeli jelöltet mindketten ismerének. P. S. egy kissé boszus lön vetni kötelezi magát. - (Az ajánlattevőnek tenné'
léptetnének fel. Ezen vélemény azonban a pártelnök s ezt visszamondd, miért is a nő által F. Zsiga ■ szelesen a bádogot ezen ár mellett csak az első
. ur által azzal indokoltatott, hogy egyrészt jelen kérdőre vonatott, de Ő mindezt hazugságnak nyilvá kézből, az az a gyárból kellett volna vennie!!!)
Azonban az ember tervez és — a protectió
helyzetünkben nem annyira maga a város mint in nította. Az esetleg arra menő P. S. behívatott, s
kább az ország jólétéért kell küzdenünk, másrészt midőn állítását F. Zs. szemébe mondd, ez egy bot rendez — A t. igazgatóság jónak találta (azt mond
ják,
hogy
szavazattöbbséggel) a drágább és kedve
pedig városunkban nehezei! találhatni oly férfiút ki tal ment neki, de csakis saját vesztére, mert P. S
a jelöltséget egyébb teendői miatt képes volna el által úgy elpáholtatott, hogy nem egyhamar lesz zőtlenebb ajánlatot (8 frt a Q öl) elfogadni. —
I Hogy a t. igazgatóságot ezen eljárásnál mily szán
vállalni.
kedve a verekedésre.
dék vezérelte, azt egyelőre csak gondolni, de kiNyilvános köszönet. Tisztelettel alulírott a
| mondani még nem szabad.
pápai önkénytes tüzoltóegylet lek. Főparancsnoká
♦) A Mayer családnak egy tagja ma is bir versenyké
M. S.
nak, Kovács István urnák azon szívességéért, mely
■) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a
szerint nekem tek. Bán fi János igazgató ur köz pes kőedény-gyárral Városlődön, Veszpémmegyében ellenben
Szerk.benjárása folytán a tűzöl tóegyleti lobogókat a polg. Pápán nyoma sincs többe a posztógyáriparnak.

Vidéki es helyi hírek.

*)
Nyílttól-

ra

&

Telerxtés
Van szerencsém a u. é. közönség tudómására hozni, hogy

Iláziasszonvoknak fontos!

lisztkereskedésem

Üvegmáz (Wasserglas Compositíon)

e.f

és lakásom
f. <t. sz-Glölgv naptól K'va Corvln-utcza,
275. szám alatt, a Reclinitzer testve ok
tulajdonát képezd

Alulírottak

mósószer, kenőcs alakn fehér szappany.

háziasszonyoknak, mosónőknek sut. mint a legjobb és legolcsóbb

ajánlják a t. ez.

mosószert,

jótállás mellett,

Biscliitzky-féle

hogy a fehérrnha ezen szer használata által soha kárt nem szenved, sőt nagyon előnyös, mert

háznak, Stelner Manó gabnakereskedö ur
háza felöli részén van.

idő cs sok szappany megtakaríttatik használása által, azonkívül a ruha hófehér szint kap tőle

Kaphatni nálam mindenfele helybeli!
mümalmi liszteken kisül a legfinomabb bpesti

és nem hagy szappanyszagot hátra

göz/isztet és gőzdarát.

Van Baerle és társától Becsben.

Szives bizalmát továbbra is kérve, kiváló
tisztelettel

Löwenstein Adolf

Ezen mosószer kapható Pápán
BermUller Alajos. Kolin Mór. Szalczer Jakab özvegyénél és Toch József uraknál.

lisztkereskedő Pápán.
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! Háziaszszonok számára !

Iránéi Henrik fiaitól
Linzben, a Duna mellett
ha nem lenne olyan jó, nem támadtatnék meg annyi gyúrástól es nem
utánoznák mind feliratban, mind színben, mind utánnyomatban, sót
név- és védjegyben is.
Ennélfogva felhívjuk minden tisztelt háziasszonyt, hogy jól kü
lönböztesse meg a

-rralód-i ZFaziolc Iránét
a hamisitottól,

a mennyiben a bevásárlásánál jól Ügyeljen

ezen aláírásra :

✓
Ludwlgsburg-—

Azon gyárosok, kik nevünket leiig vagy egészen hamisítják, csak
megakarják Önöket csalni.
Kérjük tehát jól vigyázzanak ezégünkre s csak a valódi Finnek
kávét kérjék aláírásunkkal ellátva

L ii (1 w i g s b u r g

'

a mely, azonkívül Nagy tiszteletű Spitzer Salamon bécsi Rabbinus
urnák, a Nagy tiszteletű Schreiber krakkói főrabbi úr sógorának fel
ügyelete alatt készíttetik és
izraeliták részére hogy Ti‘2 biztosittatik.
Megrendelhetők minden nevezetes nagy és kis kereskedések által.

Főnyeremény

400,000 marka.

Szorencsejelentés.

Felhívás

>IÍ
A nyeremények
ért az állam
kezeskedik

a Hamburg állam által kezeskedett nagy pénz
sorsjáték
nyereményeire.
melyben több mint

9 millió 600,000 márka
biztosan nyeretik.
Ezen rendkívüli pénzsorsjáték nyereményei,
melyek terv szerint 100,000 sorsjegyet tartalmaz
nak, következük :
A legnagyobb nyeremény 400.000 márka.
5 nyer. 4000 m.
jutái. 250,000 márka.
B
3000 „
105
1 nyer 150,000 B
263
„
2000 B
100,0o0 „
1 „
12
„
1500 „
75,000 ,
1 .
2
B
1200 „
50,000 „
1 .
2
„
1000 „
631
40,000 „
3 ’
873
.
500 B
30,000 B
B
300 „
4 ,
1050
25,000 „
2
,
200 „
20,000 B
60
12 ’
B
150 „
15,000 „
100
B
138 „
1 „
28860
12,000 B
3900
„
124 „
10,000 .
24 „
B
160 „
75
5 B
8,000 „
7800
„ 94 és 67 „
6,000 „
3 ,
B 40 és 20 „
7850
54 „
5,000 „
Mindezen nyeremények kisorsolása 7 osztályba
sorozva rövid néhány hó alatt biztosan megtör
ténik.
A legközelebbi első nyereményhuzás
hivatalosan van megállapítva és
egy egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt 50 kr
„ fél
„
„
B
„ I „ 75 „
„ negyed „
„
„
. - , 88 ,

Ezek az állam által kezeskedett eredeti sors
jegyek (nem tiltott Ígérvények) a pénzilletékek
bérmentes beküldése után vagy postai előleg
mellett általam a legtávolabb vidékekre elküldetnek.
A részvényesek mindegyike eredeti sorsjegyé
vel együtt egy - az államczimerrcl ellátott i huzási tervet kap. A húzás után pedig felszólítás
nélkül azonnal szétküldjük a hivatalos húzás
lajstromokat.

A nyeremények kiszolgáltatása és szétküldései
általam eszközöltetik az érdekelteknek, pontosan
és a legnagyobb titoktartás mellett.
Megrendelések legegyszerűbben posta
utalvány használata mellett eszközöltetnek. Ké
retnek tehát egyenesen s teljes bizalommal
f. évi mjus 31-ig

Id. Hekscher Sámuel

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

400.000 márka
fonycivniciikt nyújt . zereiic
esetben, a legújabb uag)
péuzkisoisol.ts. mely a magas kormány által jóváhagyv:
es biztosítva van.
Ezen uj terv czélszerü beremlezé.-c oly módú, lmg\
néhány hó letelte alatt 7 húzásban ö|,7im nyeleméi v
o.soltatik ki. ezek közt 400,000 márka lónvereinénvi r,
és különösen:

1 nyer. 250,000 márka
1
150,000 „
1 „
100,000 „
1 ,
75,000 „
1 „
50,000 „
2 „
40,000 B
3 „
30,000 „
4 „
25,000 B
2 „
20,000 „
12 B
15,000 „

1 nyer. 12,000
24 \ 10,000
8000
5000
54
.
3000
105
„
263
B
2000
631
,
1000
873
„
500
300
1050 „
28,860 „
138

n>.
r
„
,
„
,
„
B
„
„

A húzások tervszerük^ hivatalosan vannak meghatározva.
Ezen nagy és az állam által biztosított pénzsorsolás
•Isö húzásához.
I egész sorsjegy G márkáért azaz 31 . 0. é frt
kr.
I fél
„
3
„
„
F4
„ frt
kr.
1 4
„
I’..
„
B B frt 90 kr.

Miuden 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 mellékeltei
nek és minden megrendelőnek a megtörtént húzás után
felhívás nélkül megküldjük a huzási lajstromot.
A nyeremények kifizetése mindig pontosan állambiztositék mellett, vagy egyenesen általunk, vagy pedig
kívánságra összeköttetéseink folytan < tsztrák-Magyarország
minden nagyobb városában történik.
Általunk eladott sorsjegyeknek a szeremse többnyire
kedvezett és több, nagyobb nyeremények közt a főnyere
mény is nem egyszer, tőlünk vásárolt sorsjegyeken uy retett meg és ki is fizettettek; és pedig a többek kö'.l
‘250225.0(1(1; 15(1,0(1(1; 10(1.000; 80.000; GO.OOO;
K 1.000 márkát stb.
Miután egy ilyen biztos alapra fektetett vállalat min
denütt a legnagyobb részvétnek örvend, kérjük a megren
deléseket f. é. Május 31-ig kezeinkhez juttatni.

Kniiíiiinnii és Simon.
bank- és váltóüzlete Hamburgban
vesz és elad mindennemű állampapírokat, vamt-részvényeket és k<desön-sorsjegyeki-t.
U. I Az eddigi bizalomért köszönetünket nyilvánítva, fel
kérjük mostan ezen új sorsolásban részt venni, és
megígérjük, hogy úgy mint eddig, ezentúl is szolid
pontos kiszolgálás által a t. érdekelteknek megelé
gedését kinyerni főtörekvésünk leend.

a hamisitatlansag biztozítása mellett kizárólagosan
csakis

Dréher Antal
sörfözöjében Kői >ányán,
vagy

Hiúta pesten

Dietrich és Gottschlig
cs. kir. udr. szállítók és DKICIIEH ANTAL f!raktárnoka illái megrendelhető.
Árjegyzék ingyen és bérmenten küldetik. Árusítók
(szükséglet szerint) kedvezményi árakban részesítt etilek.

Oly palaezksörérl,

melynek cziínszalagán a

..Dietrich és Gottschlig“ vezérügynökök neve elő nem

lordul, a főző jótállást nem vállal.

Fentiek.

bank- és váltó-irodájához Hamburgban fordulni.
A szerkesztésért felelős a laptulajdoüos: Nobel Armíllt

Nyomatott Nobel Árminnál Pápán.

