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A lap kiadóhivatala Nobel Ármin 
könyvkereskedésében van. hová az dőti- 
z.etések küldendők, s minden egyeli külde
mény is csak oda czimozendó.'
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TÁRSADALMI KÖZLÖNY

Megjelenik : niinilen Sziiiiilintoii.

Hirdetések
négyzet centimeternyi tér szerint szál, 
latnak. Egyszeri beiktatás ára mint 
négyzet centiméterért 1 krajezár. Bél 
külön .‘10 krajezár. • Előfizetőink k 
vezményben részesülnek.

Nyílt tér petitsoronként 10 k 
számit tátik.

RÁTH KÁROLY.



Rátli Károly
'ápa város 187i"> 78. és /<Sí's,‘ <vi orsz. kepri- 
lője, a budapesti kereskedelmi kamra alelnöke, az 

és II. országos iparos-gy illés központi elnöki . az 
•sz. m. iparegyesillet igazgatótagja, a fővárosi ipa- 
>skör alapitó-elnöke, a fővárosi képviselőtestillet tagja, 
fővárosi törvényhatósági köz igazgatási bizottság 

tgja, az orsz. háziipar iparoktatási tanács tagja stb.
Nem üres cziniek ezek, miket R :i t h K á- 

o 1 y nevéhez csatoltunk. hanem ideggé híven 
ifejezve találjuk már a tiszteletbeli állásokban 
s az ő nyilvános működésének egész irányát. 
raskövetkezeteséggel hű maradi ő ezen irányhoz, 
lely közgazdaságunk emelését, nemzeti iparunk 
élesztősét és a nemzet régi ..mostoha gyerme- 
e,“ a magyar iparososztály számára az anyagi 
s szellemi gyarapodás feltételeinek meglerem- 
fsét tűzte czeljául.

Egy évtizede annak, hogy a most 42 eves 
•ríiu a közpályára lépett, mint első az ország
in, kinek a nehéz feladat jutóit megmutatni. 
)gy lehet valakinek virágzó gyáripara és mégis 
íját gyakorlati szakismeretei és üzleti szorgalma 
ellett bírhat azon általános műveltséggel és 
idományos képzettséggel is. mely ót arra kó- 
jsíti, hogy előharczosa legyen egy nagy ném
eti ügynek, és valódi szószólója egy háttérbe 
jorított nagy társadalmi osztálynak. Es ha Rátli 
ároly néhány év óta megszűnt egy még kül- 
ddön is kiváló' hírnévnek örvendett iparvállalat 
ilajdonosa és vezetője lenni, ez ismét csak 
Tói tanúskodik. hogy sajál anyagi érdekeinek 
ljes feláldozása mellett is mimiig csak azon 
•y törekvési czól lebegett szeme előtt, mely 
;sze van forrva a közjó előmozdításával.

Maga az ügy. melynek elismert tehetségét 
“in csekély ismereteit, roppant munkaerejét és 
;ivós kitartását szenteli, olyan, mely éppen nem 
omlható „háladatosnak.**  Váljon mily hivala- 
s befolyás, mily czim és rang, mily any ági 
Őny érhető el a kis ipar érdekeinek szol- 
ilatában l Nézzünk körül azon kiválóbb fórli
nk soraiban, kiket valamely fontos közérdek 
őharczosaiként ismerünk, s váljon találnnk-e 
»ztük csak egyet is olyant, a ki számára a 
izügy szolgálata a közelismerés avagy nép- 
eríiség erkölcsi jutalma mellett, egy szersmint 
tlaniely többi*  kevésbé fényesen j • • v d e 1 m e z ő 
lást is no biztosítana .'

Nézzünk Végig a főváros százfele pénzin- 
zetein. kereskedelmi vagy ipar vállalatain, vagy 
ázlele közintézetein, foglal-e ő el csak egynél 
oly állást, mely egyszersmint jövedelmező

T á r c z a.

Jellemző vonások különczökről.
(Vége.)

Az ilyen hajmeresztő absurditások ugyan bár- 
lely tébolydái polgárnak megbocsáthatók, s ha az 
féle .se füle se farka*  beszédekkel elénk lépne is, 
mininket nem lepne meg. I>c igenis őrültön 
ivíil mástól, még pedig egy tudományos intézet 
inárától ily „csodabogarak‘-at hallani, az már 
bb mint meglepő.

Az önmagáról való megfelel kezes ép oly gyá
ri jelenség, mint az önnemismerés. Az előbbi ren
den utóbbinak kifolyása. Kétségkívül az összes tu- 
mányok közt legnehezebb a sajál lélektani kerék 

nk tiszta felismerése. A mely embernél az ugy- 
zctt lélektani kerékmü három főfaktora, u. ni. 

áldás, akarás és érzés közül csak az egyik is hi- 
.zik, az az ember szellemileg nem egészséges > 
állapot a legfurcsább rögeszméknek szülője. Tér- 
k át példákra.

A szórakozottság nagy hőse a dalmííszerző 
davala. Egy alkalommal a legnagyobb lelkesült- 
gél játszik zongoráján, midőn hirtelen felugrik s 
.ellékszobába rohan. ..Mi lelt kedvesem ?“ kérdi 
J. „Távolból akarom hallgatni játékomat“ volt
érdesre a felelet. Más alkalommal történt, hogy 
erczegi palotába indult, legott zenekarával prés
tartandó. Mosdó csészével kezében (melyet kóta 

yvének tartott i s hóna alatt ruhakefét hordva 
pelyben kormánypálezáját vélt) lépdel méltóságtel- 
sen polcza felé, s szórakozottságát akkor veszi,

is ellenben turzat számra Hibáztatnak rá oly 
tiszteletbeli állások, melyek nem kevesebb mun
kát. fáradságot és gondot, síit a szellemi teve- 
kenység- mellett elég gyakran egyenes anyagi 
áldozatot is igényelnek.

A magyar iparos-oszfály líáth Károlyban 
első vezérét és úttörőjét tiszteli, és méltán. Ha 
bármely iparügyi közérdeknek a társadalmat, a 
kormányt, vagy a törvényhozási megnyerni kel
lett. o tőle látjuk a kezdeményezést kiindulni 
és az ő személyében látjuk az erdektdt társa
dalmi ideinek bizalmát és várakozásait összpon
tosulni. Pedig ha líátli Károlyt találjuk is az 
utolsó évtized összes ipariiiozgalmaiiiak élén, ő 
soha sem szerepel mint agitátor, hanem az 
ő ereje és vezórszorepe a higgadtan átgondolt 
erélyes szervezésben es vezelesheii áll. A kinek 
alkalma volt figyelemmel kisérni, miképpen szer
vezte ő a közel 600 szaklestiilet képviselőiből 
alakult lS79-ik II. országos iparcongressust. 
mikepeii érvényesíti ő a fővárosi iparoskör rend
ki vüli társadalmi befolyását, miképen kezdemé
nyezte közel 10 éven át mindazt, a mire az 
országos magyar iparegyesület sokoldalú szak
szerű tevékenysége kiterjedt : lehetetlen, lmgy 
teljes mértékben indokoltnak ne lássa azon köz
tiszteletet és ragaszkodást, melylyel az egész 
ország iparosai — a főváros első gyárbdepeitol 
le. a legkisf •hb község kovácsmíihelyéig sze
mélye iránt viseltetnek.

|)p hát hol vannak a gyakorlati eredmé
nyek. a maradandó alkotások ! fogják kérdezni.

Válaszképen mi viszont azt kérdezzük: vál
jon nincs-e az egész nemzet közvéleménye nem
zeti iparunk ügyének megnyerve.’ niiiesenek-e 

, teljesen eloszlatva azon előítéletek, melyek még 
csak pár évvel ezelőtt is a f ö 1 <1 m ű v e I ó s 
érdekeit szembe állííotlák az iparnak hatályos 
fejlesztésével ! nem-e foglalkozik az iparkerdé- 
sekke] kormány és törvényhozás behatóbban es 
sűrűbben egy év alatt, mint azelőtt egy evlized 
alatl ! es ha az önálló*  vámterület mind erősebb 
gyökerekéi kezd verni a közvélemény ben es pe
dig oly körökben is. a hol nem rég e kérdés 
még csak a komoly discussió köréből is ki volt 
zárva: idézte elő a közvéleménynek e nagy
horderejű átalakulását egyódib. mint az iparnak 
állam és nemzet tolltartó faktorkint való felis
merése !

llát. uraim, nem gyakorlati eredmények, 
nem hatalmas vívmányok ezek? és még a leg- 
megrögzöltebb elleiilel is nem kénytelen beis
merni, lmgy ez eredmények, e vívmányok ele

még csak észre, midőn a jelenvoltak hangos ka- 
czajra fakadtak. Dr. Kohnbaum beszéli továbbá:' 
Egy prot. lelkész barátomat szólítja meg egykori 
neje : „Tudod már lelkem, hogy szomszédunk ked
ves kis liénkéje karját törte ki?*  „Ne mondjad, 
a karját törte ki! ? Hisz az derék! 
ah én mindig annyira szerettem 
írónkét.*

Egy orvos több személyből 
magához hiv vendégségre Neje, 
által előzetesen értesítve nem lett, 
varba jő, midőn a társaság összegyülekezet t. Maga 
a férj pedig, a ki idő közben a vendégség- és 
mindenről megfeledkezett, sehol sem volt feltalál
ható. Később megjelenik s nem kevéssé csodálkozik 
midőn váratlanul vendégeit megpillantja. Most em- 
lékezelt csak vissza az invitatióra, bocsánatot kér, s 
lmgy vendégeinek addig, mig neje a vacsorát elké
szíti. melylyel ez egyéhkint kétségbeesetten sie
tett. - idő töltést szerezzen, játékot rendezett s 
vendégei közül néhányat, a kik a játékban részt 
nem vettek, könyvtárába vezetett, nekik uj könyv
gyűjteményét megmutatandó. \ alamit behozni 
akarván, kitilt s maga után kulcsra zárja be az 
ajtóit. Ezt elfelejtvén, s minthogy időközben a va
csora elkészült, az étterembe levő vendégei\el az 
asztalhoz ül s mennyire csndálkozik, hogy többi ven
degei, kikkel csak az imént beszélt, nem vesznek 
részt. Már jócskán csillapították étvágyukat, midőn 
a könyvtárból roppant zaj hallatszott be s ekkor 
vette még csak észre hősünk borzasztó baklövését.

Egyszer kél foglyot vesz, s azokat íróasztalá
nak egyik fiókjába teszi. Megfeledkezik erről s mi
után rodthadásnak indultak, körülötte kellemetlen 
bűzt terjesztettek. Ekkor azt Ilivé, lmg\ ő maga 
kezd eleven testtel ruhthadni.

pajkos kis

álló
ki

, résében Rátli Károlyt illeti meg az oroszlán, 
rész ?

lirös alap nélkül tovább építeni lehet ugyan 
de csak kártyavárakul. A munkának legnehezebb 
része az erős fundamentum megvetése. Ez most 
inár meg van. most már lőhet tovább építeni 
az épillet szilárdságának veszélyeztetése nélkm'

ideg is kezdődött n tovább építés, m,;„' 
pedig II,i Illeg Iij elemek kezdenek csatlnkozid 
kik akár (Igjszeretőiből, aliár hinságból az ip:é 
rnsiik közé lépnek és mind fííurak vngvinu- 
gas hivatalos állása egyéniségek felajánljak köz- 
reiníiködósöket, az ipar emeléséra és az iparosuk 
helyzetének javítására. Iliit nem nagy vívmány ez?

Nézztlk tovább az elért gyakorlati éred, 
menyeket: az ipar-érdekek előmozdítására, kü
lönösen az ipnrszakoktatás terjesztésére néluínv 
év előtt alig 10—15 ezer forint szerepelt nz 
álliimbiidgetben, ma már 100000 forintot meg. 
haladó összeg áll ily czélukra u kereskedelmi és 
közoktatási minisztériumok rendelkezésére. 'J'a- 
nonez-iskiilák. lmziipar-iskulák, tiinmnlielyek ál
líttatunk fel az ország legkülönbözőbb vidékein; 
létesült egy állami k ö z é p i p a r t a n o d a 
Budapesten és ugyanott az imént lépett életbe 
egy iparművészeti iskola; létesült egy országos 
iparművészeti múzeum és már a legközelebbi év 
elején megnyilik az országos „tlieehnologiai ipar- 
muzeiim.“ Mindezen intézetek egyöntetű központi 
vezet őse érdekében 
szóról legközelebb 
tusi la n ;i c s.
nem kivétel nélkül 
iilján fedeztetnek : 
szükségletének 30 
czi (*s  gácsi posztógyárak.

szerveztetett a kormány ró- I 
az országos i p a r o k t a- I 
Az állami szükségletek majd- I | 
ma már a háziipar versenye I f 
a k ö z ö s hadsereg posztó I 
százalékát a pozsonyi, loson- I , 

a közös hadsereg I | 
Iá hindi és borszerel vény szükségletének szintén I ,| 
30 százalékát pedig magy ar és horváti) bőrgyá- I |, 
rosok coiisorliiinia állítja ölő; a mi pedig a I j, 
h o n v ó d s ó g |élszer<‘h;si szükségleteit illeti, I i( 
nincs egy<4len egy felszerelési tárgy sem, mely I f, 
a hazai ipar által ne fedeztetnék, sőt az eddig I p 
Csehországból potom árért szállított bakancsok I n 
is egy központi vállalkozó által az országos I r, 
ipar-egyeMülot felügyelete alatt a vidéki csizma- I 
dia társulatoknak adatnak ki elkészítés végett. I t|l 

Itt hosszú evek küzdelineinek csakis az I p; 
á 11 a m m a I szemben kivivőit főbb eredményeit I 
soroltuk tél. és nincs terünk kiterjeszkedni I 
azokra is. amik az ipar előmozdítása körül lm 
1 ár sa dalmi téren elérettek. Jól tudjuk, I 
lmgy mindez édeskevés, es roppant sok még a I Sz 
lenni val<»: ámde mindenki tudja azt is, hogy I ,.|j 
a mi történt, az az országos ni. ipar-egyesület I ln\ 

■ 1,1 ■ “1 '' ““■"**■ “““““““I Mk
Egy roppant büszke, de egyúttal szórakozott H 

gazdag kereskedő, a tartomány fejedelmét s azzal I ,Z1 
egy ütt nagy társaságot házához hivott vendégségre. I 
Későre jár az idő s miután kezd unatkozni, eként | ^| 
szól fejedelméhez: „Nem találja fenséged, hogy it
ten nagyon unalmas? L’gy hiszem jobb volna haza 
mennénk. “

Egy másik szórakozott, a kinél szintén vendé
gek voltak, egy égő viaszgyertyával kimegy ad la- 
tus. Mig ez künn időzött, barátai a szobában egy 
bizonyos Sartorusról beszélgettek. Visszajön, 
égő gyertya helyett, 
zében, melyet hatahi.............
szándékoznék eloltani. ,.Igenis én is ismertem bol
dogult Sartorius urat” vágott közbe, > szinte 
akkor vette észre nevetséges balfogását, midim ven
dégei hahotába törtek ki, a corptis delikti-re uj
júkkal mutatván.

Azon szokásból: ha valaki gondolatait szünte
lenül ugyanazon tárgyra irányozza, a melylyel éppen 
foglalkozik; vagy más tárgyon akarna uralgni, meg ■ |.()i) 
mielőtt a megkezdett hatalmába ejtve nincs ősz- I 
szezavarás következtében oly léltíinŐ beszedeket és 
cselkmény eket eredményez, hogy az. ily körülményi I 
közt könnyen tébolyodotlnak vélheti', s tagailhatat’| 

i lan , miszerint az eló-le állapotban sildedé egyéne’ 
az elmebetegekkel rokonviszonyban állanak.

Ezen lélszeg jelenetek zárszavát llarvest (lyőig) 
u Tbcius.-kciftb'tbeli egyik lelkész képezi". W 
kortársa szerint: nagy barátja a jó és sokevesiiC*  

főleg buzgó és kitűnő halász és vadász, de " 
tőzekében hanyag lévén, a kísértetekben is m'g.'"11 
hitt. Mim ifjú, a londoni püspök egyik h’ányávfli 
jegyben állott s a menynyekzői nap is meg volt 
lári'Z.va. Az nap, melyen a mennyekzőnek k' . 

( hogy végbe menjen, még kiment halászni s '*

I (lel 
élli 
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jöv. 
add 

az Igye
• — éjjeli edényt tartva ke- ■ Z(1| 

<an fújt, mintha a gyertyát |tks 
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••gy

ll|O||

’ölll;

az V,

Q)ég



kezileinónjezfisérc történt, aki pedig oly férfi
nk. iidnt Pl’- Szabók) Adolf, Mu'di..........
Honin s mások nltnl támogatva ez rgjcsillét! 
illán legtöbbet fáradozott, legtöbbet kezdemé
nyezett, az: llátli Károly volt.

•7:
••ft

Do nagy tévedés volna azt hinni, hogy 
Hiítli Károly tevékenysége csupán az iparílgyek ( 
egyoldalú ér. ■•nyesítésóre szorítkozik. A ki' 
csak némileg is íigyolemnml kisérte (> évi par
lamentáris működését, az meggyőződhetett ar
ról. hogy ő az ipart nemzetgazdászatunk csak' 
egyik főfontosságu faktorának tekinti, mely-' 
iif.'k heillesztve kell lenni az ország pénzügyi,' 
közgazdasági és kulturális felvirágoztatására j 
irányzott törekvések általános keretébe. E so
rok Írója az országgyűlési iroda szívességéből ’ 
megszerezte a Rálli Károly által a lefolyt két | 
országgyűlési cyklnsban tartott nagyobb beszé
llek jegyzékét, mel \ höl a közgazdaság terén 
szakavatott tevékenysége c sokoldaluságának 
feltüntetése végett t. olvasóink emlékezetébe 
hozzuk a következő, alapos tárgyismeretről és 
mélyreható tanulmányról tanuságot tevő beszé
deket. u. ni. a romániai kereskedelmi szer
ződés, a köz ad ók kezelése, a váltó
törvény. az uzsoratörvény, a czukoradó- és 
szeszadó törvény, a bank-törvény, a vám- és 
kereskedelmi szövetség és autonóm vámtarifa, 
a ipiota-törvény. a német birodalommal kötött 
kereskedelmi szerződések, a román és szerb 
fejedelemségekkel kötött vasúti egyezmények, a 
liiiiuei hajó járatok, az árustatisztika, a kézi- 
zálog-ílzlet szabályozása tárgyában stb. Figyel
mei keltettek azonkívül az évenkénti budget- 
lárgyalások alkalmával tartott szakszerű beszé
dei és beterjesztett indítványai, mely utóbbiak
hoz részben a kormány és a többség is hozzá
járult. Mint tagja a közlekedési bizottságnak 
alapos tárgyismerettel részi veti az összes 
fontosabb vasúti és közlekedésügyi előterjesz
tések tárgyalásában, különösen a vasati tarillakra 
nóőve erélyesen sorompóba lepve a hazai ke
reskedés életbevágó érdekei mellett.

Rátli Károlynál a képviselői mandátum 
nem anihitió kielégítésére szolgált, hanem a 
parlameiitális működés nála k iegész i t ősé I 
képezte a közügyeknek szentelt azon törekvé
seinek. melyektől még ellenfelei sem vonják 
meg az elismerést. Már pedig közpályájának 
egész iránya magával hozza, hogy a nagy nép
szerűség mellett a gyanusitás. irigység és az 
ellenségeskedésnek sokféle elbnrkolt nemei se 
hiányozzanak. „Viel Feind, viel Ehr“ 

létéhez annyira elmélkedett, hogy elfelejté menny asz- 
szonyát, megfeledkezik a lakodalomról, s hogy az 
ekéid megsértett mennyasszony a jegygyűrűt vissza
küldte, az nagyon természetes.

Ez időben 300 font Sterling volt évi jövö- 
delme, a miből gazdálkodás mellett szépen meg
élhetett volna ; azonban vigyázatlansága és szórako
zottsága miatt szolgaszemélyzete nemcsak vagyonát, 
jövödelmét fecsérelte el, hanem azon felül még 
adósságba keverte. Egy nőcselédje, ki gazdája
gyengeségeivel a tulságig visszaélt, látván, mi
szerint nra a házi ügyekkel mit sem törődik, — 
társaságokat hivott magához, sőt még tánczmiilat- 
ságnkat is rendezett. Egy ily, ura pénzzacskója 
óvására, rendezett tánczesfély utáni reggel
éjikén, az ur és cseléd közt a következő párbe
széd fejlődött ki:

I r: „Mondjad csak szivem, miféle zaj volt 
- ír/, éjszaka itten?*

i'seléd: „Zaj! tisztelendő uram? Nem hallot- 
111,11 én semmit.*

• r: „Semmit!? Kézelőmben akkora lárma volt, 
'"'gy álmomból több Ízben felriadtam."

zseléd : „Tisztelendő ur azt valószínűleg csak 
álmodta."

I r: „Nem, nem, szivem, én halászatról ál- 
Mtani.

Hallgatóztam s mintha zeneszót hallottam 
'"hűi > ha jól emlékszem még tánczoltak is."

1 S|,|éd: ..Hja vagy ügyi A szomszéd házában 
1'* ll'z"llak (• szerint."

1 r: „Nem, nem," vágott ismét közbe, „az 
az házamban történt."

• s'dei|: ón balga teremtés! Most jut
01 K csak eszembe, hogy én és Luczi az északa

mondja egy német közmondás. A ki nagy túr-' 
Hadalmi mozgalmak ólén áll. az. midőn ezrek 
oxistencziális érdekeiért vaserélylyel sorompóba 
h’p, az ki nem kerülheti, hogy egyesek ma
gánérdekét vagy hiúságát ne sértse. De a ki 
egy nagy rzélért küzd, az nem törődik (‘gyes 
koteriáknak különben is tehetetlen támadásaival 
vagy agyarkodásaival és handabandáival, hanem 
megy a maga utján, bízva ügyének hóditó ha
talmúban.

Lássunk egy érdekes eklatáns példát arra 
nézve, miképen növekszik Rátli társadalmi be
folyása még oly körökkel szemben is, melyek ed
dig az ő nemzeties irányit törekvéseinek leg- 
megrögzöttebb ellenlábasai voltak. Értjük a 
budapesti tőzsde és Lloyd-beli nagykereskedő 
köröket, melyek egy csapással megdöntve lát
ják a nagy befolyású budapesti kereskedelmi 
kamrában elfoglalt hagyományos hatalmi pozi- 
tiójukat. Köztudomású ugyanis, hogy a legkö
zelebbi választások a. kereskedelmi és iparkam
ráiba olyannyira Rátli Károly befolyása és ve-1 
zetése alatt mentek véghez, hogy nemcsak a 
kamara ipar-osztályából teljesen, hanem annak 
kereskedelmi osztályából is legnagyobb részben 
kibuktak azon eddig domináló elemek, melyek 
sem nyelvre sem szellemre nem tudták vagy 
nem akarták magukat a magyar kereskedelem 
és ipar önállósítására irányzott nemzeties tö
rekvésekkel azonosítani. Maga báró Koclnneis- 
ter Frigyes, a kamara eddigi nagytekintélyű el- 
elnöke is csak 23-ik azaz utolsóelőtti helyen, 
lett kamarás tagnak megválasztva, és a legkö
zelebbi elnök-választás esélyei kedvezőtlenebb
nek mondatnak a volt elnökre, mint Rátli Ká
rolyra nézve, ki eddig alelnöke volt a főváro
son kívül 8 megyére kiterjedő budapesti keres
kedelmi kamarának. - Érdemeinek kellő mél
tánylásáról és növekedő társadalmi befolyásáról 
tanúskodik azon körülmény is. hogy ő indította 
meg a 2 orsz. iparegyesület álfái lSS3-ban 
Budapesten rendezendő nagyszabású országos 
kiállítás szervezési munkálatait, s hogy felhí
vására már az első napokban első rendű gyá
ros ezégek részéről 50.000 frt jegyeztetett a 
kiállítási garantia alapjára.

■7:

Midőn sorok olvasóink kezeihez jutnak, 
városunk volt országgyűlési képviselője körünkbe 
érkezik, hogy törvényhozói működéséről h e s z á- 
m o I j o n és mint kijelenté — egyszersmind 
h ii r s ii t vegyen azon választó közönségtől, 
mely őt ti évvel ezelőtt oly erős küzdelem mel-

mostunk, s hogy az álom erőt ne vegyen rajtunk, 
ugráltunk és hozzá énekeltünk."

Ur: ,,No must már látom, hogy jóravaló és 
szorgalmas leány vagy, nagyon helyesen cselekvői 

'szivem, - iparkodjál igy tovább, nem lesz károdra, 
mondom nem lesz." öreg korában már lovat sem 
kölcsönöztek neki, mert a lovat nem ritkán elhagyta. 

I Szokása volt t. i. a lóról leszállani s azt a kan- 
1 tárnál fogva, - melyet hóna alá tett, vezetni. Ha már 
most a ló akár magától, vagy pedig az által, hogy 
a pajkos fiuk, kik az öreg gyengeségét ismervén, 
a kantárt elvágták, kiszabadult, ő tökéletesen 
nyugalommal a kantármaradványt hóna alatt tartva 
tovább ballagott, mintha lova mindig nyomában 
volna.

Mindezen különczségei mellett ritka elassikai 
képzettségű térti, különösen pedig nagy metiiphysikus 
volt. Jelzett kűlönezségekhez. számithatnók talán még 
bizonyos tárgyak iránt táplált undort (Idyosyncra- 

I sia.) Igy például:
Albert marcbal, egy disznó láttára megszö- 

k ti. Wladisluv, lengyel király, ha almát pillantott 
meg, elszomorodott. Tyclm de Urálié elhalvá- 
nyodott és remegett, ha nyúl, vagy róka akadt út
jába Pavillns történettudós komolyan állitá,
hogy 31 éven át semmit sem evett és kitagadta 
unokaöcsesét, mert orthogralice nem tudott hibátla
nul Írni. Mezeray, híres franczia történetiró határo
zottan és mereven hitte, hogy a nap már nem vi
lágit. és világos nappal gyertyafény mellett 
dolgozott s látogatóit. ha azok ismét eltávoz
tak. szintén világos nappal égő gyertyával kisérte 
ki az uteza közepéig. 8. S.

lett bizalmával és ragaszkodásával megajándé
kozta.

Városunk független gondolkozásu és a be
csületes munkásságot és a valódi hazafias érde
meket méltányolni tudó polgárain fog múlni, 
hogy a beszámoló beszéd ne legyen csakugyan 
egyszersmind búcsúbeszéd is ! —i -s.

T a n ü g y.
Pápa és vidéke ev. népiskolái állapotának ismertetése.

I.
Nagy Szőllős April 20-dikán délelőtt tel- 

jesitettetr mindkét isaolának vizsgálata. — Szóljunk 
elébb a kisebbek osztályáról mint előbb megvizs- 
gáltról. — Itt a rendes ll-od tanító Halász Lajos 
ur helyett, ki Pestmegye Alsó-Szellei tanító lett — 
Szalai Sándor n.-szőllősi lelkész ur soproni 3-dik 
gymnasialis osztályt végző tanulódia fogadott bennünket, 
ki édes atyja helyett a húsvéti szünidő alatt híven, 
odaadással teljesítette a tanítás szent tisztjét. — 
Buzgó ének és ima után a gyülekezeti lelkész ur 
vette a hason nevű fiától az osztály bemutatását, in
tézve hozzájok minden tantárgyból kérdéseket, me
lyekre azok bátor szabatos feleleteket adónak. — 
A kisebbek vegyes n mű osztálya 3 osztályból ál
lott. Jelen volt 30 fin 44 leány gyermek — össze
sen 74. A leczke rend a falon kifüggesztve van. Ha
bár földrajz és történelemből vizsgáztak is a tanon- 
ezok — azért a leczkerenden e két tantárgy fellel
hető semmikép nem vala. •— Helyesen énekeltek 
világi s egyházi énekeket. Ez utóbbiak közül azok 
melyeket könyvnélkül tudtak, sokkal jobban mentek, 
mint a melyeknek szövegével és daliamával kelle 
nokiek megküzdeniük. Kit illet az érdem a jó 
vizsga miatt? E kérdésre csak azt felelhetjük, hogy 
mind az eltávozó Halász Lajos tanító urat mind 
pedig az osztályt át vett gyülekezeti lelkész urat, 
ki martius 13-ka óta lelkiismeretes buzgósággal tel
jesítette a tanítási nemes tiszt szent kötelességet. 
— Találja Szalay Sándor ur a nemesen teljesített 

■ kötelessége öntudatában legszebb jutalmát — s fo
gadja kitartó fáradozásáért az egyházmegye elis- 
n erő köszönő nyilatkozatát.

A nagyobbak osztálya vizsgálata következett 
3 elöljáró s a gyülekezeti lelkész és 2 soproni ta
nuló fia jelenlétében. A tanpályán már 31 év óta 
működő Kiss Ferencz ur fogadott osztályában ben
nünket virág csokrokkal ellátott asztala mellett. A 
tantárgyak mind előadattak 45 fi és 35 leány gyer
meknek még pedig jó eredménynyel. Kívánatos volna 
az iskola padok megfordítása, mert a világosság sza
bályellenesen jobbról jő a gyermekekre. Olvasó 
könyveik nincsenek a gyermekeknek, kik az uj testá- 
mentomból olvasgatnak mint a régi jó időkben. 
Tankönyveik is nem igeu vannak, mert füzetekből 

• történt a tanítás; figyelmeztettük e részben Kiss 
Ferencz urat, hogy a kerület könyvkiadványaitJ ve
gye be tantervébe, a mire nézve pedig még nincs 
kiadva a kerület által — vegye figyelembe kieme
lendő a tantárgyak közül a polgári jog és az egy
házi világi dalok éneklés tanítását, melyek közül ki
tűnő szorgalmat és igyekezetét fejtett ki Kiss Fe- 

i rencz ur. Az ismétlosöket a kis tanító Halász La
jos ur tanította.

Vecse April 20 d. u. vizsgáltatott 2 köz
ségi elöljáró, a lelkész ur, Szalay László és Kiss 
Ferencz urak jelenlétében. Jelen volt 14 fi 9 leány 
növendék. A szinte 31 éves tanító Hegyi István 
urat iskolájában munkálkodva találtuk. Előadva nyelv
tan, Gazdaságtanból fatenyésztés, s mezei gazdászat 
nem volt, a többi tantárgyak mind képviselve s jó 
eredinónynyel tanítva s tanulva lettek. A kátéból 
mind a 6 részt jövőre kérjük a házi táblával egye
temben, mert az idén csak a 3 első része a kis ká
ténak lett tanítva ugyszinte földrajzból nemcsak 
Magyarország hanem Európa tartozásainak országai
nak általános földrajza előadása is kötelező. -- Be
széd és értelem gyakorlatokból kérjük tanító urat 
hogy ne mindig egy és ugyanazon tárgyról tartson 
előadást, ha minden évben más tárgyat vegyen elő 
tanitványival. Próbairások a gyermekeknek orthog- 
ralia hibákkal teljesek levéli, azokra nagyobb gond 
és figyelem fordítandó. Oskolája szép csinos pad- 
lós hiányzik belőle a számológép és a mozgatható 
betűk. Világi dalt csak egyet tudtak nevezetesen : 
Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar. Kü
lönben Hegyi ur jó igyekezete szorgalma elismeré
sünket érdemelte ki.

Kiss Lnjos,
imgy-altísOn.vi lóik ész.

Vidéki és helyi hírek.
Lapunk mai száma kivételesen vasár

nap jelent meg, s tárgyhalmaz miatt több közle
ménynek el kellett; maradnia.

Tömösváry László ur, a pápai 18-as párt kép
viselő jelöltje, tegnap az esti vonattal városunkba 
érkezett. Az iudóháznál a párthoz tartozók többnyire 
várták szeretett jelöltjüket: a bevonulás zeneszó mel- 

(lett, ünnepélyesen ment végbe.



A központi választmány 1881 Junius 9-én 
ülést tartott, melyen elnöklő polgármester előadja : 
hogy a városi közgyűlésen f. hó 8-án O Felsége 
1881. septembor 24 re az országgvillés összehívó 
magas rendeleté kihirdettetett és tudomásul véte
tett. — Elnök bemutatja továbbá a belügyminiszter 
azon körrendeletét, melyet képviselőválasztásokra 
1881 junius 24-től július 3-ig bezárólag - tér 
jedő határidő tűzetett ki, mely körrendelet felolva
sása után a központi választmány a Pápán tartandó 
képviselő választásra határidőül 1881. július 2-dika 
<1. e. 8 óráját városi ovoda helyiségébe tűzte ki. 
Ezután megválasztatlak választási elnök: Szilágyi 
.József, h. elnöknek: Dr. Reclmitz Ede, jegyzékül: 
Dr. Koritschoner Lipót és Szokoly Ignátz, li. jegy
zékül: Szeglethy György és Rikófy Karoly urak, 
ezek közül azok, kik nem tagjai a központi választ
mánynak, az eskü letételére f. hó 12-ik napjának d. 
e. 11 órájára hivandók a központi választmány elé. 
ezen ülésben lesz a kiboesájtandó hirdetmény sző 
regezése is mégállapitva.

Veszprém megyének összes választó kerüle-i 
teiben a képviselő választásra 1881. junius 24-ike 
tűzetett ki a megyei központi választmány által.

Mint értesülünk a jövedelmiadókivetés tárgyú-' 
bán beadott városi felterjesztés folytán a működő 
helyettes adófelügyelő munkájának felülbírálására az ( 
adófelügyelő fog városunkba jönni és a helyettest' 
visszahívják. M á r k é s ő .'.'!

A „Pesti Naplódban olvassuk: Versetz, jun. 
6. Tegnap vasárnap a reggeli vonattal érkezett kö
rünkbe az országos mérsékelt ellenzéki pártnak je
löltünk, programul beszéde alkalmából kiküldött 
képviselője, Ráth Károly. Az indóháznál partunk-, 
nak nagyszámú tagja által fogadtatva, olvasliatlan 
kocsisor által kísértetve, zeneszó mellett jelöltünk 
lékására ment. Délután 5 órakor tartá jelöltünk 
Grecsák Károly másfél óra hosszáig tartó prog- 
rammbeszédet, mely az ezer számot meghaladott 
választó közönség által lelkesedéssel párosult éljen
zésekkel fogadtatott.

t'tána az egybegyült választók kívánatéra, 
Ráth Károly ur egy rendkívül sikerült, humorrali 
fűszerezett beszédben elismerését fejezve ki szere
tett jelöltünk prograramja és szónoki tehetsége fe
lett, mély átható szavakkal ösztönző a választókat 
az ellenzéki zászló, jelöltünk zászlójának diadalba 
juttatására. Este közvacsora rendeztetett jelöltünk 
és vendégünk tiszteletére, kik a szerb műkedvelői 
színi előadáson is megjelentek. Bátran mondhatjuk 
és ellenfeleink is beismerik, hogy a tegnapi nap a 
már úgy is biztosítva volt pártunk győzelmét két
ségtelenné tette.

Nagyalásonyból írják lapunknak: .Mozgal
mas délutánunk volt e hó 7-kén. Tok. Csatár Zsig- 
mond a 48-as párti követ jelölt ur tartá meg prog
ramúi beszédét. A község apraja nagyja azonnal tal
pon lett a mint a zeneszó és pisztolyok durrogatása 
mellett megérkezett hozzánk Csatár ur és kísérete. 
A falut körüljárva a körjegyző ur előtt éppen a 
falu közepén tartá meg a Somlyó Vásárhelyi 48-as 
párt követjelöltje programúi beszédét. A község ne
vében Butliy Márton nagy-alásony i tanító ur fogad
ta a korteseket: melyre azután Csatár ur nagyobb 
szabású beszéddel felelt, mely többször a tetszés 
nyilvánítás által megszakasztatott. Beszédét a jelen- 
levőkmeg éljenezték, s azután kocsiaikra ültek ze
neszó és pisztolydiirrogatás között elhagytak lielsé- 
günket. K. L.fc

Eljegyzés. Gróf Eszterbázy Mórit*/.  úr a na
pokban eljegyezte Béesben Stoekau l’auline grófnőt, 
gr. Stoekau Frigyes leányát. Őszintén kívánjuk, 
hogy a megkötendő szép frigy úgy a fiatal főiirra, 
valamint városunkra nézve is a legboldogabb és 
áldásosaid) legyen '.

A magyar iparkiállitasok múltban és jövőben. 
A Budapesten rendezendő országos kiállítás általá
nos tervezetével. Irta Hdth Károly orsz. képviselő, 
a budapesti keresk. és iparkamara alelnöki-. Külön
nyomat a „Magyar ipar“-ból. Budapest. 1881. Az 
orsz. magyar iparegyesület kiadásában. Ara 5(1 kr.

Ily czimű csinosan kiállított 96 oldalú köny
vecskét vettünk a napokban. A szerző neve, kit a 
nemzet az ipar és kereskedelem terén országos ea- 
paez.itásnak tisztel úgy azon körülmény is, hogy 
lapunk e nagyérdekü tanulmányból már hozott mu
tatványokat, feleslegessé teszi a behatóbb ismer
tetést. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Banfi János ifjuság és népkönyvtárából eddig 
a következő kötetek kaphatók: A rongyszedő fia, A 
varróleány, Munka és jutalom. Az ingoványok le-' 
ánya. A tizenharmadik, A félszemü. Képpel, A dró- 
tos-liu. Képpel. A félkezü remete. Minden kötet csi
nos borítékba kötve 50 kr. Kiadásomban kaphatók 
meg: Eötvös-e.mlék ára 30 kr. Királyi ünnepek em
léke 10 kr. I’éterfy S. Gyermekek öröme. Költe
mények 9 11 éves gyermekek számára 50 kr.
Komjáthy B. lol gyermekjátékot tartalmazó játék
könyv. Kötve ára I frt. Kókai Lajos könyvkereske
dése, Budapesten.

Rózsavölgyi és társa budapesti zenemííkeres- 
kedésében megjelent: * Svasties .János Magy ar zene
szerzeményeinek zongorára” ötödik kiadása Ára frt.

Világhírű utazások könyvtara 3 füzetét vet
tük Gróf Széchenyi Béla keleti utazása leírásának 
folytatásával. Ára 30 kr. Előfizethetni Mehner Vil
mos budapesti könyvkiadónál egy évre (26 füzet 8 
írttal.

I A müveit gazdaközönség figyelmét a közelgő 
félév alkalmából bátrak vagyunk felhívni a Górnia 
Béla műegyetemi ni. tanár által szerkesztett 
daxáyi Mérnök" czimű közhasznú gazdasági lapra. 
Ez egyik legjelesebb gazdasági szaklapunk 4 évi 
fennállása óta lankadatlan kitartással es elismert

’ szakavatottsággal törekszik a mezei gazdálkodás ok
szerű reformálását ezélzó gazdasági műveletek, hasz
nos találmányok, kísérletek, javilások. gyakorlati ta
pasztalatok stb. megismertetésére és meghonosítására. 
A mezőgazdaság általános kérdésein kívül, melyeket.

, szintén keretébe foglalt, fősulyt fektet a talajjaví
tón és a (jtr.ilaiouji ipar ügyere. Mint, a I iszavöl- 
gvi Társulni hivatalos közlönye, egyszersmind hiva
tott orgánuma a hazai folyószabályozás, ármeutcsi- 
tés, vizleesapolás. földöntözés és \izhasznositás or
szágos fontosságú ügyének. Ezek mellett szintén 
igen behatóan, alaposan és rendszeresen foglalkozik 
a földmives, talajjavítás, a gazdasági kezelés stb. 
körébe vágó kérdésekkel. A mezőgazdasági gépészet‘ 
és épitészet valamint a gazdasági és házi ipar ha- 
sonlókópen lobi) rovatait képezi a lapnak, s a gaz
dasági gépek helyes megválasztása és kezelése, va
lamint a czélszerü gazdasági építkezés tekintetében 
máris sok hasznos tanácsot, útbaigazítást adott a 
magyar gazda-közönségnek Végül föl kell még 
említenünk alapos üzleti tudósításait, melyek hivat- 
vák a termelőt a gazdasági üzlet minden ágáról 
úgy bel-, mint külföldről alaposan és részrehajlat- 
Janul informálni. A ..Gazdasági Mérnök" megjele
nik minden héten, két Ívnyi tartalommal, igen csi
nos kiállításban, képekkel gazdagon illustálva. Elő
fizetési ára egész évre 8 frt, félévre 4 Irt, negyed
évre 2 frt. .Júliustól belépő uj előfizetők az első fél
évi számokat, a inig a készlet tart, 4 Irt helyet 2 
írtért rendelhetik meg a „Gazdasági Mérnök** kia
dóhivatalában (Budapest. Üllői ut 4 sző Ajánljuk o 
jeles szaklapot a művelt gazdaközönség becses fi
gyelmébe és megórdemktt pártfogásába.

..Szépirodalmi könyvtár" II. 12. 13. füzete 
jelent meg Aliiké Izidor „Mindenütt és sehol1* es 
..Bús Vitéz" Senki Pál történeteiből ez regényének 
folytatásával. Ára egy-egy füzetnek 30 kr. Előfizet
hetni Aigner Lajosnál egy évre 7 frt 50 krral.

A ..Képes családi lapok" 33-ik számának tar
talma: Helvey Laura. — A feledés útja. Elbeszé
lés, irta Prém .József. (Folytatás.) — l'tolsó szó. , 
Bartók Lajos költeménye. — Idegen költőkből: A|

Főnyeremény

400,000 marka.

Szerencse- 
jelentés.

Felhivás

A nyeremények
ért az állam 
kezeskedik

9

a Hamburg állam által kezeskedett nagy pénz
sorsjáték 

nyereményeire, 
melyben több mint

millió 600.000 márka
biztosan nyéretik.

Ezen rendkívüli pénzsorsjáték nyereményei, 
melyek terv szerint 100,000 sorsjegyet tartalmaz
nak, következők :

A legnagyobb nyeremény 100.000 márka, 
jutái.

I nver.
1
1 ,
I „

105
263

12
2

631
873 

1050
60

100 
28860 

3900

I
9

12
1

24

51
'800
'850

nyer. 4000 m. 
3000 B 
2000 „ 

.. 1500
» I200 „
„ looo „
n 500 .
r 300 „
w 200 „
. 150 „
. 138 .
„ 124 .
„ loo „
„ 94 és 67 .
. 40 és 20 „

Mindezen nyeremények kisorsolása 7 osztályba 
sorozva s junius 16 és 17-én biztosan megtör
ténik. A legközelebbi első nyeremény Imzás 
hivatalosan van mégállapitva és 
egy egész eredeti sorsjegy ara csak 3 frt 50 kr 
-fél , , , . 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 clküldetnek.

A részvényesek mindegyike eredeti sorsjegyé
vel egy ült egy az államczimerrel ellátott 
huzási tervet kap. A Imzás után pedig felszólítás 
nélkül azonnal szétküldtük a hivatalos húzás 
lajstromokat.

A nyeremények kiszolgáltatása és szétküldései 
általam eszközölte!ik az érdekelteknek, pontosan 
és a legnagyidih titoktartás mellett.

Megrendelések legegyszerűbben posta
utalvány használata mellett eszközöltetnok. Ké-
retnek tehát egyenesen s teljes bizalommal 

miliaiiuo'áhh
Iá. Heksclier Sámuel

bank-^e^váltó-irmlájához Hamburgban fordulni. 

régi nóták. (Blankarts) Édes lelkem hagyd » i, 
déstílHauz llopfen) Ha a szellő . . . (Geilmh ,.tr* 
ditotta Fehér L. Az éj munkásai. Raj/ ... 
hitvilágból, irta Füredi albin. Késő! Elhésuu 
irta Cserjés László. (Vége.) A nihilsta hajsz/y' 
nier Pál regénye (Folytatás.) A királyfi iákní!‘ 

i ma. - Családi ebéd a japánoknál. Á nier
- Mozaik: Irodlom és művészet. Egivelpa^"' 

Szerkesztői Üzenetek. A hét története. R?. L 
Helvey Lati a. Családi ebéd a japánoknál 
A merengő. Melléklet: A „Rejtélyes házát, 
czimű regény 273 288. oldala. A borítékon • p
tiuaptár. Pályázati talányok. Kérdések r/ 
letek, ajánlatok stb Hirdetések. a 34-iL 
tartalma: A feledés ulja. Elbeszélés, irfa Piói/j? 
zsef. (Folyt.) Május. Rudnyánszky Gyula költ/ 
luénye. Egy idény szépség. Irta Sydo’v Joliann/ 
fordította \ rana Hermin. Dóra. Elbeszélés ht 
Keresztes E. — A nihilista hajsza, Vernier Pál / 

; génve. (Folytatás.) Budapesti ünnepélvek a író/ 
örökös nejének fővárosunkban időzése alkalmával*  

Amerikai őserdejében. Mozaik: liodalom & 
művészet.. - Egyveleg. — Szerkesztői üzenetek 
A hét története. Képek : A királyfi és nejének art*,  
képei. — Amerika Őserdejében. Melléklet: A „Rej*  
télyes házasság*  czimű regény 289 304. oldala A
borítékon: Hetinaptár. Pályázati talányok. Kér- 
dósok, feleletek, ajánlatok stb. Hirdetések. Elofi*  
zetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 fit, nogved- 
évre 1 frt 50 kr. Az előfizetés postautalvánvayal 
Mehner Vilmos kiadóhivatalába (Budapest kaian 
utcza 6 sz.) küldendő. p

Uj zenemű. Táborszky és Parscli nemzeti ze- 
neműkereskedésében megjelent: „Nem messze vau 
Nagy-Károlytól Beregszász. KŐrösy lány; énekhaegia
zongorakisérettel szerkoszté Huber Sándor. A dalo
kat ének nélkül is lehet zongorán játszani. Ára 80 
kr. ............Ajánljuk.

Városunkban meghaltak f. hó 2- 8-ig:Sehle- 
singer Gusztáv izr. 69 éves, légrekedés. Bertlialan 
Rozi KI. I I éves, vízkor. Nagy Károly KI. 49 éves, 
tüdővész. Kocsis .János leánya Anna, r. k. 3 éves, 
vízkor. Kántor János, h. h. 66 éves, tüdővész. 
Tunner Mátyásné, r. k. 68 éves, tüdőlob. Honát 
Ferencz, r. k. 64 éves, lábüszök.

Nj iijtsiink kezet a szerencsének!

400.000 márka
főnyereményt nyújt szerencsés esetben, a legújabb nagy 
pénzkisorsolás. mely a magas kormány által jóváhagyva 
és biztosítva van.

húzások tervszerűié^ hivatalosan vannak ine|zhatározva.| 
és az allam által biztosított ]iénzsorsolí*

Ezen 
néhány h 
sorsoliatik 
es killöllö'.

uj terv czélszerii
letelte alatt 7 

ki. ezek közt |l

berendezése o|v módú, hogy
húzásban 51 
ti.OI'ti márkás

7<m nyereuiét'i 
l'.HI Verellléliy. K. ’

1 over. 250,000 márka 1 Itvt r. I2.0Ó0I1'.
1 , 150,000 24 , 10.0011 „
1 . |OO,000 8000 ,
1 , 75.00Í) . 54 „ 5000 ,
1 „ 50,000 „ 105 . 3000 ,
2 „ 40.000 „ 263 2oüo , |
3 „ 30,000 „ 631 1000 „
4 . 25.000 „ 8<3 „ 500 ,
2 20.000 w 1050 :’,oo „

12 . 15,000 „ 28.860 „ 138 .

kr. 
kr. 

frt 90 kr. 
aUrv utánvét-

A
Ezen nagy 

első húzása
Junius 15 és 16-án tartatik, melyre

I egész sorsjegy 6 márkáért azaz 3: , o. é frt 
I fél ,. 3 .. I , .. .. frt

Mimién iiiegiemleh**  rögtön és pontosan.
te), vagy az élték ehíbbelii megkühb- e esetében postn 
utján eszközöltetik, és minden megrendelő közvetlenül al
tatunk megknpja az a'llam czimernd elhiteti eredeti sors
jegyeket.

Á sorsjegyekhez a hivatalos huzási tervek niellckelhd- 
nek és minden megrendelőnek a megtörtént húzás után 
lélhiriis nélkül megküldjük a huzási lajstromot.

A nyeremények kifizetése mindig pontosan állanibrzto- 
sítek mellett, vagy egyenesen általunk . 't'C.' I"’'1^
kívánságra összeköttetéseink folyt un < NzIrák-Mag.'aiorszaK 
minden nagyobb városában történik. .

Általunk eladott sorsjegyeknek a szerencse töl’bnv 
kedvezett és több, nagyobb nyeremények közt a lonver- 
mény is nem egyszer, fölünk vásárolt sorsjegyeken •*)  y 
retett meg és ki is fizettettek; és pedig a főbbek 
250.000; 225.000; 150,000; 1 (»(»,<)< Hl; N( >.<»<»<»: •'< >•<»< ■ 
40.000 márkát stb. .

Miután egy ilyen biztos alapra fektetett vállalat ni 
denütt a legmigvold) részvétnek örvend, kérjük a i"**k  
(Üléseket mihamarább kezeinkhez juttatni.

Hauíiiiiuin és Nlnion,
bank- és váltóüzlete Hamburgban 

ve z és elad niindeiiiieinü állumpapirokat. va*ut-resZ ’reny<‘ 
két cs kölcsrtu-Morsjegycket. <•i,.

U. I Az eddigi bizalomért köszöiietílnket iiyilvuiiitvi- 
kérjük mostan ezen új sorsolásban részt Y1’.1111 ' |jj 
megígérjük, hogy ugv mint eddig, ezentúl i- s , 
pontos kiszolgálás által a t. érdekelteknek n"K 
gedéact kinyerni fötörekvésünk kend.


