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Egy szám ára .
A lap kiadóhivatala Nobel Ármin
kilnyvkcieskeddsében van, hová az előfi
zetések küldendők, s minden egyéb külde
mény is csak oda czimezendó.

TÁRSADALMI KÖZLÖNY.
Megjelenik :

A hetedik nap.
Lapunk múlt számában egy szerkesztői
izenet jelent meg, mely a következőkép hang
zott :
„Kereszténynek. Lapunk már több Ízben szó
lalt fel több izr. polgártársunk azon kíméletlen el
járása ellen, hogy gyakran éppen vasárnapon végez
tetik cselédjeikkel s napszámosaikkal a legzajosabb
munkákat. Felszólalt pedig azért, hogy a rendőrsé
get ily rendetlenségekre figyelmeztesse s azok be
szüntetéséért felhívja. De hiába, mert ez érdemben
még most sem történt semmi. — Hogy az ön szom
szédja udvarán vasárnapokon oly zajt csapnak, hogy
az önnek ünnepi nyugalma meg van zavarva ez is
csak amellett tanúskodik, hogy ma-holnap szük
séges lesz államilag egy napot megállápitani,
a melyet annak is respektálni kelteiül, a kinek se
Istene, se Krisztusa. — Egyébként forduljon egye
nesen a rendőrséghez, talán őzéit fog érni.*

Ezen izenet, ugylátszik, sokaknak nem
tehetett, mert akadtak polgártársaink, a kik
fel, szerkesztőnknél megjelenvén, szemrehányá
sokat tettek neki, hogy hogyan tűrheti, hogy
lapjában oly zsidóellenes közlemé
nyek napvilágot láthassanak ?
Ebből az látszik, hogy vannak emberek, a
kik. ha saját becses személyük érintetik, fölötte
érzékenyek tudnak lenni, de a kik mások irá
nyában a figyelmetlenség netovábbját képesek
elkövetni,
fiát bizony nekünk ki kell jelentenünk,
/ifgy lapunk nem ál Iván se a zsidók se pedig
a keresztyének, szóval semmiféle vallásfele
kezet, hanem a társadalom, az emberiség
szolgálatában, kötelességének tartja megróvni
azt, a mi szerinte társadalmi szempontból te
kintve, helytelen és káros, s ha e megrovás
□7 á r c z a,:

Offenbach a színházban.
Alig képzelhetni érdekesebb látványt, mint a
kires zene szerzőt, kinek földi maradványait a leg
közelebbi múltban fogadd be kebelébe közös anyánk,
a föld.
egy színi próbán látni.
Otthon veres szinti, prémes hálóköntösébe
burkolva feküdt nyugágyán
órák hosszat, moz
dulatlanul ; a nélkül, hogy egy szót is szólna,
‘‘sak hogy erejét kímélje. Első pillanatra alig lehe
tett c nyugvó alakot emberinek felismerni; mindössze lábszárai tűntek elő, melyek a fejűéi maga
sabban feküdtek. Midőn a reggelizés órája közel
it, hirtelen felemelkedék s konuornyikát hívta.
,z gondosan öltöztető őt, mert Oílenbach igen sokat
tai-tott toilette-jére. Erre néhány falatot evett és
r‘hajtott egy igen erős szivarra. II órakor hatal!U,ls *J,ll,'lába göngyölítették . melyből csak feje s
10í,f‘zú baja látszott ki; beleültették egy légmenteen ''Izárt kocsiba, miután lábaira is meleg prémet
Or|lottak. Így mont a színházba.
Rendszerint a próba óráját megelőzőleg érke-
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a színházban és az igazgató szobájába
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minden
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négyzet centimeternyi tér szerint számít
tatnak. — Egyszeri beiktatás ára minden
négyzet centiméterért 1 krajczár.—Bélyeg
külön 30 krajczár. — Előfizetőink ked
vezményben részesülnek.
Nyílt tér petitsoronként 10 krral
számittatik.

történetesen néhány zsidó polgártársunkat érinti,
úgy valóban csak sajnálni tudjuk,hogy abban a
mozgalomban, mely ellenük hazánkban s a
külföldön folyamatban van, nem tudnak olyan
álláspontra helyezkedni, melyről ügyüket feltét
lenül a magunkévá tévén, azon hóbort és
igazságtalanság ellen küzdjünk, mely nálunk az
Istóczysmus nevét viseli. Hogy ezen álláspontra
nem — legalább még most nem — helyez
kedhetünk . ennek oka azon részrehajlatlanságban rejlik , molylyel a pro és contra érveket
mérlegeljük, s a mely gondos mérlegelés azt
tünteti fel eredményül, hogy bizony vannak
dolgok, a melyekben femikadíiat az ember, s a
melyek Istóczy malmára hajtják a vizet. S
mivel nem szeretnők, ha az antisemitismus esz
méi még inkább terjednének, meggyökerednének, sőt talán káros gyümölcsöt is teremnének;
mivel sajnos dolognak tartjuk, hogy épen a
legszentebb eszme, az Isten eszméje, ragadtatik meg eszközül arra nézve, hogy az emberek
egymást gyűlöljék, üldözzék, — kötelessé
günknek tartjuk néhány jóakaró szóval azokhoz
fordulni, a kiket leginkább illet.
Köztudomású dolog, hogy még nem szülomlett meg e földön olyan bolond eszme,
melynek követői ne akadtak volna, de ezen kö
vetők annál számosabbak lesznek, mennél inkább
akár a látszat, akár pedig a való az illető
eszme mellett beszél. Ha tehát azt akarjuk,
ha érdekünkben fekszik. hogy valamely eszme
lábra ne kapjon, követői ne akadjanak, — azon
kell lennünk, hogy mindent kerüljünk, a mi
azt az eszmét támogathatná.
Czikkünk fölé azt irtuk: „A hetedik nap,
*
s erről akarunk szólni.

Nemcsak a biblia, hanem maga a termé
szet is azt parancsolja, hogy a cselekvést nyug
vás kövesse. A vall á s azt kívánja, hogy
az emberi lélek bizonyos időkörökben a világ
zajából visszavonulva , a tere ni tőről
elmélkedjék; az erkölcs azt kívánja, hogy
az ember néha-néha magába térve ö n in ag lír ól, cselekedeteiről, a vi
lág folyás ár 6 1 elmélkedjék; a tér
ni é s z e t pedig határozottan parancsolja,
hogy az elfáradt test nyugalomban részesittessék.
Már most bármelyiknek szózatára is hall
gassunk, kell, hogy a parancsot teljesítsük.
Persze úgy vagyunk, hogy ma nap már
igen számos ember se vallásra, se erkölcsre
nem ád semmit, s a természet törvényét is
csak akkor veszi észre, mikor késő. De ellen
kezőleg vannak még olyan emborek is, a kik
mind a háromra hallgatnak, s ezek méltán
megkívánhatják, hogy meggyőződésük a negatív
párttól respektáltassék.
Azonban mit tapasztalunk?
Azok — számosán vannak! — a kiknek
se szombatjuk, se vasárnapjuk nincsen, csak
nem demonstratíve mutatják ezt a világnak,
s mikor embertársaik a csendes szobában, vagy
az Isten házában lelki táplálékot keresnek ők
azon vannak, hogy az ünnepi nyugalmat meg
zavarják. így pl. vasár- és ünnepnapokon a
különféle utczákon a szekerek egész sora látható,
s a gabonát hordó fuvarosok éktelen káromko
dásai összevegyülnek a harang komoly szavával.
Ez botrány, s valóságos bűnné fejlődik, mert
azoknak a fuvarosoknak, ha nem kénytelenittetnének vasárnap gabonát hordani, nem volna

mindenki szunnyadni hívé őt, szelleme ezen egész
időszak alatt csak operette-jévcl foglalkozott és számos
módosító indítványt hozott magával a színházba.
Ezen jelenetet így kellene rendezni! Ezen
bevezetést áttesszük máshová. A couplcs-ek, —
hiszen emlékszik Ön, azok a második felvonásban ....
- Igen, igen, azok gyönyörűek!
— Ki lesznek hagyva!
De lehetne őket máshol ismételni.
— Az egyre megy. Igen hosszúra
nyújtják
a felvonást. Elesnek.
Oílenbach halálos ellensége volt a hosszadal
masságnak. Irgalom nélkül törölte a legsikerültebb
részeket, ha ezek a cselekvést hosszúra nyújtani
látszanak előtte. Munkatársai, az igazgató, a színé
szek, mind hiába rimánkodtak néki: „Ön elhagyja
ezt! hiszen ebben rejlett a hatás, a biztos hatás!
Ez gyilkosság, öngyilkosság!“
De ő hajlhatlan
maradt és egy-két ismétlés után mindenki kényte
len volt beismerni, hogy a konoknak igaza volt.
Midőn megszólalt a próbára hivó csengetytyű,
Oílenbach fellépett a színpadra s elveszett fülig a
híres prémóriásban. Előtte csoportosultak: az ügyelő,
igazgató, karmester, rendező, kisérő. Ez utóbbi
megütött nehány összhangzatot a zongorán és meg
kezdődött a próba a bevezető karral ....
A nagy mester mosolyogva hallgató, előre
hajtva fejét, kezeit botjára támasztva, ügy látszott,

hogy az utolsó részletig is meg vau elégedve; de
lassan-lassan eltűnt ajkáról a mosoly, egyszerre
csak dühösen ugrik fel, felemeli hadouázva botját,
ismét lebocsátja azt és felkiált:
Igen jól vau, gyermekeim!.... De ez
mind igen hamis! —
A próba félbenszakad. Ö nehézkesen, mintha
hegy ellenében futna, szalad fel a színpadra; egy
pillanat alatt szétzavar mindent, a másik pillanat
ban újra rendezi a jelenetet. A maestro sohasem
irt operette-t,‘hogy előre nem tudta volna, hová állítsa
a szereplő személyeket, s fejében ne legyenek azon
számok, melyek hasznára vagy hátrányára lehetnek.
Érdekes volt látni, hogy miként létesít ő egy
linalé-t. Másnak nyolez napnyi idő sem lett volna
erre elég; ő bevégezte 2 óra alatt. Már előre meg
fontolta az összes személyzet jövését, menését;
szabályozta a deliléket, sőt úgy szólván, tudta lépé
seik számát. Ha Oílenbach egyszer felkelt ülőhelyéből,
biztos lehetett mindenki, hogy egyhamar nem ül
le ismét. A félbeszakítások végnélküliekké lettek.
Ez hamis!.... Erről az oldalról!....
Ah, ez utálatos!.... Hiszen, nem igy mondtam
ezt! Mégegyszer elkezdeni, mindent elölről kezdeni,
mindent! mindent!
Alig lihegve dobta le bundáját; helyette egy
könnyebb felső kabátot vevén magára, mely rende
sen valamelyik munkatársáé volt.

alkalmuk káromkodni, ahelyett, hogy imádkoz hanem az átömlést elősegítő s létesítő szövet, szénenyt, 22 R. könenyt s 11 R. élenyt nVe
mely különböző anyagok számos telepeivel van rünk. De ha ezen részeket olegyülésre kény'
nának.
szeritjük, mégsem lesz belőlük sohasem többé
Nem tartozunk som a mukkerek is ultra- megtöltve.
Ennyit az átömlósről. Hogy mi czélból nádeznkor. — De ha még egyszerűbb terményt
montanok, se pedig a rideg ortliodoxok osztá
lyához, de amaz istentagadókhoz sem. a kik történik az, — ugyanabból, a melyből az em — ásványt veszünk, még szembetűnőbb leS5J
nem képesek a tiszta vallás tanaiban és azok bernél és állatoknál az étkezés. A növényt a ezen tünemény. Tudjuk p. o., hogy az ásvá
lelkiismeretes követésében egyszersmind a tiszta a földben levő viz s az abban feloldott külön nyok királya, a gyémánt, tiszta szénenyből áll
erkölcsnek biztositékát meglátni, — azért hát böző anyagok táplálják. Az átömlés állal ezen A kőszénből akár mennyi szénenyt fejleszthe
ismételve mondjuk, tartózkodjnnak ama vallási anyagok a növény minden részébe hatnak, s tünk, és pedig tökéletesen tisztát, — de soha
ignoránsok a vallásgyakorlat figyelmenkivtll ha létesítik a belülről kifelé való növést és a lé sem csinálhatunk szénenyből gyémántot.
Az alkotás, a teremtés a természet utágyásától, és különösen tartózkodjanak a botrány- tezést.
A növény táplálása ezenkívül még más nozhatlan titka.
csinálástól !
Ezzel a növény fejlődését, életét s táplá
Igaz, hogy a nagy városok már „túl | tennészettani törvényen alapszik, az u. n. hajvannak az ilyen csekélységeken,“ igaz, hogy a csövosségen. Hogy miben áll ez, ennek fejte- lását néhány vonásban ecseteltem volna. Átté
világvárosokban az ember nem igen veszi észre, | getését csak egy’ kísérlet leiratában eszközlöm. rek annak egyes tulajdonságaira.
Ha az élő növények külső részeit szem
hogy vasárnap vagy ünnep van. de az is igaz, íla vékony, belül üres csövet vízbe teszek,a viz az
hogy a nagy városok egyszersmind a legkülön üvegcsőbe’tódulni fog. A csőben levő viz felülete léljük, azt találjuk, hogy ezek különféle színeket
mu.
bözőbb bűnök ocsmány fészkei, — mert a I azonban sokkal magasabban fog állani, mint az — melyek közül a zöld az uralkodó
honnan az Istent száműzték, ott betér az ör edényben levő vizé. Ezen tünemény a növé tatnak. A fiatal kéregnek, a levélnek s vidög, vagy ha jobban tetszik : az erkölcsi nyekben is fordul elő. Vannak a növényben rágkeholynek rendesen zöld színe van. Ezen
hosszúkás sejtek is, s ezekken a tápláló nedv zöld szin, a mint a legtöbb természetbúvár
g o n o s z s á g.
állítja, a levegő és világosság egyidejű hatása
Azért nem találjuk furcsának a linczi érsek nek a megérintett törvény szerint felszállnak.
1) Valamint az állat, úgy a növény éle . által létesül, — mely hatás ugyanis a széneny
eljárását, a ki látván, hogy vasárnap is folytatják
az ntczakövezés munkáját, kocsijából kiszállt s téhez is a lélegzés szükséges. A növény léleg felhatalmazását s az éleny vesztét eszközli. Jb>
szónoklatot tartott a vasárnap megünnepléséről. zési szerveit a rovarokéival hasonlíthatjuk össze, ! nem lehetetlen, hogy a zöld szin más okbél
És a mit itt mondtunk, nemcsak a zsi t. i. nem egyebek, mint apró lyukacsok, me I származik. Humboldt híres természetbúvár egy
! növényt oly helyre illesztett, hol a világossá"dóknak szól, hanem szól ez azoknak is, a lyeken a levegő bizonyos része betódul.
A közönséges levegő két légnem, az éleny i egészen hiányzott, a levegő pedig a lélegzésre
kikre nézve a vasárnap első és hetedik nap, de
és légeny vegytllete, melyhez még kis mennyi ; alkalmatlan volt, — és az uj hajtások szine
róla mitsem akarnak tudni.
—cs.
ségben a szénsav is járul egy 8 rész éleny s : mégis zöld volt. — A levelek azonban gyakran
*
olya3 rész szénenyből álló légnem. A szénsav i nem tartják meg a zöld szint; vannak
A növényekről.
különösen az, a melyet a növények beszivnak. ,nők, melyek vagy egyes helyeken vagy pedig111.
A nappal beszivott szénsav egyik részét, i egész felületükön más szint vesznek fel mint
A gyökér körül levő folyadék annál job a szénenyt a növény magának megtartja, r>z p. o. a sárga répa, a bükk veres fajai stb.
ban és nagyobb mennyiségben szivatik be, élenyt pedig szabadon bocsátja. l>e sötétségben Sok zöld levél életük bizonyos szakaszában uj
mennél folyékonyabb. A földben levő vízben a s éjjel ezen működés megfordított rendben színeket vesz fel, többnyire a veres szint. A
legkülönfélébb olvadékony anyagok vannak fel történik ; a növény ugyanis az élenyt mégtart legtöbb esetben látjuk, hogy őszszel, a levél
oldva, melyeket a föld tartalmaz, s melyek a ván, a szévenyt kiadja. így tehát a nap és éj életének azon szakaszában, mely a levél lehul
talaj szerint különbözők. Ezen anyagoknak változása a növény lélegzési tüneményeinek lását közvetlenül megelőzi, a levelek a zöld
tökéletesen feloldottaknak kell lenniük, s ha változásait is okozza : nappal a széneny lekö szint elvesztik s uj szint öltenek, többnyire a
csak a vízben vockálmtk, a sejtek falain nem tését s az éleny szabadulását; éjjel pedig az sárgát.
Ezen változásokat megmagyarázni meg
mehetnek keresztül, s lui még oly finomak és éleny lekötését s a széneny fejlődését.
Ila a növények azon elemeit vizsgáljuk, mindeddig nem sikerült a természetbúvároknak.
aprók is. Ha p. o. kőszénport vízzel keverünk,
s ezt a gyökér által felszivatjuk, a kőszénpor melyek az anyagát képezik, azt fogjuk találni, Ebben a tekintetben különféle a vélemény.
hátra marad, mert nem olvadóit el a vízben, — hogy minden növény legalább 3 és legfölebb 4 Schüller természetbúvár azt állítja, hogy a szín
a sejtben pedig még nyomát sem láthatni a alapelem vegytllete. Ezen 4 alapelem a szén változást legtöbb esetben az éleny eszközli,
mely a már fennálló sziliekből ujjakat alkat.
kőszénnek.
eny, éleny, köveny és légeny.
Bírnak-e a növények is, úgy mint az
De kövessük a felszálló nedv pályáját. A
A szénenyt, élenyt és légonyt a növény
gyökérből a beszivott nedv az átömlés törvé különösen a levegőtől s illetőleg a szénsavtól nyeri, állatok, saját meleggel? Azon szempontból in
nye szerint a törzs sejtjeibe megy át, mert a könonyt pedig a víztől, mert a viz nem egyéb dulva. mely szerint magunknak az állati mele
get kimagyarázzuk, azon meggyőződéshez kell
ezek nedvei szintén sűrűbbek a földből jövő mint 1 R. élenysíi. köuenynek vegytllete.
nedvnél.
De ugyan ezen elemeket a földből beszi jutnunk, hogy a növények is bírnak bizonyos
Miután az egész növény csak sejtekből vott víztől, s az ebben feloldott állapotban lévő fokú saját melegséggel. Az állatban ugyanis a
áll, bátran állíthatjuk, hogy ezen be és kiöm állati és ásványi anyagoktól is nyeri.
melegség fejlődése a széneny az élennyel való
lés annak minden egyes részében történik, s
Hogy miáltal lesz ezen elemek vegytllete egyesülése következtében létesül, — s miután
eszerint az egész növényt egy átömlési eszköznek tulajdonképen növénnyé, még nincs egészen ilyen egyesülés némi változatossággal a nö
lehet tekinteni, melynél a föld a ritkább folya kikutatva; mert, habár a növényeket s általá vényben is történik szükségképen ennek is saját
dékot tartalmazó edényt, a növény pedig a ban minden terményt alapelemeire szétbonthat meleggel kell bírnia. Ezen elegyülés, mely az
sűrűbb folyadékkal megtöltött hólyagot képvi juk, mégsem tudunk ezen elemek mesterséges állatban folytonos és szakadatlan, a növénynél
seli, s ezen apparátus annál tevékenyebb, mi vegyflletéből szerves egészet alkotni. Mi p. o. csak bizonyos időszakokban, s akkor is az ég
után a fold felett álló növény nem üres cső, a nádezukrot szétbonthatjuk, s ezáltal 24 R. hajlat és évszak különfélesége szerint, különféA kabát csere mindig komoly befolyással volt
a próba folytatására. Szabadabban mozoghatván,
borzasztóvá vált; futkosott ide s tova, taszigálta,
karjaiknál ránczigálta a kardalnokokat; előttük ment,
utánozva a szükséges mozdulatokat, botjával az
ütenyt lábával a rythmust jelezve — mindaddig,
mig teljesen kimerülve, lélekzet nélkül lerogyott
egy székre, elpalástolni igyekezvén a fájdalom egy
nyilvánulását. Ilyenkor nem jó néven vette, ha
valaki hogylétc után tudakozódott. A próba végezté
vel alig akarta beismerni, hogy némilegel van fáradva.
Időről időre, különösen az utolsó ismétlések
nél, valamelyik munkatársához fordult s igy szólt.
— Ezt a tableaut úgy hagyom, a mint van.
ön beleszólhat, ha tetszik; nem fogom félbe
szakítani !
De egy perez múlva már nem állhatta meg,
hogy közbe ne szóljon:
— Igen jól van, gyermekeim, felséges! De
kezdjük újra, nem jól megy.
Offenbachnak „igen jól van “-féle szólásmódja
a színházban példabeszéddé vált. Épen oly ismere

tesek voltak már itt haragkitörései is s jól tudták
azt, hogy ezek nélkül nem múlik el a próba.
Librettói (szövegköltő) gyakran jelentek meg
a próbán azon elhatározással, hogy ellent fognak
neki állani, nem hagyják mogcsoié’itan költemé
nyüket. De szemben Ő vele, elpárolgott kemény

feltevésük; látták közelről rendezésót s bt ismerték, berek? Az ég sötét és felhős — a nap nem fog
zivatar nélkül elmúlni. Nyomasztó a légkör Monthogy igaza van.
Oftenbach — zeneszerkesztési és jolenetezési, martre fölött és .lonciéres Víctor épen e pillanatban
nagyszerű tehetségein kivid — még egy más mfl-j fejezte be a zeneköltők nevében mondott gyönyörű
veszettel is bírt, melyről valamenynyi színi igaz- j siri beszédjét. Minden szem Kardon Victorien-fele
gató lelkesedéssel beszélt: () t. i. értet, ahhoz, I fordul, kinek a programm szerint most kell beszél
nie. A költő, „Rochas Dániel
*
megalkotója előlép,
biztosítani valamely „uj
*
darabnak vagy „első
*
előadásnak, az u. n. „ premiere “-nek - a sikert. de egyszerre könyözön tör elő szemeiből, vállára
Tudta, bogy mily fontosak a nézőtéren „a jó bará borul Mitchell Róbertunk, a bonaparti képviselőnek
*
Sírkőre
*
tok,
különösen egy „prémiére
*
előadásánál; — s ezt tördeli: „Nem tudok —■ nem tudok!
ílyenkoi mindig rendelkezésén) kellett bocsátani támaszkodva zokog Schneider Hortense és néhány
bizonyos szánni ülőhelyet barátai számára, kik a lépésnyire tőle a nedves pázsiton térdel Isabella, a
taps füzét táplálták s „ujra“-kiáltásokiól gondos .Jockey-Club hajdani boiupietiére-je . . . Wolf Albert
megfogja az elhunytnak majdnem félig holt fiát és
kodtak. De senkinek sem tettek barátai „prémiéro
*
ek előadásánál annyi szolgálatot, mint Ofl’enbach- erőszakkal hurczolja cl onnan a fiút. A vidám
nak. S ő annyira is ment, hogy szerződésileg kö nyirettyüs, ki hajdan az istenek tanácsa közé dobta
tött ki magának bizonyos számú helyet barátai csörgős sipkáját, most eltemetve fekszik mélyen az
őszi föld alatt, — lassan ürül a temető. Az utol
számára.

*
Szegény maestro!
A színpadon akkor,
most már lenn a sírban!
Egy párisi levelező
igy ecsetel egy jelenetet, mely temetése alkalmával
a Montmartre-en fejlődött:
„Epén most hullott az utolsó rög azon férfin
koporsójára, kit változékony időszakunkban úgy
dicsőítettek s úgy gyaláztak, mint senki mást, és a
ki soha sem fogta el, hogy tulajdonképen miért
gyalázzák őt és miért dicsőítik őt anynyira az em

sók közé, kik távoznak,
tartoznak báró Larrey,
a nagy orvos, és báró Soubcyran, a nagy tinancier.
Schneider Hortense, az egykor oly pajkos „Clorolsteini lmrezegnő
*
- maga maradt vissza. Meg
egyszer letérdel a friss dombra és sir keservesen,
Egy vastag szemé ly közeledik hozzá és elvezeti. M
Teréz, az egykor oly híres chansonnette — éne
*
kesnő.
Német (N. 1’. J.) után.

St

...xnpii történik, miből az következtethető,
Pt a növényi meleg sokkal alacsonyabb íbku
'' állatinál, sőt bizonyos tájokon bizonyos nö“nyéknél egyenlő n fagyponttal.

iádnálik a közerkölcsíság és közművelődésnek. Midőn I retemben és házasságban.
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pek : Dalmát virágárus-leány,
Felbomlott csend
reményemnek, hogy Pápa városának lelkes közönsége élet. — Az első leczke. — Holdváltozások a sze
ismert szmpártolási készségét őszintén buzgó törek- relemben és házasságban. Hat képpel. Melléklet: A
xésemtŐl sem vonandja meg. s előadásaimat töme „Poste restante
*
ez. amerikai regény 113—128. ol
ges látogatása által lehetőve teendi rövid időre ama dala. A borítékon: Hetinaptár. — Kérdések, felele
városban, mely a vidéki közművelődésnek egyik köz tek, ajánlatok, stb. — Hirdetések. E számhoz van
pontja. Pápa, 1880. évi november hó 22-én. Hó mellékelve „Nővilág
*
ez. divatlapunk november havi
Mint halljuk, Soós Ignácz ur törvényszéki bi- doló tisztelőjük Balog Alajos, színigazgató.
száma, s egy színezett divatkép! Előfizetési ára
•ónak neveztetett ki, és helyébe Ányos Pál aljárásItt maradtak a kabátok, elillant az ombor. egész évre 6 frt, félévre, 3 frt, negyedévre 1 frt
Valami Schlesinger nevű czipésznek megtetszett a 50 kr. Az alőfizetés postautalványnyal Mehner Vil
Ijiró Zirczről tétetett városunkban. Üdvözöljük.
Schlesinger-féle jkávéházban két téli kabát és azo
Haszlinger József kezelő tiszt, honvéd had- kat magával csúsztatta és a Klein-féle zálogintézet mos kiadóhivatalában (Budapest kalap-utcza 6 sz.
v Csíkszeredára Erdélyországba lett áthelyezve. ben elzálogosította; a tolvaj elillant, a rendőrség küldendők.
Előfizetési felhívást vettük „Kisfaludy Ká
A derék katona, ki tiszttársai és polgári ismerősei, nyomozza.
roly élete és költészete
*
czimü irodalom
barátai őszinte bizalmát rokonszenvét bírta
sok
Laptársunk
a
*
„Veszprém
érdemes
szerkesz

történeti
műre. Szerzője Dr. Bayer Ferencz PancsoS'élyes órától fosztja mog azon társas kört, melytője. Lévay Imre ur, lemondott a lap vezetéséről.
k mindenkor mély humora alakja volt. Távozását Okul a közte és a kiadó, Krausz Ármin ur között ván, a hová az előfizetési pénz — 1 frt. 20 kr. —
f. é. decz. 31-ig beküldendő. Gyűjtőnek 9 előfizető
igazán sajnálattal vettük tudomásul.
felmerült kellemetlen ügy emlittetik. A „Veszprém
**
után 1 tiszteletpéldány jár.
Az „Ifjúság és népkönytár" IV. fűzte most igen jó kézben volt, inig azt Lévay ur ritka tapin
Vettük az Aigner Lajos kiadásában megjelenő
tattal
szerkesztette,
s
visszavonulását
—
mely,
enjelent meg Bánfi J. „Az in go vány ok leánya
*
szépirodalmi könyvtár 3. füzeiét Milkó Izidor „Min
*
ez. rajzával, és a „Magyar regény
,.z. elbeszélésével. Ára 40 kr. s kapható Nobel Ár gedje reménylenünk, ne legyen végleges csak saj- denüt és sehol
nálni tudjuk
*
*
csarnok
4 füzetét. Kazár Emil „A semmi, ha va
min kereskedésében. — Az V-ik füzet ugyancsak
lötóczy Győző arczképe. Azon tömeges meg lamivé lett
*
ez. regényének folytatásával. Egy-egy
jJánli J. „A tize n h a r m a di k* ez. elbeszélésével bizás, mely a vidék hazafiasán érző majdnem min- füzet ára 30 kr. Ajánljuk olvasóinknak.
den nagyobb városából — az Istóczy
v Győző..........
a jövő héten hagyja el a sajtót.
arczAz „Ország-Világ V. füzetének tartalma. I.
Aggházy Károly zongoraművész, kit a pápai képének megküldése iránt - hozzánk érkezett, arra fSzöveg: Ledőlt oszlopok. (Rajz.) Petelei Istvántól.
indított mirket, hogy a zsidó túlkapások ostorának; A
2 magyar színész-világból. Egervári Ödöntől. Guillenekedvelő közönség is ismer, betegen fekszik, s Istóczy Győző országgyűlési képviselőnek és a „12 1
lot Arséne. Merimée Prospertől. Az időmérő eszkö
miut mondják felgyógyulására kevés a remény.
röpirat“ szerkesztőjének arczképét, saját keze alá- ;zökről. Kamenczky Kálmántól. Az Adria mellett.
(
Kisfaludy Károly halálának 50-ik évfordulója írásával ellátva, kitűnő fametszet után többszőre- (Utazási
emlék.) Dr. Prém Józseftől, Mennyasszony
(
a/ialmából Győrött nagy ünnepiességek folytak le e sitsflk, és oly olcsó árban adjuk közönségünknek, (Regény.)
Beöthy Lászlótól Régi dolgok. Egy hölgy
hogy
azt
minden
tisztelője
megszerezhesse.
Áddig
is,
i
hét elején. Szónoklatokat tartottak Dr. Kovács Pál
nek. (Költemény.) Majláth Bélától. Petrarca szonetmig az e hóban leendő szétküldés megtörténnék, el- joibol.
j
veterán Írónk, és Kapossy Luczián. gymn. tanár.
Sziklai Somától Kisfaludy Károly életéből.
A városi rendőrség figyelmébe ajánljuk az u. fogadunk tömegesebb előjegyzést és előfizetéseket j(Képpel.) Bánóczy Józseftől. A földrengésről. I)r.
n. gummi puskákat, melyekkel a gyermekek úgy Budapesten, Vili, kerület, Esztezházi-utcza 12 szám ;Szatlunári Imrétől. Társas élet. Novemberi napok
egymásra valamint a közönségre nézve is veszedel alatt példányonkint 25 krajczárjával. Bartalits Imre ;Bulyovszki Gyulától. Egy kis csöndes. (Képpel.) A
könyvnyomdatulajdonos és Vérfalvy F. D. kiadók. királytigris
]
mesek lehetnek.
B. tt.
lakomája. (Képpel.) A gyöngyvirág.
Krausz Samu váltóhamisitó ellen „saját ké így olvassuk az „Ungvár“ban. Sajuos, hogy ily he- i(Képpel.) Nyestmenyétek. (Képpel.) Tiltott gyümölcs.
(
*
relmére
mondta ki a veszprémi kir. törvényszék a rostratosi exitentiák nálunk oly — bár problemati- (Képpel.)
Az ér partján. (Képpel.) Irodalom. A ma
<
csődöt. Perügyelő Keserű Elek veszprémi ügyvéd, kus — végre tehetnek szert. De mint mindennek, gyar
opera érdekében. Dr. Wági Auréltól Zene (h.
tömeggondnok Bock István ur pápai magánzó. A is meg van a maga oka, s bár okulnának ebből j.) Színház, (f, j. b.) Divat. Charlottetól. Pecsét és
követelések bejelentésére 1881. február 15—17, a hi azok, a kik fanatismusok által jogi czimet is adnak ‘czimertár. Dr. Fj. L. — A képmclléklet nyomdai
*
tisztátalan akadályok miatt a jövő számmal jő.
telezők összejövetelére nézve pedig ugyancsak jan. azoknak az flzelmeknek: Mig a „goy-t
17-ike tűzetett ki. — A múlt számunkban tévesen nak fogják mondani holmi fénykerülő rabbik, addig
Városunkban meghaltak f. hó 18-tól 24-ig:
az volt mondva, hogy Krausz ellen csődöt kértek. Istóczy búzája virulni fog. Az utolsó elavult rabbi Sziártó István leánya Zsófia, r. k. 5 hónapos, görMost már az egész machinatiót értjük és csak saj val az Istoczysmus is a múlté lesz.
velykor. Sült József gyermeke József, r. k. 11 hó
nálni tudjuk .... a megkárosult takarékpénztárt. A
Nyilatkozat. Tekintetes szerkesztő ur! Köze napos, ránggörcs. Vasvári Péter leánya Rozi, h. h.
közel jövő igazolni fogja jelenlegi magatartásunkat lebb több rendbeli utazást tevén; Vasmegyében 3 hetes, gyengeség. Bruker János gyermeke Sándor,
s több izbeni figyelmeztetéseinket. A kinek füle va arról értesültem, hogy Lukácsék urnák a „Magyar r. k. 4 éves, sorvadás. Steiner Jakabnő, izr. 64 éves,
gyon és nem hall — mert nem a k a r hallani, a Vidék
*
f. é. 78-adik számában megjelent „valami agylob. Kocli János leánya Katalin, r. k. 1 hetes,
kinek szeme vagyon, és nem lát — mert nem akar Békelly és illetőleg a „Hon“ rágalmazásaira
*
1 czimü gyengeség. Hákli Józsefnő, r. k. 53 éves, rák.
látni, ; azon segíteni nem lehet.
válaszával szemben engem tartanak azon bizonyos Szabó Imre, r. k. 52 éves, tüdővész. Takács LaÖrvendetes panaszt hallottunk a rendőrségtől Békeffynek : indíttatva érzem tehát magamat, mi josnő leánya Mária, r. k. 15 hónapos, sorvadás.
t. i. azt, hogy már régóta nem volt hét mely rend vel én is szoktam néha napján (soha ugyan a Borbély Mihál leánya Erzsébet, r. k. 1 éves, sor
in esetekben oly meddő lett volna. Bár sokszor „Hon
*
hanem csak néhány jó hírnevű vidéki — s vadás. C'zirfusz Mihál gyermeke Zsiga, r. k. 11 hó
falhatnék e panaszt
igy e becses — lapok hasábjain is) a tollat for napos, sorvadás. Velner Mátyás gyermeke Sándor,
Balog Alajos szintársulata, mint lapunk egy gatni , és mert az igy szerzett némi kis irodalmi r. k. 5 éves, roncsoló-torokgyik
másik közleménye is jelezi városunkba érkezett, s hírnévre (ha ugyan a vidéki hírlapírónak szabad
ÜZENETEK.
ma tartja első előadását, irodalmunk, ügy gyön- ilyesmire hivatkozni) ép oly kényes vagyok mint
gyét. Katona „Bánk bán“-ját hozva színre. — akár p. o. ft. Lukácsék ur az ő szenytelen becsüle
S. Ö. Bdpst. Levele megkésett. A „vallomáokból"
Xem ismerjük a társulatot, azért tagjainak tehetsé tére, mondom indíttatva érzem magamat annak ,csak válogatott részleteket hozliatuáuk.
Jászberény és vidéke t. szerk. Tessék! Üdvözlet.
géről még mit se mondhatunk, s őket ezen alapon határozott kijelentésére, hogy azon „valami Békefty“
B. E. Szívesen.
még nem ajánlhatjuk. Azonban magyar nemzeti n e m é n v a gyök! Es csak azon jánosházai
V. S. Bpst. Ha ideje engedi — — —
szempontból szólalunk fel s üdvözöljük Thalia pap „jóakaróiménak akik elég gyengédteleuek valának
L. J. Vszprm. Szives üdvözletünket.
jait magyar nemzeti szempontból kívánjuk s roméibár tudhatták, ismervén személyemet ép úgy
jfik is, hogy annyi kávéházi német siingerei után ; mint működésem békés jellegét, hogy nem engem
magyar színi előadásoknak is lesz közönségük, illetnek ama kifakadó sorok — a dolgot Aesophus
hogy színészeink úgy ne járjanak mint pécsi kolle mesebeli békájához hasonló odaadással s bizonyos
gáik, hol Károlyi igazgató a szini bizottságnál a nemével a gyönyörnek felfújni s jobb sorsra méltó
szerződés felbontását volt kénytelen e napokban ké huzgósággal hiresztelni; akarok — ismétlem
Ma, szombaton nov. 27.
relmezni, mivel Pécsnek — csaknem azt irtuk hogy annyit mondani, hogy e tettük által maguk sütöt
Balog
Alajos szintársulata által
Bécs híres városában nem akadt közönség, mely a ték homlokukra a nevetségesség no mog más egyéb
társulatot elegendőkép támogatta volna!
- bélyegét! Hazafias tisztelettel kérve t. szer a „Grill"-vendéglő nagytermében adatik:
A következő szini jelentést vettük: Alulírott kesztő urat e sorok közzétételére maradtam. /.-Kop
tisztelettel bátorkodom Pápa városa n. é. közönségé pány, nov. 20. 1880. Őszinte hivő! Békefi (Ber-•*4^
nek tudomására hozni, hogy 21 tagból álló jól szerve I kovics) Elek a „Magyar Vidék
'
*
munkatársa.
Franczia-magyar szakácskönyvnek első, elereit dráma, vígjáték, népszínmű és operette lixum tár
Történeti dráma 5 felv. (Rend. Balog.)
sulatommal egy hó tartama alatt becses körükben I gánsan kiállított füzetét vettük. A mű 30 füzetben
k*sz szerencsém működni. Midőn magam e vállalatra Mehner Vilmos kiadásában Budapesten jelenik meg, llel y ií rak: Körszck 80 kr. — Száni'•Ihatározám, tettem azt azon biztos reményben, hogy [ s mivel e terén hézagpótlónak mondható, a közön- zottliely 60 kr. — Földszinti állóhely 40
'Kiadásaimmal Pápa városa művelt szinpártoló kö i ségnek melegen ajánljuk. Ára 1—1 füzetnek 30 kr. — Katona, deák és gyermek-jegy föld
zönsége igényeit teljes mérvben kielégíthetem. E krajczár.
szintre 30 kr. — Karzat 20 kr.
'■relból megteltem mindent arra nézve, hogy a leg
„Regény világ
*
’ czimü magyar családi regény
KEZDETE 7 órakor.
újabb, legjobb és valódi belbecscsel biró sziniro- tárt indítnak meg Kévai-testvérek budapesti kiadók,
Ualini termékeket hozhassam szilire :
más részről melynek főczéljául a iiazai regényirodalom nagyobbHolnap, vasárnap itt először : ,,Legény
nuni kiméitem semmi költséget a kor igényeinek szabásu ápolását tűzték ki. A hozzánk beküldött l.| bolondja
**
legnjabb népszínmű 3 felv. Kóródi
nreglelelŐ díszes kiállítások tekintetében sem,
mig számban legjelesebb Íróink neveivel találkozunk, s
Pétertől. Kedden 30-án pedig : Boccaccio.“
társulatom összes tagjainak ismert buzgalma a ke- az első helyet Jókai Mór „Páter Péter
*
ez. rogéMdudon összevágó előadásokra szolgál biztosítékul. [ nyének kezdető foglalja el. Előfizetési ára egy ne- Legnjabb vig operetté 3 felv. Irta Zoli F. és
"I'bckuek már is jelzett óhajtására és nemzeti szi- 1 gyedévro I fit. 50 kr., tél s egész évre aránylago- (lére R. Zenéjét szerző Suppé.
W.etünk önérzete tekintetéből előadásaim soroza- Isan több.
Grs/boxs eu-éuraJs.
■t szombaton, folyó hó 27-én irodalmunk legremoUj zenemüvek. Táborszky és Parscli zenemüp,b müvével Katona .József „Bánk-bán
-jával
*
kez- ; kereskedésében megjelent 4-ik magyar ábránd lég- i
PÁPA:
'•ín meg.
|.;zt követik a legújabb, s a fővárosi kedveltebb dalok felett. I. Ne menj el. 2. Hármat
100 klgr. vagyis métermázsánként.
Cinpud"kon is csak a legközelebbi múltban szilire 'rikkantott már a rigó. 3. Tizenkettő, tizenhárom,, ti-|
j zennégy. I. Bölcsész csárdás zongorára szerzé Áb
11 frt. Go kr.. közép II frt. 8o kn.alsó
rányi Kornél. Ára I Irt 50 kr.
0 frt. 80 kr.. közép 9 frt. 40 kr.. alsó
..A Képes családi lapok
**
8. sz. tartalma: Az Ígé
szegényé. Borzáné Marcsája, Szomszéd uram ret, Elbeszélés, irta Vértesi Arnold. (Folytatás.)
. MOkr. és a. 6 frt. GOkr.
frt. 80 kr. 5 Irt. GOkr.
bán
^'^•’tárok, Mukányi, Magyar fiuk Boszniá- Búcsú dalok l’öldváry István költeménye.
Sze
k. 5 frt 20 kr. és a.
I>
lin-’u * i
lJ°ceaceio, Titilla hadnagy, Cornevilli tét és szerelem. Csevegés, Pahitay Ákostól.
ailú
S"'’
a vidéki színpadokon kevésbé mát virágárus-leány. A nő keze. Elbeszélés, irta \
izép 1 fit. 20 kr.
Fölbomlott csendélet.
Gondola
lit. GO kr. k. 2 frt 10 kr.
'labnn
Nziiiinűvcken kívül a sziniro- rös Kálmán.
•t., — kr. közép 1 frt 70 kr.
Kél nap egy uralkodó életéből. — Az első
ann , "‘K'bb tcrmékoi sorából is előadásra kerülnek tok.
r. 26.
Woita József
bök i" ? ? lu.,n ‘‘' blő ősi bolbecscsel biró dara- leczke. — A kivégzés előtti nap, - Zarándokok a
polgármester.
’ Gyek minden időben hathatós eszközei ma- • növényvilágban. — Mozaik: — Holdváltozások a sze-

Vidéki és helyi hírek.

Nemzeti

színészet.

Bank Bál

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

Első „fényniázgyár.**

400,000 márka
főnyereményt nyújt szerencsén csel
ötben, n legújabb Mev
pénzkisorsolás, mely n imaga.-, kormány által jóváhagyva
és biztosítva van.
Ezen rj
uj ‘terv czélszerü berendezése oly módú, hoar
néhány hó5 letelte alatt 7 húzásban 46,640 iiveioméi
sorsoltatik ki, cze'
ok '"
közt' 400,000 márkás főnyeremény, i'
és különösen:

Vii.ii szfroncsi'm tijáultiui ft t. ez. közönségnek az általam njonnan fölta
lált és kitllnőnek bizonyult pálmaolajjal készített firnymásomut, mely az
eddig külföldről behozott készítményeket minden tekintetben fölölmillja.
fokéit’ fényt ml.
Fény máz óin fn czipíi” vagy
.. rsiznmbőrnek
....... ' ......’ gyönjörll
.7" ‘ "
s e mellett a
meggátolja.
kicsinyben és nagyban a legj Hiányosabb
F é n y ni á z o m a t
árusítom el. A t. vidéki megrendelőknek kívánatra mintákkal bármikor (bérmentve)
szolgálhatok.
Raktárhelyiség: Anna-tér 1021. szám.

250,000 márka
150,000 „
100,000 „
60,000 „
50,000 ,
40.000 ,
30,000 „
25,000 ,
20,000 „
15,000 „

I®

A húzások tervszeriileg hivatalosan vannak meghatározva
Ezen nagy és az állam által biztosított pi'nzsorsolás
első húzásához kapható :

Számmer
Mihály,
fénymázgyáros.

I egész sorsjegy 6 márkáért azaz 3' , o. é frt - kr
I fél
„
3
P;4 „ „ frt
kr‘
I ',1
n
l'/i
r
— „ .. frt 90 kr.

XXXWOCrtXXXXKJOOOöaXXMXXKXXXX
Szerencse
jel öntés.

Főnyeremény

400,000 marka.

Felhívás

1

A nyeremények
ért az állam
kezeskedik

gyógymód Ü
*

Téli

A WILHELM fele
csúz- és köszványellenes

vértisztitó-tliea

a Hamburg állam által kezeskedett nagy pénz
sorsjáték

ti Iliiéiül Ferencz

nyereményeire.

g,ógyszerésznél. Neunkirclienben. Alsó-Ausztriában
köszvény. csúz, gyerniekágyasok lábfájása.idült ma
kacs bajoknál, folyton evesedő sebeknél, nemi és
bőrkiütések, szemölcs. sipoly, bujakóri daganat,
a máj és lep dugulása, aranyeres bántalmak. sár
gaság. heves idegfájás. izom- <• könyökfájás,
gyomorfájás, szelek, altesti dugulás, vizelési bán
falinak. pollutio. férfi-gyengeség. női folyás, görvclv. mirigydaganat és más betegségek ellen sok
oldalról legjobb eredményűvel használtatott, mit
ezer és ezer elismerő nyilatkozat tanúsít. Bizony
latok kívánatra ingyen.
Egy 8 adagra osztott csomag 1 frí ló kiért .melyből
utóbbi bélyegre és gyöngyölé»re szállottat ik, kap
ható.
*
xtaF
Mindenki óvakodjék hamisítvány vásárlá

melyben több mint
E

8 millió 600,000 márka
biztosan nveretik.
Ezen rendkívüli pénzsorsjáték nyereményei,
melyek terv szerint 90,500 sorsjegyet tartalmaz
nak, következők :
A legnagyobb nyeremény 400.000 márka.
6 nyer. 4000 in.
jutái. 250,000 márka.
3000 ,
108
1 nyer. 150,000 ,
214
n
2000 w
1 B
100,000 w
1 „
10
„
1500 „
60,000 „
2
1 ,
50,000 r
n
1200 „
2
533
40,000 B
„
1000 w
2
676
r
500 ,
30,000 ,
950
n
300 w
25,000 „
5 »
2 B
65
w
200 B
20,000 „
100
12 „
15,000 ,
r
150 B
1 f
26345
12,000 F
„
138 B
24 ,
,
124 ,
2300
10,000 ,
4 w
7(1
8,000 ,
w
100 „
7300
6,000 r
B 94 és 67 r
3 B
52
7850
5,000 B
r 40 és 20 ,
És ezen nyeremények pár hónap múlva hét
szakaszban biztosan eldöntetnek.
Az első nyereményhuzás hivatalosan megállapíttatott, melyhez:

’m

C/i
-O

I&siuí'msiiin es Síejioií,
bank- és váltóüzlete Hamburgban
vesz és ela<l mindennemű állampapírokat, vasut-részvénye-1
két és kölcsön-sorsjegyeket.
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 inegeíé-1
gedését kinyernyi főtörekvésflnk leend.
Fentiek.

Részvételre megnyitás
a Hamburg állam által biztosított nagy pénzsorsjáték
nyeremény esélyeiben, melyben

Köszvény- és csúzbeJ 1 pl 1 * •
legek a czimü (német)?kllvllu
könyvben, e sokszor igen fájdalmas betegség
ellen való kipróbált szerekről nyernek utasí
tást, oly szerekről, melyek már megrögzött
esetekben is a rég óhajtott gyógyulásra ve
zettek. — Tájékozás ingyen és bérmentve.
70 kr. beküldése mellett a „Dr. Airy termé
szetes gyógymódja" czimü könyv, ló kr. be
küldése mellett pedig a „Giclit" czimü könyv
mindenüvé búrmentve küldetik meg Kichter
könyvkiadó intézete által Lipcsében (llichter’s
Verlags-Anstalt in Leipzig.) A pénz le\élbé
lyegben is beküldhető.

Folyó évi nov. hó SO-káig-

•••

•

Id. Heksclier Sámuelhez
!

I
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Nehézkórt
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legrövidebb id>> alatt gyógyítok levél
utján is egv általam eredményesnek ta
pasztalt eljárás szerint, még ha érintett
betegségek a leghevesebbek és legrohn......

i-.

Dr. Helmsea orvostudor

Berlinben N. W.; Loiiisent rasse 32. sz.
a.
Már százak meg lettek gyó

,,'UÁUU<)| >|0(lll!A0ÜII! 7.\'“

gyítva !!

8 mili. 379,760 b.-márka
kevés hónapok alatt biztosan nveretik.
Az uj 7 osztályba osztott játékterv 90,500 sors
jegy közt 46,640 nyereményt foglal magában és pe
dig esetleg

400.000 b.-márka,
különösen
1 nyer.
1 nyer.
1 nyer.
1 nyer.
1 nyer.
2 nyer.
2 nyer.
5 nyer.
2 nyer.
12 nver.
1 nyer.
21 nyer.

azonban
250.000 márka
150.000
100,000
60.000
50,000
10.000
30.000
25.000
20.000
15,000
12.000
1'1.000

nyer.. 8000 m.
nyer.. 6OOO „
nyer.. 5OOO „
nyer.. 4000
nyer.. 3000
nyer.. 2000
nyer. 1500 „
nyer.. 1200 „
nyer. 1000 „
500 ..
nyer.
300 „
nyer.
138 „
nyer.
__
stb.
A> nyereményliuzások hivatalosan vannak megállapítva.
! nagy pénzkisorsolds legközelebbi első nycrcmdnyliuzhomior.
’ásáboz
( ,
1 egész eredeti sorsjegy csak 6 márka vagy
vagy ■'>' _>
.'. '
.. 3
8
..
..
I3
a fél
.............................
,.
1'
egynegyed..
,.
., 1„
..
90 kr.
11 /■_.
é> ezen az állam által biztosított eredetisorsjegyeket

1
.*>
52
6
168
211
10
2
533
676
950
26,345

az összeg beküldése vagy postai befizetés

elleneben

a legtávolabb vidékekre is b-küldöm bérmentve.Kisebb
összegek postai levéljegyekben is beküldhetők.
A Steindecker ház rövid idő alatt nagy ny®’’®'
menyeket 125,000 ni.. 80,000 in.. 30,000 m.. 20.00U
m. több 10.000 márkás stb. nyereményt fizetett ki
deklidéinek, és ez által számos család szerencséjéhez
járult.
.
A befizetések a nagy nyeremény-esélyekkel
arányban igen jelentéktelenek és a szerencse megkí
sérlése csak ajánlható.
A megrendeléskor minden résztvevő megkapja a
a hivatalos tervet és a húzás után a hivatalos nyere
mény-jegyzéket.
... .
A nyeremények kifizetése vagy elküldése iillaim
jótállás mellett térvszerüleg és a szerencsés nyerők
óhajtása szerint történik összeköttetéseim folytán min
den nagyobb helyen.
Megbízásokat posta fordultával és mindenesetre
IWF" folyó hó 30-ka előtt
biznloinleljcseii kerek
intéztctni régi ismert ezégemre

Steindecker József,

’AI

bank- ós váltőllzlot, H a ni I) u r 0.

>
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A „Dr. Airy természetes gyógymódja'1 czi
mü ábrákkal ellátott s magyar nyelven meg
jelent könyv áttekintése után, a nehézbetegek
is meg fognak győződni, hogy helyes eljárás
és megfelelő szerek használata mellett még ők
is gyógyulást remélhetnek. Ezért minden be
tegnek. még az olyannak is, a ki már min
denféle gyógyszert siker nélkül használt, biza
lommal kellene e kipróbált gyógymódhoz fo
lyamodni és sietnie az említett munka meg
szerzésével. E könyv „Kivonata" ki.állatra
ingyen és bérmentve küldetik meg.

A nyeremények kiszolgáltatása és szétküldései

zn

US

*-<

@ Tavaszi gyógymód ®

általam eszközöltetik az érdekelteknek, pontosan
és a legnagyobb titoktartás mellett.
SjHF" Megrendelések legegyszerűbben posta
utalvány használata mellett eszközöltetnek s

.,JBlAÁuo)|dau se ifiesnljf4

-í

sától. s vigyázzon az ismert és sok ál
lamban törvényszékileg védett jegyre.

Ezek az állam által kezeskedett eredeti -••rsjegyek (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 államczimerrel ellátott —
lmzási tervet kap. A hgzás után pedig felszólítás
nélkül azonnal szétküldjük a hivatalos lmzás
lajstromokat.

bankár és váltó-iroda Hamburgban.

suj.
Ü=J
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Minden megrendelés rögtön és pontosan, vagy utánvét-!
. vagy az érték döbbeni megküldése esetében pn.sfa
utján eszközöltetik, és minden megrendelő közvetlenül ál
talunk megkapja az állam czimerrel ellátott eredeti sors
jegyeket.
A sorsjegyekhez a hivatalos liuzási tervek mellékeltet
nek és minden megrendelőnek a megtörtént lmzás után
felhívás nélkül megküldjük a liuzási lajstromot.
;
A nyeremények kifizetése mindig pontosan dllambizto-í
sifék 'mellett . vagy egyenesen általunk, vagy pedig
kívánságra összeköttetéseink folytan Osztrdk-Magyarorsziíg
minden nagyobb városában történik.
I
Általunk 'eladott sorsjegyeknek a szerencse többnyire1
kedvezett és több, nagyobb nyeremények közt a főnyere
mény is nem egyszer, tőlünk vásárolt sorsjegyeken ’nr .
retett meg és ki is fizettettek: és pedig a többek ki 1
250.000; 225.000; 150.0(10; 100.000; 8O.OOO; GO.OOt 10.000 márkát stb.
'
Miután egy ilyen biztos alapra fektetett vállalat min
l nütt a legnagyobb részvétnek örvend, kérjük a megren
deléseket. nehogy azok eszközlésével elkéssünk, minél
hamarább - de mindenesetre f. évi november 30-ig hoz
zánk juttatni.

I

I’ápán kapható Tscheppen Alajos kereskedésében.

Az egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt 50 kr.
A fél
„
B
, I . 75 ,
A negyed „
w
,
„ — . 88 „

beküldendők

1 nyer. 12,000 m
24
10,000 ,
4
8000
52
5000
108
3000 „
214
2000 ,
533
1000 ,
676
500 „
950
300 ,
26,345
138 ,

A szerkesztésért felelős a laptnlajdonos: Nobel Ármin

r. i. A Steindecker ház
nihnknOH mint
szolid és reális hmrret.'s
kulim rokMiin-kra i';'“
szorul: ezek tehát el is maradnak, mire a tiszt, küzo
ség külön figyelmeztetik.

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.
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