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Előfizetési feltételek:
Egy évre .... 4 frt.
Félévre......................... 2 fit.
Negyedévre . . 1 fit.
Egy szám áru ... 10 kr.

A lap kiadóhivatala Nobel Annin 
könyvkereskedésében van. hová az előfi
zetések küldendők. s minden egyél, külde
mény is csak oda czimezendó.

SZÉPIRODALMI, ISMERETTERJESZTŐ 
1ÍS

TÁRSADALMI KÖZLÖNY

Megjelenik: minden Szwnilmion.

Hirdetések
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 
számit tátik.

1

Feltámadás ünnepe.
Husvét van!
Megszólaltak ismét a harangok, jelentve a 

keresztyén híveknek, hogy a kit felfeszítettek 
és sírba tettek, az nem halt meg, az él és élni 
fog: az köztünk fog maradni, ha nem is tes
tileg, úgy legalább szellemileg, azon üdvös ta
nokkal, melyeket a világnak hirdetett.

Husvét van! A nagy hét halotti csendjét 
örömzaj váltotta fel. A mély gyász, mely Krisz- i 
tus hívei arczáti honolt, s melynek külső kife
jezésére a katli. szertartás még az egyház lii- 
vogatóit is elnéinítá, eltűnt, hisz felébredt örök 
álmaiból a mythosi alak s zászlójának fényes 
szavait ma már öt világrész olvassa. A négy-■ 
ven napi börtön, melynek békóit s lánczait a 
kősziklán épült lak őrei a türelem szemeiből j 
alkoták, összeomlott s romjain egy beteljesült 
jövendölés mutatja az utolsó képet — a f o 1- 
t é m a d á s t.

Husvét van! Milliók ajkairól zeng az al
léiig*,  s kimondásakor egy neme a diadalérzet
nek vonul át a kereszt y é n, az o in b e r- 
barát keblén. S ez nem csoda, mert hisz az 
alleluja a diadal jelszava, azon diadalé, melyet, 
az emberiség Megváltója aratott a halálon, s 
az ember romlásán munkálkodó sötét hatalmon. I

Husvótnapja van , . . nagy és méltó ün
nepe a keresztyénségnek, s emlékezetes napja aj 
magyar nemzetnek!

Jézus megváltásának nagy munkáját dicső-1

séges feltámadása által teljesen befejezte, s meg
tanított bennünket arra, lmgy nem veszünk el 
a halálban, hanem benne s általa mindnyájan 
feltámadunk.

Egy nagy askhéta az Üdvözítő halála és 
feltámadása felett elméiket! vén.’ azon kérte Is
tent. lmgy világosítaná fel az ő elméjét, hogy 
melyik volna nagyobb és imádandóbb műve a 
mindenhatóságnak? Kimerülésében a szent lélek 
mulasztja által meghatva, imigy kiáltott fel : Én 
Istenem ! a kincskereső búvár a tenger fenekére 
száll, s nem mérlegeli, hogy a talált kincsek 
közül melyiknek nagyobb és becsesebb az értéke, 
hanem megelégszik annak tudatával, liogr fára
dozásait siker és eredmény koronázta . . Nem 
elég világos-e a lélek szemei előtt, lmgy halál 
nélkül nincs feltámadás ?

Jézus feltámadása diadalmas győzedolem a 
h a 1 á 1 felett, s legérthetőbh symboluma az 
örök életnek.

Azért ünnepli azt a keresztyénség örven
detes allelnjával, mely hálásan zeng fel a ma
gasba . . .

I)e emlékezetes nap ez reánk magyarokra 
nézve nemzeti szempontból is, mert éppen 
ezelőtt 21 évvel e nagy napon szólalt meg 
Deák Feronczünk bátor és hazafias hangja jo
gaink és igazaink legszentebb érdekében, s liosz- 
szu elnyomatás után a felébresztett nemzeti ön
tudat visszaadatott önmagának és egy uj Hérá
nak alapja megvetve lön.

A népek életében vannak providentiális fér

fiak. kik a történelem lapjain messiási hivatási! 
alakokká magasztosulnak, s emlékezetüket az 
utókor kegyelete piet.ással szokta megőrizni a 
feledéstől.'

Nem lehet feladatunk mai viszonyaink kö
zött Deák Ferencz politikájáról bírálatot mon
dani ; eléggé megpróbálta azt az idő, s az ural
kodó elemek legfőbb törekvése annak fentartá- 
sára irányul ; sőt még határozott elleneseit is 
lassanként meghódította, mely a bölcsesség tüz- 
próbája gyanánt szemközt áll azon nemes, de 
meddő erőfeszítésekkel, melyek a pártok állását 
egymás között oly éles körvonalokban tünte
tik elő.

Igaz, hogy önkormányzásunk és államisá
gunk nagy és nehéz terheket rovott a polgár
ságra, de az önállóság és függetlenség eszmé
jének megvalósítása éppen azon a két tényezőn, 
mint hasisokon sarkallik. melyek nélkül nevünk
nek az európai concertben nincs értelme.

Legyen tehát a Unsvétnapja kettős ünne
pünk ... A vallás és nemzet ünnepe . . .

A feltámadás és az újjászületés: lelki üd
vösségünk és anyagi boldogulásunk két legha
talmasabb és hálánkra legméltólib tényezője!

Egy nagy baj orvoslásáról.
A máreziiis 13-iki pétervári merénylet, 

melynek egy koronás fő és kilenczven millió 
ember korlátlan ura esett áldozatul, lázas iz
gatottságba hozta nemcsak a fejedelmet vesz- 
tettorazágot, hanem egész földrészünket.

T árosa,-

Tavaszi reggel.
— R u n e b e r g költeménye.—

A nap biboi cseppet hinte
A keletnek leli egére;
Bimbó-, levél- és cserjére
A harmatnak gyöngye száll.

Az erdőnek dalnokai 
Sudárról sudárra szöknek, 
Ezer öröm-éneköknek 
Ezernyi visszhangja zeng.

Tónak babja göndörödik
Rezgő berkek szellőjében,
S a kebel leheletében 
Illatba életbe vegyül.

Deli angyal a fenségben,
Minden lénynek liíi barátja, 
Fényedet ha szemem látja, 
Tova lebben a borii!

Nincs szenvedés, nincsen panasz, 
Vig reménynyel telt a kebel!
A természet reggelével 
Szivünkbe hajnal vonul.

(Svédből)

B á n li J á n o s.

A feltámadás.
1 Az igazság nem veszhet el, törjön bár ellene 1 
az egész világ, adják bár vállaira a gyalázat ke
resztfáját, öljék bár meg, — „de kitör a koporsóból 
és eget kór.*  Nem egyszerű emlékünnep a feltá
madás ünnepe. — Ha igy volna, mennyi ünnepet 
kellene szentelnünk az igazság védelmében elhul
lott bajnokának?! Ennél több: ünnepe az igazság 
az élet diadalának. — A ki azt mondó magáról: 
,.Éu vagyok az élet és igazság" - „tíu és az Atya 
egy vagyunk": annak nem leliete a sírban maradni.

Milyen a világ! Egyszerű emlékünneppé szál
lító le a feltámadás ünnepét. — A szellemviliág 

'forradalmai mind ez ellen fordultak, s rombolásban 
'mutatók csak meg erejűket, míg újat alkotni, mely a 
' régit elhomályosítsa, nem valának képesek. Olya
nok valának a forrodalmak mint a tenger viharzó 
hullámai, melyek hiába ostromolják az erős szíriét.

És e forradalmak eltávoliták az emberi szivet 
ez emlékünnep mély jelentőségének érzetétől.

Vegyétek el a keresztyénség életéből e pontot.: 
Is nem lesz többé keresztyénség. Állítsátok helyébe 
a »szellem*-et,  mely örökké él, vagy az „anyag és 
erő*  problémáit: s nem lesz többé a keresztyénség
nek Mekkája, melyhez kapcsolódjék, mely vágy tárgy a 
lehessen a kei. népeknek.

Pedig mily egyszerű, s mily magasztos a kér. 
tudata e tényről: Krisztus meghalt azok igazságá
ért, a miket hirdetett, pedig élete bünuélküli volt; 
de feltámadásával bebizonyítá, hogy az olyan élet,

mint az övé volt, nem halhat meg, — nem marad
hat a koporsóban.

Nem egyszeri! omlékünnnep hát a feltámadás 
Ünnepe. - Egy örökké világitó, tündöklő fénypont., 
mely tudatja, hogy a ki hisz Krisztusban, annak 
örök élete vagyon."

Ne homólyositsuk el a fénypontot a szellem
világ forradalmaiból visszamaradt ködfoltokkal — 
Éljük meg ez ünnepet ama tudattal, hogy az „ki 
éli azt az életet, a mit Krisztus élt. nem hal meg 
örökre."

A kereszténység ünnepeihez gyönyörűen füződ- 
a természet évszaki változásai is. Karácsonykor 
felénk fordul a nap, kezdi éreztetni jótékonysá
gát: születik Krisztus. — Ilusvétkor az éledő ta
vasz pompázik körültünk: feltámad Krisztus. Pün
kösdkor az első gyümölcsöt, a piros eseresuyét Íz
lelhetjük: alakul .Jeruzsálemben az első kér. gyü- 

I lekozet.
íme most körüliünk a megújult tavasz szemlé

letében gyönyörködünk; eltölti keblünket az élet va- 
i rázsa, s ünnepet szentelünk a feltámadásnak. - l)e 
i ne legyen Krisztus feltámadásának ünnepe egyszerű 
tavaszi ünneppé. „Beszélj a földdel és az megtanít,*  
mondja Jób. Legyen ez ünnep általunk igazi jelen
tőségben felfogva, s méltó lesz ez hozzánk, méltó 
ahhoz, a kiért ez ünnep szenteltetett: Krisztushoz.

Sk'p Lajos.
Husvét.

Ismét megjelent az izraelitáknak négy évezre
des ünnepe. Nagy ünnep ez! és valóban megérde-



És joggal.
Mert ez egyszer nemcsak arról van szó, 

hogy orosz czár illetett meg, s hogy egy másik 
politikai párt került a kormányrudra, — a mi 
az oroszok történetében, a hol fejedelemgyilko
lással, palotai lázadásokkal minden lépten nyo
mon találkozunk, — nem éppen valami rit
kaság.

Ha II. Sándor a politikának, egy politi
kai párt összeesküvésének esett volna áldoza
tul, úgy ezen a szomszéd, s a távolabb fekvő 
országok népei és kormányai felháborodtak volna, 
mert a gyilkosság történjék bármely ürügy 
alatt, mégis csak gyilkosság marad és biln. me
lyet a legnemesebb intentió sem igazolhat s 
DPin menthet ki

A mi II. Sándor erőszakos halálát okoztá, 
az nem politikai és nemcsak Oroszország, az 
társadalmi s az emberiség kérdése. És mivel 
ily általános jelleggel bir, azért izgatta fel a 
merénylet a kedélyeket olyannyira, hogy magá
ban Oroszországban hallatlan rendszabályokhoz 
folyamodnak, hogy a nihilismus diimonát szám
űzzék, Németországban pedig a birodalomgyülés 
komolyan tanácskozik a socialistikus s az ezzel 
rokon kérdések elintézése fölött, hogy az éjszaki 
óriás réme, a nihilismus. valamikép be ne csem- 
pésztethessék. S erről azért tanácskoznak annyit, 
mert még mindég politikai alappal biró tüne
ménynek tartják, — még pedig eléggé tévesen.

Miklós czár idejében még semmit sem tud
nak socialistikus problémákról, néposztály kü
lönbségekről és a gyomor kérdéseiről, a nihi
lista még csak Hegel és Schelling bölcsészeti 
terminológiájában létezik. Az összes ellentétek 
politikai természetűek, a sajtó az absolutis-, 
must, a censurát és a despotikus hivatalnoko
kat korbácsolja. Csak Miklós czár uralkodásá
nak vége felé észlelhető a nihilismus csírázása. 
Fiatal emberek, kiknek a feje franczia coinnui- 
nisták tanaitól zavartak, minden előkészülés 
nélkül a socialis kérdések felé fordulnak, — 
az pedig mindég nagy baj és nagy veszedelem, 
ha államban és társadalomban az éretlenség 
vagy pedig fanatikus egyoldalúság a domináló 
elemek

íme ez volt a nihilismus kezdete, mely 
csakhamar nagy hódításokat tett s megkezd
hette iszonyúan romboló működését. Híveit 
azon elv vezérli, hogy a mindent semmivé 
kell tenni, és ezen semmiből uj mindent al
kotni. mert csak igy állítható vissza a vagyon és 
az emberi jogok egyensúlya.

Állapodjunk meg ezen kérdésnél, vizsgál
juk meg s azt fogjuk találni, hogy a nihilis
ták is eredetileg azon az alapon álltak, me
lyen a német és franczia socialisták. az ír 
feniek és egyéb társadalmi titkos és nem tit-

I kos szövetségek, s mivel azt hittek. hogy 
amaz egyensúly helyreállítására csuk erőszak 

| vezethet,' tehát ehhez folyamodtak, s itt kez
dődik működésének azon része, melyet sem 
íjogi. sem humanistikus, sem pedig más szem
pontból nem lehet helyeselni, sőt melyet lmtá- 

jrozottan el kell Ítélni. Ha a nihilisták egy
szerű socialisták maradtak volna, agy, ha nem 
is érik el a vagyonnak azon egyensúlyát, mely- 

, ről oly sokan álmodoznak, de mindenesetre 
h a t a 1 o m r a vergődtek volna, oly hatalomra, 
melylyei a szükséges reformokat egyedül a 
tekint élv által erőszak alkalmazása nélkül 
is eszközölhették volna, mert hiszen korunk 
uralkodó eszméi is segítségükre leendettok.

A vagyoni egyensúlyról való álom csak 
álom fog maradni, mig az embereknek nem 
lesz egészen egyenlő természetük, llát ez mi- 

' kor lesz ? Mikor lesz az. hogy mindenki egyen
lően szorgalmas, egyenlően iparkodó és előre 

j törekvő 1 Soha !
Aztán pedig éppen a vagyon az a rugó, 

i mely az embereket kitartó munkálkodásra s em- 
[ béri rendeltetésének hű betöltésére serkenti, 
mert munka és jutalom oly közel rokonságban 

[állnak egymással, mint öli és okozat, s ha 
nincs kilátás jutalomra, vajmi kevés em- 

I bőrben van meg az az erkölcsi erő. mely az 
anyagnak mellőzésével vezeti az embert rendel
tetésének czélja felé. De a birtok-egyensnly 
kérdésének más megoldása is létezik, mint a 
hogy az közönségesen képzeltetik, s ha a hi
vatott körök ezen megoldáshoz fognak, ugy 
szükségtelen lesz Oroszországban rendkívüli1 
szabályokhoz folyamodni, szükségtelen Német
országban a socialisták ellen törvényt hozni, 
és szükségtelen Irhont angol katonasággal 
ellepni.

S a megoldás igen egyszerű.
Munkaadó és munkás, birtokos és nap

számos között létesítessék oly viszony, hogy
többé ne legyenek egyrészről csupa kiskirályok 
másrészről pedig nyomorgók, hanem adjon a 
munka minden embernek tisztességes existen- 
tiát. Aztán pedig a liberté. egalité és frater-
nité ne csak az idealisták fejeiben es senti- 
inental regények dialógjaiban, hanem valóságban 
is létezzék és gyakoroltassák. Ne tekintessék az 
egyik kis istennek, a másik pedig baromnak. 
Adassák meg a társadalom minden rétegjének az 
alkalom, hogy mívelődhessék, emberi jogait és 
kötelességeit öntudatosan élvezze és teljesítse.

Ha ez meg lesz, úgy a nihilismus ezer
fejű hydrája öngyilkossá lesz, mint ama rege
beli sphyna

Pestalozzi János Henrik.*)
Irta Bánfi János.

„Szerettem volna Pwtalozzinak a 
nemes férfiúnak, kézszoritám]’e8 
kényekkel hálámat, kifejezni. Ö az 
emberiség jólétéért él. Az emberi- 
ség nevében hálát adok neki."

Lujza, Poroszhon királynője. 
1.

íme, ezek valónak ama nemes, de szerencsét
len királyi asszonynak szavai, melyek oly ajkak
tól kifejezve, — felérnek száz koszorúval, száz dics
énekkel. S mit mondjak én, ki százezred magammal 
csak csodálni vagyok képes Pestalozziban az embert, 
az emberbarátot, az ember boldogítót ■ de meg
érteni s utánozni soha. Azért, midőn e sorok fogal

mazásával megbizattaiu; midőn kötelességemmé té
tetett nagymesterünkről, életéről és működéséről 
ezen ünnepélyen megemlékezni: bizonyos neme az 
aggodalomnak és habozásnak tölté be keblemet, sej- 

I dítvén, hogy ezen, kartársaim irántam való bizalmán 
alapuló kötelességnek úgy a mint kellene megfelelni, 
gyenge erőmmel nem leszek képes, — se sejtel
memben nem csalódtam. Másrészt azonban kimond- 

! hatatlan öröm vonult be szivembe, hogy a nevelés 
eme apostolát talán olyanokkal is lesz szerencsém 

1 megismertetni, kik névleg ugyan ismerik tán, de nem 
hogy ki és mi volt és mit tett: ürültem, hogy
alkalmam leend Pestalozzi tisztelőinek sorát öreg
bíteni, s ezen öröm és buzgalom valónak tanácsadóim, 
munkatársaim.

S most vessünk egy rövid pillantást ama fér
fiú viszontagságos életpályájára, mely férfiú ezelőtt 
50 évvel múlt ki az élők sorából; emlékezzünk meg 
róla kegy elet teljes tisztelettel és bálával; emlékez
zünk meg a nagy miiről is, melynek ő, ha nem is 
végezője, úgy mégis kezdeményezője volt.

Pestalozzi Henrik János bölcsőjét Helvétia, 
Zürich városában ringatták, hol 17-16. január hó 
12-én született. Atyja mint orvos kérésé családja 
számára a mindennapi kenyeret; a családi örömöket 
azonban nem sokáig élvezhető; a kérlelhetlen vég
zet kiszólítá őt övéi s az élők sorából. Haldokló fél
ben volt már, midőn Bábeli nevű híí cselédjéhez így 
szólt: w Bábeli, az Istenért s mindnyájunk irgalmáért, 
ne hagyd el nőmet. Ha meghalok, el lesz veszve s 
gyermekeim idegen, durva kezekbe jutnak,“ — s 
Bábeli fogadást tőn, hogy a család híí támasza lesz. 
Henrik fia ekkor alig volt hat éves, s ez oly kor, 
melyben szükséges, hogy a férligyermek neveltetése 
lóriira legyen bízva, ha határozott, szilárd jellemet 
akarunk képezni. Az özvegy egy falusi lelkész
nek leánya — csendes és gondos asszony volt s 
anyai szeretetének egész erejével ragaszkodott három 
árva gyermekéhez, azonban sem ő, sem pedig val
lásos érzelmű cselédje nem valónak képesek az

*) Eeh.lvastatott egy Pestwlozzi-emlékünnepen.

melné, hogy ünnepeik között ez foglalná el az első 
helyet. Épp oly szent ünnepe ez a zsidónak, mint a 
Francziáknak a Cüloditák, mert ekkor szabadíthat
ták föl magokat a 400 éves egyptomi zsarnokság 
alól. Nagy ünnep ez, mert ekkor adattak vissza 
önönmaguknak, ekkor született meg irodalmuk, ek
kor kezdett újra virulni nekik a négyszáz éven át 
elkorcsosult szabadság szelleme ! Ez tehát ama 
nyolca nap melynek köszönhetik nemzeti lételüket! 
És már 3403 éve ‘múlt annak hogy Mózes, ama 
bölcs ember korának legelső respiiblikanusa ki
vezető őket Egyptomból e szolgai földről, hol csu
pán a király ember az egész országban, kivezető a sy- 
riai pusztába, hol 40 évig időzött velők, hogy egészen 
megtisztítsa e népet a szolgai salaktól, hogy mind
azok, kiknek keblében a szív nem a szabadságért 
dobog, hogy mindazok, kiknek a zsíros szolgaiság 
jobban tetszett mint a sovány szabadság azon 
állatok de nem is állatok, mert ezek is szere
tik a szabadságot bármily keserű legyen az! — ki
haljanak. Innen vezeti a 40 év letelte után a né
pet az Ígéret földének elfoglalására, hol e nép, 
hamvaiból mint Pliönix újra feléledjen. De ez már 
nem ő reá volt bízva, mert utolérte a halál s csak 
Josua vezérlete alatt foglalhatók el Kánaánt., hol 
3153-ban mind a 12 tlrzs különválva, saját Irhá
juk alatt kormányoztattak, mindegyik törzs külön kis 
köztársaságot képezve, 2757-ben álliták fel a király
ságot.. Királyaik közül mint vitéz, legnevezetesebb 
volt Dávid, aki birodalma halárait legmesszebbre 
terjesztő ki. megverte a fllisztieket és azokat adófi
zetővé tette, továbbá a moabiakat, Szaba királyát 

Adarezer seregét körülzárta elfogott közülök 20000 
gyalogost és 1700 lovast, a szobai király segítsé
gére költ Xzyrok közül elejtett 22000-et, Damaskust 
adófizetővé tette, az emati király szintén meglió- 
dolt, továbbá meghódította még' az amraonitákat, 
lecziamakat, meghóditá egész Idnmeát stb. szóval leg
derekabb királya volt nemzetének, de nem csak vi
téz, de jeles törvényhozó is, ójrolta a tudományokat 
a művészetet és ipart előmozdította, ő emelte Je
ruzsálemet a birodalom fővárosává ellátta díszes 
épületekkel, előmozdította n földmivelést kereske
dést. Legbölcsebb királya Salamon volt. Kenek ha
lála után elkezdődtek a viszálykodások, mi más ki
rályok beavatkozását vonta maga után, ebből kö
vetkezik a királyság szétdarabolása, az. egész ország 
elfoglalása, a népnek fogságra jutása, végre az. 
egész világon szétszoratása.

E uép, mely elsőben a szabadságért annyira 
lelkesült, mely műveltségével felülemelkedett az. 
egész világ egykorú népei fölött, mert ez volt az 
egyetlen egy nemzet amely egy istenhivő volt, elesett, 
meghalt, porrá lett. A forgó szél fölkapta hamvait, 
szétszórta egyik ország szélétül a másikig, a por 
atomok repültek ide oda, sok kihullott a mellette 
levő országokba, jutott belőlük a tengeren túlra 
is, ugy szétszórták őket a viharok!

Felbomlott náluk minden társadalmi kötelék, 
Családi viszonyok, törvények, tulajdon minden 
fel lett forgatva, össze lett dúlva, csak egy maradt 
meg szétdulatlonnl, eunek nem árthatott sem for
gószél. sem semmi vihar, sem a zsarnok hatalma, 
sem pallosa, sem tüze — ez az egy Isten hivése 

volt, lís meglehet, hogy éppen ennek köszönhetik 
lételüket ?! Mert csodálatosnak tűnik föl az ember 
előtt, hogy a vele egykorú nemzetek mind elpusz
tultak, vagy más nemzetekkel olvadtak össze, hogy 
ez mégis él, habár nemnemzet? — vagy talán létü
ket annak köszönhetik, hogy a társadalom megve
tette és kebeléből kizárta? — Meglehet és tán 
éppen ez a valódi oka! A világ páriái voltak, és 
micsoda nemzet fogadta volna he a középkorban a 
páriát kebelébe?! Páriák voltak a szó teljes értel
mében! Szegény hontalanokat kicsiifolták, üldözték, 
méltatlanul bántalmazták, Ők pedig, hogy csak ha
zájuk legyen és valahol meghúzhassák magukat, el
szenvedték a kézzel fogható igaztalanságokat eltűr
ték a törvényhozás zsarnok intézkedéseit. Vájjon 
követelhették-e a többi nemzetek, hogy ezért jó in
dulattal viseltessék irányukban? Lélektanilag nem 
természetes-e tehát, lm a zsidóság egymás között 
keresett vigasztalást s uem igyekezet fölvenni a tár
sadalom modorát, nem volt kedve sem nyelvben, Sem 
szokásokban az őt elnyomó nemzetekhez simulni. 
Ez n dacz, nemcsak a zsidóban, hanem megvan min
den élő lényben, ez az önfentartási ösztön főpu- 
raacsolatja 1

Tehát, éppen ennek köszönhetik léteinket, eu
nek, hogy 3403 év után ismét megünnepelhetik 
a szaliadságlinnepét a husvétet. Németh I.



atyát, a férüt, a határozott elvek szerint eljáró ne-1 
velőt pótolni vagy helyettesíteni, s főleg e körül-1 
ményben találhatjuk Pestalozzi későbbi határozatlan
ságának s számos tévedésének forrását. Az aggódó 
anya a gyenge testalkatú s betegeskedő Hűt távol 
tartá társainak játékától s az azokkal való közleke
déstől, - minek folytán Pestalozzi magaviseleté 
teljes életén át ügyetlen és bátortalan maradt. A 
remi és szépség iránti érzék sem fejlődőit ki benne . társulata által a karlsbadi zenekar közreműködése 
kellően. Maga is gyermekkori neveléséről eléggé jel- mellett, érdekes műsorozattal második és utolsó 
lemzőleg nyilatkozik: A világot csak anyám lakszo- j művészi tüzjáték rendeztetik. Tekintve a jótékony 
bájának szűk körebi n, valamint az iskolaszobán belül czélt és azon körülményt miszerint a társulat azon 
tanultam ismerni; a valódi elet előttem olyannyira' lesz, hogy a t. közönségnek ismételve egy kelle-

A Czukor, kávé és sör fogyasztási adó kiveté
sére a soproni pénzügyigazgatóság Pápa városára 
nézve bizottsági tagokul Hanauer Béla és Vajdics 
Károly urakat, a város pedig elnökül Osvald Dániel 
urat nevezte ki.

Jótékonyczélu előadás. Vasárnap, április 17-én 
a polgári kör könyvtára javára a czifrakert helyisé
gében Warta Sándor és Mózes .lakab tüziuűvészeti

egy kelle- 
mes estót szerezzen, ajánljuk olvasóink becses fi
gyelmébe.

Pápán Mártius 29-én egy erszény találtatott, 
melyben pénz van, közte egy darab császári arany. 
A vásár mindkét napján doboltatott tulajdonosa még 
nem jelentkezett. A rendőri hivatalban őriztetik. 
Igazolandó tulajdonosának bármikor kiadatik. Pápán

ismeretlen volt, mintha nem is élnék azon világban, 
a melyben lakom.*  — Néha el-ellátogatott nagy
atyjához, a közel faluba, hol a nép nyomorúsága ér
zékeny s résztvevő szivében szánalmat gerjesztett. 
Élénk képzelő tehetséggel s fogékony észszel bírván, 
tanulmányaiban örvendetesen haladt. Szerette a régi 
klassikuRokat olvasgatni, s egy tőle még tanuló ko
rában Dem osth enosből fordított s egy lap- a rendőri hivatal April 12. 1881 Czink János ká
bán megjelent töredék úgy buzgalmáról, mint isme- pitány.
rétéiről tanúskodott. Pap akart lenni; de midőn egy Szerdán estve úgy 12 óra tájban 2—3 g;
szónoklati kísérlete nem sikerült, a 
melynek tanulmányozásának bevégezte után súlyosan 
mcgbetegült. - Ebből kilábbadvún, haldokló barátja 
Bluntschli tanácsára csendesebb életpályát választott 
s földmívelő lett.

Ezen időben Rousseau „Emil*-jévcl  ismerke
dett meg, mely mű hatalmas benyomást tett kedé
lyére. ... 1767-ben Kirchbergben a földmívelóst ta-,
nulta gyakorlatilag. Azután Birr falunál az Aar mól-| 
lett 100 holdnyi területű gyepföldet vett, szerény 
házat építtetett azon, melyet „Neuhof*-nak  nevezett] 
el. Két évvel későbben egy gazdag zürichi koroske-1 
dőlték leányát, Sclmltheiss Annát vévé nőül. Ez vala > 
őrangyala; mert viszonyai csakhamar kedvezőtlenek 
kezdtek lenni. Rósz termés, embereinek az ő jósá
gával és járatlanságával való aljas visszaélése va
gyonikig tönkre juttatók. De ő még sem csüggedett 
el; szegény gyermeke/v számára felállítandó nevelő
intézet által vélt magán, különösen pedig a nyomo
rult nép sorsán segíthetni. Kinevették, kigunyolták, 
de ő hű maradt eszméjéhez, miért tiszteletet s cso
dálatot érdemel.

(Folyt, köv.)

Szerdán estve ugv 12 óra tájban 2—8 gaz
joghoz fordult, ember a padláson át akart bejutni Rósenberger 

I Adolf urnák hátsó szobájába, ennélfogva a padlás 
pallóját kezdték fölfeszegetni, hogy onnét bejutva 
kirabolhassák. De nem úgy akarta a sors, mert a! 
deszkák recsegése áthallatszott az előszobába s ez ’ 
felébresztette a gazdát, aki elriasztotta őket. Nem 
lenne kár, ha az éjjeli őrök minden estve ezek az 
ntezákba is ellátogatnának, mert olyan ritkák e kül- j 
ső ntezákban, mint a fehér holló. —

Csütörtökön egy ide való szolgáló annyira meg
szerette agy asszonyságnak zsebjét — vagy azt aka
rom mondani erszényét, hogy elhatározta magában 
bármi történjék is ilyent vesz magának. E czélból 
követte is az asszonyságot, a ki a Bermüller-féle 
üzletbe ment vásárolni és ott lassan kihúzta az er
szényt az assszonyság zsebéből. De szerencsétlensé
gére az ott levő vásárlók egyike észrevette azt tőle 
elvette. S a szép erszény utáni vágyért megbubozták. i

Ujonczozás. Pápán (a városban) még a múlt 
héten kezdődött az ujonczozás s 215 egyén közül 
bevált 19. A járásból 809 védköteles állíttatott, kik i 
közül 111 találtatott „tauglichu-nak. Persze volt] 
lárma és kurjongatás utón útfélen a nagyhét na- 

j gyobb dicsőségére. Az ujonczozás tegnapelőtt fejez- 
1 tetett be, de kedden még egy pótállitás lesz.

Borsosyyörön e hó 12-ikén esti 11 órakor 
tűz ütött ki vigyázatlanságból, melynek két húz lett 

I áldozatává.
A közös hadseregbeli tartalékos katonáknak 

az idei fegyvergyakorlata Győrött 13 napig tart és 
pedig kezdetét veszi jövő hó 2-án.

Folyó évi április hó 16-án Veszprémmegye, 
' xagyalásony községében kir. póstahivatal lép élet- 

" I be, mely levél- kocsipóstai küldemények, valamint 
; 200 forintig terjedő pénzutalványok és utánvételek 
felvételével, továbbítása és kiadásával fog foglalkoz-1 

! ni és a pápai postahivatallal kocsiküldöncs postajá- í 
I rátok által lesz összeköttetésben.

Ezen postahivatal kézbesítés kertiletét Dab- 
rony, Nagyalásony, Vecse és Vid községek, Kisalá- 
Kispodár, Nagypodár és Ötvös punták és a po- 

I dúri malmok fogják képezni. Sopron 1881.
10-én. A m. kir. postaigazgatóság.

I

Vidéki és helyi hírek

len gytllölség jege lassaukint felolvadt, fellobban 
a hamvadó szerelem, létrejött a kibékülés, jegyvál
tás, az esküvő annak rendje-módja szerint végbe 
ment és e második frigy által boldog pár lett belőlük 

Az időjárás igen szeszélyes. Reggel- és dél
előttönként a leggyönyörűbb tavaszi időjárásnak ör
vendünk, délután azonbau nem tanácsos „Überzieher*  
és esernyő nélkül utczára lépni. Deniquo csak igaz, 
„April maciit was er will.“

A ,,Hymen-‘ szépirodalmi hetilap 14-ik száma 
a czimlapon Helvev Laura, a nemzeti színház ün
nepelt drámai mii vésznőj ének szép kivitelű arczké- 
pét hozza s következő gazdag és érdekes szépiro
dalmi részt tartalmazza: A szépirodalmi részben: 
Zulajkáról. Költemény, Csáktornyái Lajostól.^ - A 
ki tudtán kívül házas. Elbeszélés Mikszáth Kálmán- 

, tói. — Vidéki sálon. Rajz. Gáspár Imrétől. — Be
járhatod . . . Költemény. Vay Sándortól. — Két 

isziv lemondása. Rajz.’ Ries Herm intői. — Soha 
többé! Csáktornyái Lajos regénye. (9—16 lap.) Ve
gyes közlemények: A „Hymen*  hírei. (Eljegyzések, 
esküvők.) — Mulatságok krónikája. (A „Hymen*  
tudósítóitól.) — Mindenféle. — Adomák. A „há
zasság előcsarnokábanu: a „Hymen*  házassági kis 
hirdetései. — Beérkezett levelek és ajánlatok. — 
Talányok és megfejtések. — Szerkesztői galamb- 
pósta^ — Hirdetések. A „Hymen előfizetési ára 
negyedévre (még januártól teljes számok is megren
delhetők; 1 frt, félévre (január június vsgy ápril- 
szeptember) 2 frt, a 7-ik számtól, melyben az uj 
regény kezdődött, a 13-ikig 50 kr; moly (Buda
pest, VI Gyár-utcza 15. sz. I. em.) a „Hymen*  

’ szerkesztőségébe küldendő. A ki előfizet, a házas
sági hirdető rovatot ingyen használhatja, s egy 
nagy tárgy nyeremény-sorsjátékra szóló sorsjegyet 
ingyen kap rendkívüli ked.ezményül.

A Képes családi lapok" 28-dik számának 
tartalma: A feledés útja. Elbeszélés irta Prém Jó- 
zsef. — Ruthén népdalok. Fordította Fehér L. — 
Kolozsvárit, 1848. deczember 25-én. Teleki Sándor
tól. — Gondolatok. — Hogy múlnak ki az állatok? 
Természetrajzi tárcza. — A nihilista-hajsza. Fran- 

1 czia regény. (Folytatás) — Megbünhödött. Bünü- 
gyi elbeszélés. — Tiltott gyümölcs. Nihilisták szál- 

• Titása Szibéria felé. — Mozaik: Irodalom és míívó- 
I szét. — Történeti apróságok — Egyveleg. — Szer

kesztői üzenetek. Képek: Tiltott gyümölcs. — Eli
téit nihilisták szállítása Szibéria felé. Melléklet: A 
„Rejtélyes házasság*  czimfl regény 193 208. ol
dala. Á borítékon: Hetinaptár. — Pályázati talá- 

I nyok. — Kérdések, feleletek, ajánlatok stb. - Hir
detések.

„Műszaki hetilap1- czim alatt egy valóban hé
zagpótló és életrevaló vállalatot indított meg Gon- 

l da Béla mérnök és mííegvetemi m. tanár, a „Gaz
dasági Mérnök*  szerkesztője. A lap czélja az általá
nos műszaki ismeretek terjesztés és fejlesztése, - 
különös tekintettel hazai viszonyainkra. Ennek meg- 

i felelőleg közöl alapos és szakszerű czikkeket a mű- 
középitészet, az építő és műipar, az út-, vasút-, 
híd- és vízépítés, valamint a gépészet és gyáripar 
köréből. Közli időnként a nevezetesebb szakférfiak 
arczképe, élet- és jellemrajzát. Közli az építési és 
szállítási hirdetményeket és azok eredményét stb. — 
Első száma, feltűnően díszes kiállításban, a következő 

i tartalommal jelent mtg; Vásárhelyi Pál mérnöknek, 
j a Tiszaszabályozás nagynevű tervezőjének élet- és 
|jellemrajza (arczképpel). l j rendszerű hegyi vaspálya , 
(2 képpel). A múlt építő művészete és annak viszo
nya a jelenkor építészetéhez. A'budapesti dalmtí- 
szinház (képpel). Vasráeskapu (képpel Vegyes köz
lemények ahazai és külföldi építkezések és műipar 
köréből. Tudósítások a Mérnök- és Epítész-Egylet. 
az iparegyesület, a fővárosi közmunkatanács stb. 

Április üléseiről. Építő anyagok ára és ménkabér az ország 
. különböző vidékein. Árlejtések és pályázatok s azok 

Figyelmeztetjük’ölvn’sóii’i’kat YiaiiftiuinVH Simon A Műszaki hetilap megjelenik min-
1 den csütörtökön, díszes kiállításban, kopekkel és rész
letrajzokkal gazdagon illusztrálva. Előfizetési ára

• - — *■  | erre az évre csak 6 frt. Előfizetéseket 1 frt. rész
sorsjátékhoz, mely gazdagon el van látva főnyere- letekben is elfogad a kiadóhivatal (.Budapest, Üllői 
ményekkel, úgy hogy remélhető, miszerint e játék- út 4 sz.) Ajánljuk e díszes és tartalmas lapot a 
Inm vidékünk is részt fog venni. Ezen vállalat'meg- '’S válla,kozők
érdemli a bizalmat, mert államilag biztosítva van, a I 
bankház pedig ismeretes szigorú és becsületes el
járásáról.

Aki eltagadja, hogy kirabolták. Tomesvárott 
egy szatócs még e hó 1-je, tehát a czukor-. kávé
st!). adó behozatala előtt, jó nagy mennyiségű ezuk- 
rot s kávét vásárolt és azt egyik rejtett helyiségébe 
téve, nem jelentette be, hogy ezáltal majd jó ha
szonra tesz szert. Egy szép reggel azonban annyira 
kiürítve találta ,.titkos áruraktárát,“ hogy még a 

i legügyesebb pénzügyőr szeme sem födözhetett volna 
i l<”'l benne „fogyasztási adóköteles* 1 tárgyat, vagvis 

tö'ruüt újászós kimuíiát A "bohlogült- más szóud mondva, elemeitek onnan mindent. És n
..I szatócs nemcsak, hogy nem jelentette fel a dolgot, 

7 | de ha említik: eltagadja.
Emlékéért pedig Regényes házasság. A ..Szatmármegyei Köz

szülő helyén Nagy-Dé- |f,nv‘--l)'.,n olvassuk: Császy Mihály, beregmegyei la
fog a gyász isteni tisz-

1 egyen a föld porai

Tisztelt olvasóinknak boldog ünnepeket kivá- i 
nunk; hátralékosainkat pedig tisztelettel kérjük, szi-I 
veskedjenek az elő- és utánlizetési díjakat minél előbb j 
hozzánk beküldeni.

Személyi hírek. Megyénk alispánja, lek. \’ég-, 
hely Dezső úr, az ujonczozás alkalmából a múlt hét- | o 
tol kezdve egészen tegnapig városunkban időzött. — ! ' 
A „Veszprém*  derék szerkesztője, Kompolthy Tiva-i 
dar úr hétfőn és kedden időzött városunkban.

Varosunk iparos ifjúsága, mint l alljuk 
holnap fog gyűlést tartani egy dalegyesület létesí- ; 
tése czéljából. Karmesterül Csekő Gusztáv kollégiumi I 
és polg. iskolai énektanár urat fogják felkérni. Mié 
mozgalmat csak helyeselni tudjuk, s kiválniuk a de
rék iparos ifjúságnak sok sikert, mely nem is fog 
elmaradni, ha ügyüket olv avatott kezekbe i^szik le, ]iam|jnrgj bankháza lapunk mai számában megjelent 
mint az említett tanai- lilék. Hát az „uri*  osz- hirdetményére. Eredeti sorsjegyekről van itt szó oly 
tály, vaj’ mikor fog mozogni?

Szabadságharczunk egyik kimagasló alakja. 
Kossuth Lajosnak utolsó leheletig hű társa: Iliász 
Dániel ápril 10-én reggel öt napi betegség után 
Collegno de Baracconeban tüdőlobban meghalt. Aki
adott gyászjelentés így szól: I h á s z 1 m r e, 1 h á s z 
János és özv. L e p o s s a .1 ó z s e f n é született 
Ihász Erzsébet úgy maguk, mint gyermekeik nevé
ben szomorodott szívvel jelentik szeretett testvérük
nek Ihász Dániel 1848—49-iki honvéd, s nyug, 
olasz ezredesnek, s savoyai katonai érdem rend lo
vag keresztje s a Moritz Lázár rend lovag keresztje 
tulajdonosának folyó 1881-ik év ápril hó 9-én éle
tének 66-ik évében reggeli 1 29 órakor tüdőlob kö- i föl benne 
vetkeztóben t 
nak hült tetemei folyó hó 11-én tétettek a collég- - 
női sirkertbeu örök nyugalomra, 
folyó hó 18-án a boldogult 
mén az evang. templomban 
telet megtartatni. Könnyű 
felett !

A hazbéradó ellen 31 darab felszólamlás ment 
el a megyei közigazgatási bizottsághoz. Az adófel- 
ügyeloség, úgy látszik megtette „ kötelességét.“

kos, néhány év előtt, házasságra lépett SzölŐsy Ala
jos parasznyai birtokos Emma leányával. A fiatal 
házaspár között rövid idő alatt egyenetlenség fejlő
dött ki, minek következése engesztelhetetlen gyü- 
lölség. válóper és elválás lett. Evek múltak és az 
elvált telek nem tudták egymást feledni; újból 

I megkezdődött köztök a közeledés, az engesztelhet-

I szives Ügyeimébe és pártolásába. -
Az „Ország-Vilá^ IX. fűz. tart. 1. Szöveg: Ta

más mester. (Elbeszélés.(Gozsdn E. (111.) Fagyos éjjel.
1 Suomalainen Sámueltől. Hulló csillag. Elbeszélés. 

Körösi Lászlótól, lilánké emléke. Költemény. Dömö
tör Páltól. Vendéglő az likas sustákhoz. Eaber Ká
rolyiéi. Egy kisasszonyhoz. Költemény. Mezei Er
nőtől. Ftazási emlékek Felső-Olaszországból. Vizke- 
lety Imrétől. Levelek az amerikai emigráczióhól. 
Nagy Gyulától. A hosnyák zsidók. Strausz Adolf
tól. Lenge szellő simogatja . . . Reviczky Gyulá
tól. Menyasszony. (Regény.) Beöthy Lászlótól. (14 
közlemény.) Shylock és .Tassika. (Képpel) Lear és 
a bolond. (Képpel.) A kis virág Jszedők. (Képpel.)

’ A koldus gyermek. (Képpel.) Iliuz-vadászat Erdély
ben. (Képpel.) Hang-próba. (Képpel.) Világos (Kép-

• pel.) Az aggteleki barlang. (Képpel.) Irodalom.
• Zene. (h. j.) Színház. Gyászrovat. Divat, (’sillagá-
■ szat. Találmányok. Állatvilág. Ftazások. Közleke- 
I dós. Különfélék. Naptár, rejtvények. Hirdetések.
■ A XIV. füzet rejtvényeinek megfejtése. A XIV. fű-
■ zet rejtvényeinek megfejtői. II. Képek. Shylock éi> 
' .lessika. Lear és Bolond. A kis virág-szedők. A
I koldus gyermek. Hiuz vadászat Erdélyben. Hang-’ 
•I próba. Világos. Az aggteleki barlang.



Algner Alajos kiadásában megjelent: 1) Szép
irodalmi köuytár 6. 7. 8. 0. füzetei Milkó Izidor 
.Mindenütt és sehol*  ez. elbeszélése és Széeliy Ká
roly .Szép Ilonka" ez. verses regényével és arezké- 
pével. — 2) Magyar regénycsarnok 8. 9. 19. fűz. 
Beksics Gusztáv „A szabadság országa," és Nagy 
László, Zsadányi István viszontagságos élete ez. re
gényével. Ára 1—1 füzetnek 30 kr.

Táborszky és Parscli nemzeti zenemiikereske- 
désében megjelent: liocoeo, Hallét zongorára két 
kézre. Ára 1 frt 50 kr.

Városunkban meghaltak f. hó 7 13-ig: Nyárs
János gyermeke József, r. k. 1 éves, sorvadás. Má- 
tus Józsefre gyermeke János, r. k. 2 éves, sorva
dás. Marton Józsefué, li. b. 28 éves, tüdögömökor. 
Máskai József gyermeke Rezső, r. k. 7 hetes, bél
lob. Limberger Antalné, r. k. 57 éves, tüdőlob. 
Jámbor Jánosáé, r. k. 78 éves, aggkor. Hunyadi 
Jánosné, r. k. 43 éves, tüdővész. Szente Márton 
gyermeke Márton, á. h. 2 napos, nehéz szülés. 
Vágó Mihály leánya Teréz, r. k. 25 éves tüdőgö- 
mökor. Hekier János gyermeke János, r. k. 14 hó
napos, ránggörcs. Molnár István leánya Mária, r. 
k. 3 éves, sorvadás. Szakaiéi Mózes, h. h. 115 éves, 
tüdővész.

'■

Üzlethelyiség változtatás.
Alulírott tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, miszerint f. é. Sz-Györg.v napjától kezdve 

üzletemet a Nobel Armin-féle ház 1. sz. boltjába teendőm át. - 1'örekvésem ezentúl is oda fog 
irányulni, lmgy n n. é. közönségnek teljes bizalmát kiérdemeljem, Egyszersmind tudatom, hogy a 
tavaszi s' nvá’ri idényre a legújabb divatu posztó-, nemez- és szalmakalapokat uruk és gyerme
kek részére', úgyszintén mindenféle tűzoltó-, honvéd-, posztó- és selyem sapkákat, bársony- és 
horgolt házisapkakat. török fost, a legújabb minőségben logok tartani s mind ezeket a n. érd 
közönségnek a legjutányosabb árak mellett logom kiszolgálni. Továbbá nálam téli ruhák nyári 
gondviselésre biztosítás mellett fogadtatnak el. ......

A n. é. közönség pártfogását kéri ÖZV. ROZENBERGER IGNÁCZNÉ.

&

VASÚTI MENETREND.

l-R

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

400,000 inárka

Indul :
Pápáról Kis-Czell felé d. e. 12 ó. 24 P" d. u. 7 ó. 54 p

p Győr felé d. u. 2 ó. 49 P" regg. 6 ó. 42 p

Érkezik:

Pápára Kis-Czellböl d. u. 2 ó. 44 P" regg. 6 6. 12 p.
_ Győrből d. e. 12 6. 19 p- d. u. 7 ó. 29 p

GYÓR-BÉCS-BUDAPEST.
Győrből ind. Bpest felé 11 ó. 20 p. <1 e. 10 ó. 16 p este
Győrből indul Bécsfelé 5 ó. 17 p. d. i. 4 ó. 26 p. reg.

SZ0MBATHELY-S0PR0N-NAGY-KANIZSA.
Szombathelyről indul Sopron felé 3 6. 15 p. regg. |

„ r „ P 9 ó. 15 p. d. e.
r „ r r 3 5. 10 p. d. U.

" ............................. 7 ú. 51 p. este.

PÁPA:
100 klgr. vagyis métermázsanként.
Búza: jó 11 frt. GO kr..közép II fit. kn.alsó 

10 frt. 20 kr.
Rozs: jó 10 frt. 20 kr., közép 9 frt. 00 kr., alsó 

frt. 30 kr.
Árpa: j.8 frt.öOkrk. 7frt. 80kr. és a. 7 frt. 60kr.
Zab: j. 6 frt.40 kr. k. G frt. 2<> kr. G frt. kr- 
Tengeri: j. G frt. - kr.. k. 5 frt 80 kr. és a. 

frt. 60 kr.
Burgonya: frt. — kr. közép 1 frt. 20 kr.
Széna: j. 2 frt. GO kr. k. 2 frt 10 kr.
Zsúp: j. 2 frt., kr. közép 1 frt 70 kr.

Pápán, 1881. ápr. 14. Woita József.
polgármester.
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Szerkesztöl üzenetek.
St. P. F. kihez intézte rigmusait, megharagudnék, 

azt pedig ön sem szeretné. Tanulmány, gyakorlat!!!
P. A. D. Egy kettő bevált.
H. J. Alkalmilag hozzuk.
B. E. Hasonló irányú czikkekkel már el voltunk látva.

Mást kérünk!
Z. Gy. Srsf. Az <">n tárczaczikkeit mindég szívesen kö- 

töljük, — de mást is. Mentői előbb legyen szerencsénk.
Sz. L. Szls. Blhs. Köszönjük. Egyebeket is kérünk.
A. N. j. Ngyszmbt. Életjelt kérünk '

Magyar papirjáradék. Mintán a f. évi 
költségvetési hiány hátralevő részének és a 
külömböző állami kölcsönök tőketörlesztési 
hányadainak fedezése czéljából papirjáradék 
kibocsátására vonatkozó törvényczikkek 
szentesítve és az országgyűlés mindkét há
zában kihirdetve lettek, az e kibocsátás 
felét képező mintegy 13,000,000 frt. név
értékű kötvényeket a magyar általános 
hitelbank és cousortiális társai a vitelár 
lefizetése mellett f. évi márczius 8-ikán 
tényleg átvették.

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

Ezen uj terv czélszerii berendezése oly módú, hogy 
néhány hó letelte alatt 7 húzásban 51,700 nyeleméi t 
sorsol tátik ki, ezek közt 400.000 márkás főnyeremény, k, 
és különösen:

Felkérjük, legyen oly szives alantálló ro
vatban pontosan czimét följegyezni.

A sorsjegyek számát, melyet kíván.
Vájjon az összeg ide csatoltatott-e, vagy 

p o s t a- n t a 1 v á n v n v a 1 k ü 1 d éti k - e.
Kisebb megrendelések legjobban ajánlott 

levelek által küldetik el és a postai díj szin
tén felszámíttatik.

1

1 íívcr 250,000 márka 1 nyer. 12,000 ni
1 \ 150,000 , 24 10,000 „
1 , 100,000 „ 5 „ 8000 „
1 , 75,000 , 54 , 5000 „
1 , 50,000 „ 105 , 3000 ,
2 40,000 „ 263 , 2000 „
3 30,000 B 631 , 1000 „
4 , 25,000 , 873 „ 500 „
2 20,000 , 1050 , 300 ,
2 15,000 „ 28,860 , 138 ,

húzások tervszerüleg hivatalosan vannak meghatározva.A o .........................   ... „.................
Ezen nagy és az állam által biztosított pénzsorsolás

első húzásához.

I egész sorsjegy 6 márkáért azaz 3', o. é frt
I fél „ 3 r r I ‘ 4 „ r frt
’ 4 r l'/j r . r r frt 90 kr.
Minden megrendelés rögtön és pontosan, vagy utánvét

tel, vagy az érték előbbeni megküldése esetében posta 
utján eszközöltetik, és minden megrendelő közvetlenül ál
tálunk megkapja az állam czimerrel ellátott eredeti sors
jegyeket.

A sorsjegyekhez a hivatalos huzási tervek mellékeltet
nek és minden megrendelőnek a megtörtént húzás után 
felhívás nélkül megküldjük a huzási lajstromot.

A nyeremények kiűzetése mindig pontosan állambiztu- 
siték mellett, vagy egyenesen általunk, vagy pedig 
kívánságra összeköttetéseink folytan Os/.trák-Magyarország 
minden nagyobb városában történik.

Általunk eladott sorsjegyeknek a szerencse többnyire 
kedvezett és több, nagyobb nyeremények közt a főnyere
mény is nem egyszer, tőlünk vásárolt’sorsjegyeken ’ny - 
retett meg és ki is fizettettek; és pedig a többek kö't 
25O.0HO; 225.000; lőü.OOO; ÍOO.(XH); KO.OÜO; 60.000; 
40.000 márkát stb.

Miután egy ilyen biztos alapra fektetett vállalat min 
denütt a legnagyobb részvétnek örvend, kérjük a megren
deléseket f. é. Május 15-ig kezeinkhez juttatni.

Kniiíiiinnn és Simon,
bank- és váltóüzlete Hamburgban 

vesz és elad mindennemű állampapírokat, vasut-részvénye- 
két és kölcsön-sorsjegyeket.

U. I Az eddigi bizalomért köszö.netünket nyilvánítva, fel
kérjük mostun ezen új sorsolásban részt venni. és 
megígérjük, hogy ngv mint eddig, ezentúl is szolid 
pontos kiszolgálás által a t. érdekelteknek megelé
gedés él kinyerni főtörek vésünk leend.

Fentiek

kr. 
kr.

Rendelési levél.
Kaufmann és Simon Hamburgban

kérném küldené meg 
gyet, melyért az összeget

„eredeti sorsje-

bán ) hozzácsatolva
) posta-utalványnyal

kapja meg.

Czim :

Kereszt- és családneve

Lakása :

Közelebbi ismertető jelek

A szerkesztésért felelős laptulajdos: Nobel Ármin. Nyomatott Nobel Árminnál Pápán.


