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Hungária"! biztositóbank,

200,000 ezüst forint

Már f. é. május 24-én és 26-án
kezdődik a szabad F r a n k f u r t város
által felállított s biztosított legújabb

nagy pénzsorsjáték húzása.

Borsod-, Heves-, Alsó-Zemplén-,Toriia-, Göiuör-, Szabolcs-, Bereg- és Zólyommegyékre
•i'i-*

tűzkár elleni biztositások

>t*

a legméltányosabb föltételek mellett jutányosán ugy általunk, mint minden nagyobb helyen felállított fő-, kerületi és
alügynökeink által eszközölbetök.
Midőn erről a nagyérdemű hazai közönséget értesiteni van szerencsénk, felkérjük egyszersmind belföldi intézetünk szíves
pártolására, ajánlva minden a biztosítás körébe eső szolgálatunkat, s kijelentvén még ez alkalommal, miszerint minden e tekintetben hozzánk érkezendő kérdésre készséggel nyújtunk felvilágosítást. — Miskolcz 1864., deczember elején.

A „Hungária44 biztositóbank miskolczi vezér-ügynöksége.

1ICHTENSTEIN és FŐRÉSZ.

922 (6-6)

MARSHALL FIAI és TÁRSUK GAIOOROUGHBAN
(Angolhon),

Heksch Sándor F.,

Biedermann és Overhoff,

2 sasutcza 12. sz. a. magyarhoni föügynökség, föügynökség a cs. k. tartományokra nézve,

Horváth Ferencz,

ajánlják dúsan felszerelt raktárukat kitünö és é r m e t nyert

GOZMOZDONY- CSÉPLŐGÉPEK, LISZT- ÉS FÜRÉSZMALMOK,
.:»>..

s egyéb gazdasági gépekben a legjutányosb árakon.

Képes árjegyzékek ingyen és bérmentesen.

ROB-LAFFEGTEUR

14,800 nyeremény közt következő főnyeremények találtatnak, s föltétlenül
megnyeretni fognak, n. m. 200.000,
1OO,OOO, 50,000, 30,000, 25,000,
20,000, 15,000, 12,000, 10,000
stb. forint.
Minthogy az állam ezen pénzsorsjáték egész vezetését magára vállalta,
s a számok mindegyike különbség nélkül a húzás folyama alatt okvetlen sorsolás alá keriilendnek, s hivatalos sorshuzási lajstromok által ingyért fog
igazoltatni, mi kétséget sem szenved,
hogy ez által a t. résztvevőknek minden tekintetben a legnagyobb előny és
biztosíték nyujtatik.
A kormány pecsétjével ellátott, s az
állam által kibocsátott
1 egész eredeti sorsjegy ára 6 ft.
Fél eredeti sorsjegyé . . . . 3 ft.
Kétnegyed sorsjegyé szintén 3 ft.
Közelebbi felvilágosítást a játékterv
tartalmaz, s továbbá azon rendkívüli
előnyökre, melyeknek tudása a legnagyobb fontossággal jár, — az illetők
ugy fognak figyelmetessé tétetni, hogy
ha a megrendelések a pénzösszeg hozzácsatolása mellett, minélelőbb s közvetlen az alulírottakhoz intéztetnek.

L. Steindecker-Schlesinger,

váczi-uteza 5-dik szám alatti házban,

bank-s pénzváltó-üzlete mainai Frankfurtban.
A sorshuzási lajstromok és pénznyeremények a történt húzás után azonnal
meg fognak küldetni.
1069 (6—7)

1062 (4—12)

Csász. kir. szab.

UDITO-NEDV

Komoly "Wg

figyelmeztetés.

A tisztelt közönség gyermekei egészségi
állapotának megszerzése és a meglevőnek
fenntartása tekintetéből az általam feltalált
és kiállított biztos hatású

Franczia-, Osztrák-, Oroszország- és Belgiumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágosítást nyújt a minden könyv(Restitutions-Fluid)
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
„giliszta-csokoládét44
röpirat : „Brochüre über die vegetabilische
óhajtván megszerezni, e törekvésében —
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."
többször — hamisítva utánzott készitKW1ZDA FERENCZ JÁNOSTÓL már
A Rob-Laífectenr, melynek hathatósága
ménynyel lön rászedetve.
csaknem évszázad óta el van ismerve — vérEnnélfogva figyelmeztetem a t. közönséKorneuburgban.
tisztító növényi szörp, mert könnyen emésztget, szíveskedjék ez ügybeni bővebb taElső
Ferencz
József
ausztriai
császár
Ö
Felsége
által,
az
ausztriai
államok
összes
hető és ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
pasztalás szerzése tekintetéből egyszer egyeRob a bőrbetegségek, valamint átalában a területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári nesen tőlem megrendelni,a mely alkalommal
megrongált nedvek és vér által előidézett kir. ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizáró- a küldeményhez csomagolva nyerendő utabajok gyógyítására, minden ország legelső lagos szabadalommal láttatott el, s a londoni 1862. évi világkiállításon éremmel kitüntetve sító könyvecskémből, egyéb hasznos tapasz— ó felségeik ai angol királynő s porosz király udvari istállóiban, az üditönedv készítőorvosai által a legjobban ajánltatik.
talatokon kivül, tisztelt bizományosim névAszárczagyökérböl készült hashajtó ször- jének az illető fólovászmesteri hivatalok részéről dr. Knauert fő-lóorvos hozzájárultával jegyzéke is átnézhető, kiknek száma minttörtént
hivatalos
megállapítás
folytán,
a
legnagyobb
eredménynyel
használtatik;
ezen
pöt (Syrup Sassaparilla) stb. messze fölülegy SOO-ra rug, ezeknél saját készitményü
múlja, s egyszersmind helyettesíti a hal- üditónedv a lovat legnagyobb megerőltetéssel járó munkában a késő korig folytonosan „giliszta-csokoládém" mindenkor kapmájolajat (Leberthran), az antiscorbuticus vidám s jó erőben fenntartja, s különösen terhes munka előtt s után erőaitóleg hat.
ható. De 'ly helyekről is csak azon szeletszörpöt, valamint a hamiblagot is (Jodkékért állhatok jót, a melyek gyöngyöleiken
Valódi minőségben kapható:
Kalium).
sajátkezű névaláírásom hü lenyomatát viE vértisititó növényi szörp csak akkor PESTEN : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái, királyateza 7. sz. a. selik.
valódi, ha ezen aláírással van ellátva : „GiTovábbá:
E figyelmeztetésem szükséges volta kitűrandeau de St. Gervais." Alaposan és
B.-Gyarmaton Omaszta F., — Debreczenben Bignio J-, - Eperjesen Zsem- nik a többi között különösen ez alábbi
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális bery, — Eszéken Deszáti,— Esztergomban Bierbrauer J. C, — Gyöngyösön levélből is :
anyagok használata nélkül, gyógyít ujabb Koczianovich J., — Győrött: Lehner F.,— Isperen Flamm J., — Kassán Novelly A.,—
T. Kröczer Ágoston urnák Tokajban!
és elévült ragályos nyavalyákat.
Késmárkon Genersich, — Kolozsvártt Wolf J., — Komáromban Ziegler A. és fia,
usroson
Kronetter
F.,—
Miskolczon
Spuller
J.
A.,
—
Nagy-Becskereken
Haidegger,
Uraságodnak
bizonyosan jól fog esni a
Kapható PESTEN : Törők József
gyógyszerész urnái a király-utczában 7. sz., — Nagy-Kanizsán Fesselhoffer és Rosenfeld, — Nagyszombatban Smekal ésfia,— tudósítás, hogy „giliszta-csokoládéjának"
ThalmayerA.es társa. BUDÁN : Rnkats N.-Varadon Jánky A., - Pakson Flórián J., — Pápán Beermüller W., — Pécsett hatása csudálatos nagyszerű volt. És csakL. V. udvari gyógyszertárában. TEMES- láy E.,— Pozsonyban Schertz F. ésHackenberger testv.,— R.-Szombatban Hamaliar ugyan sajnálatos volna, ha önnek titka időA., — Szabadkán Sztojkovits D , - Szegszárdon Hutter A., — Szolnokon Seheftsik, jártával nem kerülne a nyilvánosság elé, mert,
VÁROTT : Peclier J. E.
S V * A központi raktár létezik Parisban, Székesfehérvárit Kovács P.,—Sopronban Müller és Mezey, —Trencsénben Weisz L., daczára a vegyészet nagybani előhaladásádr. Girandeau de St. Gervais-nél, rue Tepliczen Weisz L., — Varazsdon Halter F., — Zágrábban Mihics Gr., — Zala- nak, az utánzott „giliszta-csokoládé" az
önéhez semmi tekintetben sem hasonlítható.
Richer, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás Egerszegen Hulinszky A.
Megkülönböztetett mély tisztelettel.
tétetik. Minden előforduló esetekben a szaK«y palncik ára 1 ft. 40 kr.
Jazka-Bratinán (Horvátországban), január
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
Kétrpalaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 80 ujkr. számittatik.
hó
20-án 1865. w i e s n e r Ilugo m. k.,
van, és melyen az aláirás: Girandeau St.Ger
Ó v í í l B összetévesztések kikerülése tekintetéből, más hasonnevű nem
vais találtatik.
710 (23 — 24)
földbirtokos.
^ r V í l ö * szabadalmazott gyártmányokkal, — tisztelettel kérjük arra figyelA megrendelések posta utján utánvétellel
mezni, hogy a cs. kir. szab. tiditó-nedv palaczkjai czimképein a szabadalmi okirat, a
londoni érem és a korneuburgi kerületi gyógyszertár ezégje van nyomva, ez utóbbi még történhetök, 1 darab 20 krért; csak nálam
Tokajban 6 darab 1 forint.
a palaczkokra is beégetve.
982 (7—8)
PESTEN kapható Török József, gyógyszerész király-utcza 7-dik szám alatt, és
Thalmeier és társa uraknál.
Vulkánit fogsorok és egyes fogak,
amerikai modor szerint, melyek minden
Kröczer Ágoston,
világosság experimentálisára.
eddig ismert készítményt sok előnyük
1086
(2—4)
gyógyszerész Tokajban.
által felülmúlnak, igen czélszerü módon
Ezen legújabb világitójanyag, mely a legerósb világosságot fejleszti ki, s a nap
készíttetnek és tétetnek be
fényével vetélkedik, ajánl:
j
M i n d e n n é in ü
1075(3 5)
HEKSC1I J. G-

lovak számára

Fogorvosi ajánlat.

fogorvos által,
József-tér 3-ik szám alatt, a fiókbanklutl szemben. •
987
(9-50)

MAGNESIA - SODRONY
CALDERONI ÉS TÁRSA,
látszerészek Pesten, a váczi-utezában.

~

12 hüvelyknyi sodrony ára 20 krajciár ausztriai érték.

Levélbeli megrendeléseknél felkérjük az illető t. ez. vevőket, hogy a bérmentesitéshez megkivántató s a távolságnak megfelelő levélmark a levélhez csatoltassék.

Tizenkettedik évfolyam.

a legszerencsésebb esetben csak
6 o. é. forintért.

A „Hungária" biztositóbank czimü magyar biztosító-társaság működését rövid idő előtt megkezdvén, azon oknál fogva
bátrak vagyunk, a t. ez. közönségnek becses tudomására hozni, miszerint nevezett biztosító-intézetnek

áézve megalapított vezér-ügynöksége reánk bízatott, s kerületünkben

10-ik szám.

takarópapiros
(ülakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik n.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, május 7-én 1865.
Előfizetési föltételek 1865-dik évre: a Vasárnapi Ujsa* és Politikai U j d c ^ o k együtt : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Cs»pan Vasárnapi Ujsag : Egész érre 6 ft^Félévre 3ft.- Csnpá,, Politikai Ujdon.agok : Égés, évre 6 ft Fél évre 3 ft

Algir

és népei.

A világ színpadán fölmerülő nagy ese- ujabb czivilizátio hatásának, s alig van föld,
mények között, a külföld ügyeit szemmel melyen a romboló behatások idöszakonkint arab nyelv egyik elágazása. De napjainkban
kisérő olvasók figyelmét bizonyosan magára nagyobb változásokat eszközöltek volna, már több franczia gyarmat világosan muvonta azon utazás is, melyre a francziák mint épen itten. A föld, melynek népe közt tatja az ujabb franczia hódítás nyomait. Ittott elszórva törökök is találkoznak, de a
császára e napokban indult, s mely most egykor a csillagimádás a rómaiak vallásákiknek számát a zsidók is nagyon túlhaszintén a nap eseményei közé tartozik.
nak, ez ismét a keresztyénségnek engedett ladják.
Mi ez utazás czélja? az bennünket ke- helyet, s hol a kereszt jelét újra Mohamed
Városai közül egyik legnevezetesebb a
vésbbé érdekel: de korszerűnek találjuk, a félholdja váltotta föl: legalább egy részben
tartomány
hasonnevű városa, Algir, a Köharmadik földrész ez egyik szebb tartomá- most ismét keresztyének kezében van.
zép-tenger
mellett.
E város, hajdan tengeri
nyáról, habár dióhéjban, némi ismertetést
Algir jelenleg azon csatorna, melyen az rablók fészke, egy kiemelkedő zöld pázsitos
nyújtani, mely elég érdekkel birhat mind- európai czivilizátio Afrikába árad, s melyért
dombon festői szép helyen épült, s sajátazokra, kik előtt Algir jelen
ságos alakú házaival, csillogó
helyzete ismeretlen.
fehér
mecsetjeivel és karcsú
Algir már 34 év óta
minaretjeivel
feledhetetlen beFrancziaország b i r t o k á h o z
nyomást
tesz
az utazóra. Fatartozik. Alig ötven évvel
lai
közt
kelet
sajátságai az
ezelőtt az oda utazás még
3
~
európai
szokásokkal
vegyítve
ezernyi
kényelmetlenséggel
föltalálhatok.
Mint
egy
utazó
s valóságos önfeláldozással
irja,
utczái
a
legtarkább
népjárt volna, de mióta e tartömeg
képét
tárják
föl
előttományt a franczia fegyverek
tünk. Itt fekete arczu négerek,
meghódították, s mióta gyorott turbános barna mórok jársan robogó vasutak közlekednak az európai divatu boltnek a szárazon s gőzhajók
kirakatok közt, mig odább
szelik a tenger hullámait, azgyönyörű
arab-méneken franóta az algiri ut nem egyéb,
czia
katonák
lovagolnak csilmint egy kis kéjkirándulás,
logó
fegyverzetben.
Itt a mór
melyre annál szivesebben válbazár
apró
divatczikkekkel
s
lalkozik az európai utazó,
örökös
zsibongással,
mig
némert néhány nap alatt a rahány lépésnyire 1.700,000
gyogó kelet minden szépségéfrankon
épült pompás színvel megáldott helyen találja
házban
adják
Verdi és Rosmagát, a nélkül, hogy az eurósini
dalműveit.
pai kényelemről le kellene
Épületei az égalj hevéhez
mondania.
és
a
mór nép ízléséhez alkalHa Pesten valaki vaspámazva
az európaiaktól nalyára száll, már egy hét múlva
gyon
különböznek.
A magas
Afrika 'északi partjain sétálházakon
nincsenek
tetők,
hahat, hol Algír a tengerparton
nem
terrassok
képezik
a
fömintegy 180 mérföldnyire tedélzetet,
mig
az
ablakok
herül el. E föld, a struezok és
lyét rácsokkal ellátott lyukak
tevék hazája, melynek déli
pótolják. De vannak ujabb
részén az Atlás hegylánczoépítmények is, ezek közt az
latnak a forró égöv alatt is
úgynevezett „arab - franczia
örök hótól borított bérczei
kollégium", az ifjú mór nemlátszanak, azúrkék egével,
Algíri előkelő mórnö.
zedék kiképzésére. A tereken
magas pálmáival, szóval: terszobrok diszlenek, köztök az
mészeti szépségeivel épen ugy elbájolja az
utazót, mint lekötik figyelmét a történelmi gazdag termékenységü földje a kereskedés- Isly herczeg szobra, ki Abd-el-Kadcrt elfogta.
emlékek, melyek hozzá csatolvák. A régi ben szép mennyiségű gabonával s teno-er- Hogy különben mindaz; a mi itt Európára
Karthágó birodalma, melynek földén Scipio partjainak korall-kincseivel szolgál cserébe. emlékeztet, a hódító francziák müve, szükNépessége, nagy kiterjedése daczára is, ségtelen is mondanunk.
és Hannibál ellenségek gyanánt állottak
mindössze
alig 3 millió, a kiknek legnaMég sajátságosabb az öltözékek különszemközt, azóta is mindig ki volt téve az
gyobb részét mórok képezik, s nyelvök az félesége, melylyel Algir utczáin találkozunk.
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A népségnek legalább egyharmada turbánt j tett, helyet üritendő, mintegy jutalmul, sa Maradj, maradj te csak mindig az a régi,
..:„„!
/'„:^„
»„4™ orr
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:„„ + „ CÍ4--..Í1
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visel fején,
inig
az előkelő
arabok +tiszta
S meglásd, majd a jókedv frigyre lép teveled:
ját választói számára.
fehér, és könnyű redőkben lefolyó lepeAz utolsó dey Hussein volt, kit e méltó Visszatérnek újra szétzilált vendégid,
dőkbe burkolóznak, melylyel fejőket is beta- ságra 1818 márcz l-jén emeltek. Most csak S napjaidat újra vidám körben éled.
karják.
romjai állanak már ama történeti nevezetes Addig is tehát, mig egyszer nemsokára
A nők, midőn kimennek, sürü fehér fá- ségü pavillonnak, melyben ez utolsó dey s Csak azt veszed észre, hogy lakodba léptem —
tyolt viselnek, a mely egész alkatukat el- Duval franczia konzul között ama nevezetes S a mi vélem együtt egykor messzeszálla,
födi, melyen sötét szemök sugara oly titok- szóváltás történt, mely Algir önállósága el- Az a jó kedv lészen ekkor is vezérem.
Addig is tehát, mig újra látjuk egymást,
teljesen ragyog át: otthon azonban öltözé- vesztésének közvetlen oka volt.
Köszöntsed
nevemben a víg czimborákat;
kükre kiváló gondot fordítanak. Az előkelő
1
S ha hozzád betérnek, őket bőven ellásd
„Miért
nem
válaszolt
nekem
a
te
urad?
mórnők viseletét hiven rajzolt képünkön
Jó borral, s beszéddel, mig a kedv elárad . . .
látja az olvasó. A fényűzés, mint nálunk, kérdé a dey a franczia konzultól.
„Tudod", szólt a konzul, „hogy a király, Legyetek vidáman, s emlékezzetek meg
ugy ezek közt is divatban van. Az előkelő
az
én
uram, csak olyanokkal levelez, a kik Olykor rólam is a hányatott fiúról,
mórnő nyakát és mellét, többnyire aranyvele
egy
rangban állanak."
Ki fölött azóta nem egy barna felleg
nyal vagy ezüsttel himzett finom csipkeszöHúzódott
keresztül mennydörögve rútul . . .
vet takarja; derekát fényes gombokkal szeA dey erre elpirult, s dühében a konzult
No de mindez elmúlt, s most mint vándor, a ki
gélyzett bársony felöltöny fedi, mig alább légyverőjével arczul csapta. „No hát, ugy A távol ködében látja már a várost,
török szokás szerint bő bugyogót visel se- mond, vedd ez ütést válaszul, magád éí S tudja, hogy legottan czéljához fog érni —
lyemből, aranynyal áttörve, melyet fehér urad számára!" — Erre kitört a harcz Al Ugy vagyok én — ámde Isten veletek most!
selyemharisnya szőrit lábaihoz. Ezenkívül gir és Francziaország között, mely az euróBenedek Aladár.
az előkelő mórnö jóformán minden idejét a pai kereskedő-hajók fosztogatása miatt küpiperére fordítja; megfesti körmeit, mester- lönben is gyűlöletes Algir önállóságának
ségesen sötét szint ad szemöldeinek és szem- s Hussein uralkodásának 1830-ban véget
A szegény ördögök.
pilláinak, kecspontokat fest homlokára és vetett.
(Elbeszélés.)
kezeire, azután fölrakja gyöngyeit, haját
Azóta a kevély palota félig romban hearanyszálakkal fonadékokba rendezi: szóval, ver, a pálmák, a kaktusz és lotuszbokrok,
Irta TOLNAI LAJOS.
ha még ezekhez hozzá számítjuk azt, a melyek körüle virultak, mind, mind eltűnI.
mit tőle a kávézás, dohányzás, a mór für- tek, mint eltűnt maga Hussein a meghódídők látogatása s több ily apró teendő elfog- tott, s X. Károly a hóditó, kit Algir elfoglaNem tudom, hogy a gyékényi elöljáróság,
mikor elhatározta, hogy a faluházának
lal, az előkelő mórnönek igen kevés ideje lása után trónjáról nemsokára szintén
rozzant
horpadtas fedele megreparáltassék,
elűzött a forradalom! A hóditó és a meghómarad az unatkozásra.
vájjon
arra
gondolt-e, hogy azokon az egyKülönben Algir utczáin nem ritkán a dított, mindketten hazájoktól távol, idegen
másra
halmozott
fenyöfaszálakon egyszerre
legkülönbözőbb nemzetiségeket lehet egy- országban haltak meg, mint azóta is a szaannyi
lesz
a
sok
nyomorult
éhenhaló, mint
szerre látni. Angol, német, olasz és spanyol badságáért több izben sikra kelt Algírnak
hideg
őszi
alkonyatkor
torony
ablakában a
utasok ép ugy megfordulnak ott, mint a több más kormányzója, s mint maga Lajos
varjú?
Ezt
a
kérdést
nyilt
kérdésnek
hamár szorosabb összeköttetésben levő fran- Fülöp, a polgárkirály.
gyom,
hanem
az
már
valóságos
tény,
hogy
cziák, vagy a fekete arczu, gyapjas göndör
Jelenleg Algírban III Napóleon az ur, s
hajú négerek, kik a szomszéd Arany-partok- Mac Mahon tábornagy a kormányzó. Med- 18**ban akkora éhség volt, hogy ha az Ajról Algirt oly sokszor fölkeresik. Néha még dig? ki tudja! A sors oly változó — Csak óváry uraságnak tiz annyi burgonyája terem is, mint a fölebb való esztendőkben,
magyarok is megfordulnak e szép tarto- egy változatlan, mely Husseint, X. Károlyt,
meg tízszer olyan jó: annak a mindenünnen
mányban, mint epén az idén, a mint olva- s a polgárkirályt is megbuktatá: a haladás,
összegyülekezett temérdek embernek még
sóink is tudják, gr. Széchenyi Béla és gr.polgárosodás és a szabadság eszméje, melyse lett volna elég.
Erd'ódy vadásznak ott a sivatagok kirá- nek közülök egyik sem akart hódolni.
lyaira, az oroszlánokra.
A széles fekete táblát, — mely eddig
"endesen a faluházának udvarra néző oldaAlgir város nevezetességeiről szólva,
án lógott, — most kivitték a kapu elé, felmeg kell említenünk a mecseteket vagy
Egy régi jó korcs maroshoz.
szögezték egy jó magas karóra, hogy még
mór templomokat, az azokban előforduló
(Baráti megemlékezésül.)
főbb szertartásokkal. 1830 előtt az afrikai
messziről megláthassa mindenki.
mecsetek belseje az európaiak előtt egészen
A ki tudott olvasni — elolvashatta,
Ott, hol annyi jókedv fórra egybe olykor,
ismeretlen volt; a keresztyén, ki e templom- Melynek éltetője te valál mindétig, —
mert ez volt rá irva világos öreg betűkkel:
ba lépett, a halált ki nem kerülhette, s az Ott, hol lelkeinket nem mindig a jó bor
„Tudni való:
igazhivő mórok gondosan megmosták a kö- Hozta hullámzásba, de vidám vendégid —
„Ha valakinek szüksége volna élelemre
vet is,melyeta hitetlenek lába érintése meg- S hol. — de hogy ne mondjak többet — oly vagy hajlékra: e végből jelentse magát a
fertőztetett. Most már veszély nélkül belépgyakorta
helység házánál. A kik ezen vármegyéből
het mindenki, ha az igazhivö mohamedánok Addig ittunk, a mig ránk virradt a reggel,
valók, és azt írással be tudják bizonyítani
szertartásaihoz alkalmazkodik. Minden mór, Mig áldott két kezed a bort egyre hordta —
— azokra különösebb gond fordittatik, nem
mielőtt a templomba lép, alázatosan lcoldja Berontok tehozzád élénk képzetemmel.
záratván ki egyébként senki is a segesaruit; közel a bejárathoz márvány-meden- Légy hát üdvözölve, régi jó barátom,
delemből."
cze áll, s az ebben tartott vizzel arczát, ke- A kinél nem egyszer voltam én is vendég;
A kisbirók, öregbiró, elöljárók s mindezét és lábát megmosva járulhat a templom Most is épen siirögsz s forogsz, a mint látom
nek felett a helység nótáriusa eltagadhatlan
Bár
oly
vidám
zajjal
szobáid
nem
telvék.
hajójába, hol háromszor földig leborul, arczerélyt fejtettek ki a szegénység érdekében,
czal kelet felé fordulva, a merre Mekka, a S most te sem vagy az, ki még akkoron voltál,
S nem iszol már fűvel-fával barátságot,
bár más oldalról azt sem lehetne tagadni,
szent város fekszik; azután letelepedve el- No mert hiszen tudod, velem is azt ittál,
hogy e közegei az akkori igazság-, külövégzi imáját, melyre a minaretből a mued- S mi voltam én akkor, tán magad is látod.
nösebben pedig segedelemszolgáltatásnak
din lehangzó szava, naponkint több izben
De beszéljünk másról; magyarázd meg nékem, magukról sem feledkeztek meg soha, —
fölhívja az igazhivöket.
Mi az oka, hogy e ház oly hangtalan most?.. . egy kis burgonyát, búzát, lisztet, kenyeret,
A francziák által épített uj városrésznél U g y e nem tudod? no én hát elbeszélem,
húst mindig sikerült félre tenniök; azért
azonban eredetiségénél és régiségénél fogva Mert lásd, a sors hozzánk gyakran igen pajkos... kaptak az éhezők is — ők meg épen nem
nagyobb figyelmet érdemel az ó kalózváros, Most is az volt, s ime játéknak vivé el
károsodtak. Ajtóváry uraság granariuma
mely legmagasabban is fekszik. Ide keskeny Tőled a jókedvet — sokkal többet tőlem;
meglehetősen tele volt, s e nagy derék
utczák lépcsözetein jut föl az ember. Omló De a tiedet még megunja idővel,
épület kulcsa most mindig ott feküdt a bifélben álló házak sürün egymás mellett, me- S visszahozza szépen — de nekem többé nem!... rák szeme előtt a faluháza asztalán. Némely
lyeknek csoportjai egy-egy udvart képeznek; De mint látom, ismét olyakat beszélek,
elöljáróról akkorában azon átalános véleazután egy erős bolthajtásukapun át a nagy A mik legkevésbbé érthetők előtted;
mény kezdett elterjedni, mintha ők nem
udvarba juthatni, mely az ó kalózváros Legisjobb lesz itt, ha mindjárt másra térek — bánnák, ha e szomorú esztendő valamivel
erősségét képezte. E citadellában már Vettél-e tehát már azóta sok földet? . . .
gyakrabban előfordulna is.
Ez is balga kérdés! . . . hogyan vettél volna
ágyúk állanak, körül örökkel s a zuávok Földet is, te lelkes hű emberbarát te,
A jegyzőről azonban effélét teljességgel
csapataival. Itt laktak egykor, a tartomány Ki a szegény művészt, ha roszul ment dolga,
nem tehettek föl; ő nem olyan sovány,barna,
önállósága korában, Algir fejedelmei, kiket Gyakran felsegíted s ápolád hitelbe.
sárgás képű, rövidre nyírott hajú, őszes vagy
választás utján rendesen közkatonák emeltek
nem
öszes férfiú, a milyenről az ilyet báta fejedelmi székre, s az újonnan választott Ám azért ne búsulj kedves jó barátom,
rabban föl lehetne tenni; se valami magas
dey, hogy uralkodását biztosítsa, elődének Megkapod te egykor még ezeknek diját;
A világ sem oly rósz, a mint hogy én látom, termetű, vöröses hajú, ugyanolyan szakállu,
hivatalnokai közöl rendesen sokat megöle- Meg az Isten is*jó, és a jóknak jót ád.
örökké mosolygó, csettentös szemű, vékony
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melyen világos jelekkel ki volt fejezve azon
hangú ember, a kire meg mindenki egyene- kemény kifejezésekben hihetőleg a demokraerős kívánság: de abból mi is kapunk!
sen ráfoghatná e vádat: -- a gyékényi tikus eszmék megsértését látta.
— Takarodtok mindjárt vissza, szemtelen
A jegyző szükségesnek vélte kérdést injegyző középtermetű, kövéres, kidomborogaz
ficzkók ti, — mit háborgatjátok az emdottabb hasú, mint mellű egyén. Azt hiszem, tézni.
bert?
nem elég hogy most is értetek táraszha magáról kéne passust irnia: az körülbe— Hát az irományai, domine, kéznél tom magamat — né ! s a hosszú kampós
löl ilyen formán ütne ki:
vannak-e?
bottal közéjük vágott.
Termete : közép (kövér).
j
— Kottáim, énekes könyveim mind itt
Valamivel hátrább maradtak, hanem azért
Arcza: gömbölyű (kövér).
i vannak.
ügettek folyvást, mintha biztosan tudták
Orra: vastag (kövér).
— Micsoda kották? —tudakolá a jegyző. volna, hogy akorcsmábanjófris zsemlye van.
Szeme: kékes (azt gondolom, ez is elég
— • Hát hiszen én a pimpósi mester vaTakli ur, mikor már csak néhány lépésre
kövér).
gyok. Tetszik ismerni a tekintetes Sajgó lehetett a korcsma ajtajához — kemény moKora: 50 év (épen a legkerekebb kor).
Antal urat? az én feleségem annak édes gorva képpel megállott, botját maga elé
Állapota: rendes, azaz nős, gyerme- testvére.
bökte s egész apai méltósággal kiáltá:
kes apa.
— A Sajgót
j e gyzé meg a biró —
•- Elmentek, azt mondom, most mindNagy kopasz homlokára a nyakáról és nem lakik az már itt, angyalom, elpusztul- járt, aztán tüstént a kocsi mellé; a bal istfüle mellől fésüli a hajat, elöl a homlok csú- tak azok innen még a múlt tavaszon.
rángot jól meg kell kötni mert indulunk,
csán ügyesen összecsomósitja, nem azért
— Lehetetlen — tudakodék nem egész Egy, kettő
mintha ezáltal el akarná palástolni kopaszsá- őszinteséggel a pimpósi mester ur — ejnye
A gyermekek maradtak és vigyorogtak.
ga', hanem mert ez már apjánál, öregapjá- ejnye, hm, hm!
— De most mindjárt ám! kiáltott újból
nál is mindig igy volt szokás.
— El azok mind — nyilatkozók nagy erős metsző hangon az apa s a legmakaOtt ül az asztalfőn kissé hátravetett nyak- hangon a fölebbi kíváncsi előljáró — a mijük
csabbnak feje felé suhintott.
kal, mint olyan ember, ki már egy kicsit in- volt: megették, itták — máig is adósaim.
A kamasz elugrott félre, s nagyot rökább messziről lát, mint közelről; gömbö— No szegény anyjukom! be meghalsz högött.
lyű rövides ujjai közt erősen tartja a tollat, bánatodban, ha ezt megtudod — s a mester
— Adjon hát egy zsömlét —
s néz merőn az előtte állóra. A birák nem erősen összecsapta tenyereit, hogy akkorát
— Nekem is! — követeié a többi hamind néznek merően, egyszerű parasztem- csattanhassanak, mint két czintányér.
sonló joggal.
ber átallaná azt; egyébiránt az a piszkos,
A jegyző okos ember volt a mit észre— Nesztek, kell-e zsömle, a dókén nektek
rongyos jövevény, ki ott feketés vastag te- vett , hamar észrevette. Azt hiszem, a meszsömlét mindjárt, akasztófaravalói!
nyerével az előtte álló székbe kapaszkodva ter csodálkozó vallomását igen egynek tartTakli lir a gyermekek után iramodott —.
félig áll, félig ü l : részeges mesterember- hatta a hazugsággal, azért is köröm közé
Azok rohantak le a völgybe, mint meglódiforma ruhájában egészen más egyébre szá- fogta a tollat, s a kérdésekhez látott.
tott kerék, s mire vissza mertek tekinteni:
— Domine, mi neve?
mol most, mint holmi figyelmes megtekinakkorra a papa már benn ült a korcsmában.
— Takli János.
tésre.
Hanem a gyerekek lassankint oda som— Foglalkozása?
— Az bizony ugy van — az egész helypolyogtak az ablak alá. egyik másik be is
— - Tizenöt éven keresztül pimpósi messég koldulni ment — monda az idegen, s
kukkantott, s épen nem ijedt meg, ha apja
erős hüvelyk- és mutató- ujjával egyet pödö- ter, s mióta az orgona a templomban áll
— ki egy vörös borral telt üveg előtt pi— Felesége neve? — kérdezé tovább
ritett a szalmaszéken, s mivel ez neki tethent, — a nagy bottal néha felé talált inteni.
gyorsan a jegyző, — a föhivatalos pontokat
szett: megpróbálta visszafelé is.
Mikor a mester ur már ivott annyit, a
— Aztán az urak is? kérdé előre nyúj- tartván szeme előtt.
mennyit a zsebje engedett: a kampós botnak
— - Született Likkinger Zsuzsanna, most megint lett dolga.
tott nyakkal egy sovány képű fiatalos kiTakli Jánosné.
váncsi elöljáró.
— Jön a papa —• kiáltanak a gyerme— Hány gyermeke van?
— Már hogy gondol kelméd, István
kek, s mivel már ugy sem lehetett remény— Hét, öcsém, olyat! — utasitá rendre az öreg biró
leni semmit: rohanva futottak a kocsihoz, s
— Hét —- irá sebesen a jegyző, nem hogy egyersmind a hibát is helyrehozzák:
a meggondolatlan tanácsbélit.
oda állottak az istráng mellé.
— Mit tetszett kérdeni? — tudakolá várva bővebb magyarázatot.
— Igenis hét, de idővel nyolcz, ha az
Egy kis félóra múlva a papa is megérszórakozott figyelmetlenséggel a jövevény,
ur
Isten
szerencsésen
megsegíti
feleségemet.
kezett
valami kisbiró-féle emberrel. A két
egyre forgatván a széket.
Mivel
a
formuláréban
nem
volt
feltéve,
öregebb
fiu,kik közül a nagyobbik 15 éves
— Hogy az urak is elmentek volna-e
lehetett,
a kisebbik egy évvel ifjabb ".nyakába
hogy
a
gyermekek
nevét
is
meg
kell
kérkoldulni? — adá elő még egyszer maüa az
kapta
a
hámot, s a jármű szép csendesen
deni:
ezúttal
a
jegyző
ur
e
tárgyat
illetőleg
öreg biró a meggondolatlan fiatalos elöljáró
megindult a kijelölt irányban.
tökéletes
bizonytalanságban
maradt.
kérdését — s most ö is eldisputálhatlan biTolla hegyét oda csapkodta a nagy feMikor a bámész csoportot elhagyták,
rói komolysággal várta a féleletet.
kete kalamárishoz, — ismét merően nézett akkor az öregek is tevékeny részt vettek a
— Az urak?
válaszolt a kérdezett
teherszállításban.
(Folytatása M . )
s az öreg biró felé fordult.
egy kis gondolkozás után — biz elmentek ott
— Mennyi segedelem osztassék ki Takli
azok is. A kasznár okos ember volt, mert
János ur családja részére?
aratás után nemsokára fölkerekedett egész
Mig e pontban az elöljáróság végleges A petróleum-források és az északfamíliájával s elment valamerre; a többi azhatározatot mondhatott volna, a pimpósi
amerikai olajherezegek.
tán elhúzódott ki ide, ki oda jó idején: hamesternek utasításul adatott, hogy addig
nem a bulső embereknek legroszabb dolguk
Már évezredek óta ismeretes a petróleum,
volt. Mi ott maradtunk, helytálltunk az akár tekintené meg családját.
mely kőolaj, földolaj s több más nevet is^ visel.
Takli János ur megrázta széles hajas fe- Legrégibb idő óta ismert forrásai, mint máremutolsó pillanatig, — s mikor már a föld
jét,
a
sarokba támasztott kampós botot mar- litve volt, Bakunál, s Kaspitenger mellett találhanépe mindenből kiélt bennünket, én utolsó
kába
vette — s erős tisztelet nélküli hangon tók, hol az olajforrások lángjai örökké lobogtak,
falat kenyeremet is kivettem feleségem, gyekérdé
— hogy mikor jöjön vissza.
s melyet a szomszéd népek házaik és templomaik
rekeim s a magam szájából, s az éhezőknek
világítására használtak föl. Ezenkívül Keletindiá—
Majd
ha
hivatni
fogjuk
—
válaszolá
adtain: átmentem a plébános úrhoz, hogy
ban s Európa több vidékén is találhatók olajformondom mit csináljak. A plébános ur már röviden hivatalos tekintélylyel a jegyző — rások.
akkorra jó helyre tett szert — behúzódott s a pimpósi mester ment családjához, legÉszakamerikában sem uj találmány a petróa szomszéd pali klastromba — most én hova alább az elöljáróság ezen nézetben lehetett, leum, noha itt van jelenleg a petróleum kereskedés
Azonban Takli János ur a helyett, hogy a központja. A Seneca-indusok országában, (Pennlegyek? hét gyerek apja, feleségestől — aztán nincs egy betevő falat, egy krajczár, ru- templom felé tartott volna: közelebbnek sylvaniában), már az előbbi század közepén is
forrásokat, melyek gyógyerejü olajt szolhánk csupa rongy — s fóllebbentette foltos gondola a faluháza előtti kis közön észrevét- mertek
gáltattak,
s mely Seneca-olaj név alatt most is
fekete kabátját, mely alól valami sárgás len fölsuhanni a mészárszék mellett s be- megfordul a gyógyszertárakban. Nyugat-Virszinü még szomorúbb mellény kandikált elő. ülni egy kicsit a szomszéd bormérő helyi- giniában is meritettek gyapjú-kelmék segedelméBehivjam a feleségemet — folytatá — s ségbe.
vel olajt kisebb tavakból és forrásokból, de az
Hanem egyszerre csak mint a nyil suhant amerikai források tulajdonképi kizsákmányolása az
gyerekeimet? mind ott künn vannak szegénykék az atyafiak temploma előtt. Gon- utána négy mezitlábos gyerek, a kik a papát ipar érdekében, csak 1859-ben jött létre. Ez évdoltam, már az ilyen belső embernek csak a már rég lesték a faluháza előtti vastag akácz- ben alakitotta bizonyos Drake nevű angol az első
olajkereskedelmi társulatot s furatott először fortemplom körül a helye, azzal a csőcselék fák mellől, s épen nem látszottak valami rás után, mely ámbár csak 69 lábnyi mélységű
piszkos néppel össze csak nem kevered- nagyon aggódni a miatt, hogy édes anyjuk volt, 400 gallon olajt adott naponkint. E forrás
hetünk.
mit csinál addig a gyalog kocsival s a rajta Titusville szomszédságában még most is központját képezi a pennsylvaniai olajtartománynak. KöAz elöljárók közül némelyik az utóbbi sirdogáló három éhes aprósággal.
zelében számos forrást kutattak föl, melyek most
—
Papa!
—hová
megy?
kérdé
a
mester
szavakban valamelyest morgolódott, mivel a
mellett ügető négy kamasz olyan ábrázattal
T
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hónapok óta 600' mélységből naponkint 1000
sőt 1500 hordó olajt szolgáltatnak. — A hires Maple-Grove és Noble-Well, melyek közül
az utóbbi bizonyos ideig naponkint 5000 hordót, tehát oly mennyiséget szolgáltatott, mely egy
4 köves malmot éjjel nappal hajthatna, csak néhány mérfoldnyire vannak a Drake-féle első forrástól.
Maga Titusville, s a szomszéd városok, melyek ezelőtt jelentéktelen helyek voltak, gyorsan
emelkedtek virágzó városokká. Lakosaik olajüzérek, szállítók, mérnökök, kik a számtalan rész
vénytársulat érdekében működnek, s hol a házak
és földek mesés összeget jövedelmeznek. Oil-City
város Oil-Creek mellett tulajdonképi Eldorádója
az uj „olajlovagoknak." Egész vidék el van a szó
teljes értelmében árasztva furóeszközökkel s hordozható gőzgépekkel, mely utóbbiaknak működése
oly zugással és sipitással tölti el a léget, mintha
óriás gépgyár lenne működésben. — A telkek ára
a felvirágzott olajipar következtében mesés magasságra rug. Van példa rá, hogy egy hold jófekvésű föld 30,000 dollárért kelt el.
E keskeny, szakadozott völgyekben, feneketlen sártenger közt, ütötte föl tanyáját az uj pe-

az ifjú olajherczeg, a sz. Miklós szálloda nagy
márványpalotájában s számtalan ifjú és vén bókolótól környezve igyekszik roppant kincsét elszórni.
Még gazdagabb ennél egy német származású
orvos, dr. Egbert. Három év előtt oly gyámoltalan állapotban volt, hogy 300 tallérért mindenét
el kellett zálogositnia. Jelenleg napijövedelme
3000 tallér, s ugy él, mint egy Monté-Christo,
gyémánt barlangjában.
Egy másik falusi orvos, dr. Brewer, miután
két év alatt egy milliónyi vagyont szerzett, viszszavonult hazája kéklő hegyei közé, Vermontba.
Számtalan ily hirtelen meggazdagodott embert lehetne mégfölhoznunk,p. bizonyos Rinolet,
ki valódi Petroleum-Rotschild; Haas Péter kocsist, ki csekély jószágát 250,000 dollárért s
5000 tallér évi jövedelemért adta el.
Hogy az olvasó fogalmat szerezhessen magának azon roppant összegről, melyet a petroleumipar forgalomba hoz, elég lesz megemlítenünk,
hogy múlt évben a petróleum-források néhány
millióval többet jövedelmeztek, mint négy német
királyság (Bajorország, Würtemberg, Szászország
és Hannovera) összes állambevétele; többet mint

225
Dél-Oroszországban szintén tettek lépéseket
az olajforrások kizsákmányolására; de még ezekről alig szólhatni. — A legdusabb források azonban mind ez ideig a pennsylvániaiak maradtak.
S a mellett, hogy naponkint uj és uj források
fölfedezéséről olvasunk: egyszersmind a petróleum
uj és uj előnyeiről is értesülünk. — A petróleum
különféle hasznáról egész könyvet lehetne már
irni.
Különösen az ipar az, mely legnagyobb
mérvben használja; de mint gyógyszer is kitűnő
hatásúnak bizonyult, különösen sebeknél és a rüh
(Acarus) ellen. A juhok hasonló bajában is sikeresnek bizonyult, a juhos gazdák örömére.

Fővárosi képek.
V. A kintornás.
Midőn a vizhordókról szóltunk e helyen, futtában megemlékezénk a kintornásokról is, mint
olyanokról, kik amazokkal egyetemben, legszemesebb városi csendbiztosainknál is kétségkívül
jobban ismerik a város minden zegezugát, s kü-

A petróleum-források Észak-Amerikában, Pennsylvaniában.
trohum-arístokratia. Érdekes lesz itt előhoznunk | a mily értéket az ausztriai tengerészet ki- és bee különös aristokratia némely tagjának történetét. ; vitelben forgalomba hozott, s csak kevéssel keveA legnagyobb és logtiszteltebb, ha mindjárt | sebbet mint azon áruk értéke, melyeket Anglia
nem leggazdagabb család is Pennsylvaniában, je- évenkint közép s zámitással a Hanzavárosokba és
lenleg a hollandi eredetű „Hann Jan Heedeko- a vámegyletbe küld. Tehát tiszta aranyban tenne
oper család." A moatani törzsfő atyja e század ele- 125,000 fontot. Pedig a petroleumipar most még
jén mint egy amsterdami társulat ügynöke és ve- gyermekkorát éli.
zetője jött Pennsylvaniába s a társulattól, midőn
Mint varázsütésre állott elő a sáros, piszkos
az feloszlott, jó mennyiségű földet vásárolt, hold- olajforrások következtében egy uj pénzaristokraját egy shillingjével számítva.
tia, s most „olajherczegek és herczegnök" fényes
E földeket, mintegy 4 év előtt 20 vagy fogatai robognak át New-York és Philadelphia
30,000 tallérra becsülték"; jelenleg legalsó becsü utczáin; kény urak, kik messze túlszárnyalják fényszerint hat millió dollár értéket képviselnek s ben és vagyonban a régi előkelő családokat.
1864-ben, levonva minden költséget, fél millió
Ez üzlet sikerétől ösztönöztetve, mindenfelé
dollár tiszta jövedelmet adtak.
alakultak rész vény társulatok, melyek a, földnek
E régi családnál gazdagabb egy 23 éves ifjú, ez uj kincsét kutatják és kereskedésbe hozzák.
Steele János, ö t év előtt még szegény, árva fiu Reánk nézve legérdekesebbek a szomszéd Graliczia
volt; 1860-ban egy özvegy gyermektelen pa- olajforrásai, melyeknek művelése nagy mérvben
rasztnő fogadta fiává, kinek nagy darab mezei halad. Csak a múlt évben is mintegy 40,000 májószága csakúgy izzadta az olajt. Körülbelül egy zsányi szállítás történt Stanislaw és Przemyslben,
év előtt szerencsétlen tűzvész következtében mind g remélhető, hogy az ausztriai birodalom rövid
a nő, mind épületei lángok martalékává lettek. idő múlva nélkülözheti a külföldi olaj behozatalát.
Oláhország és az aldunai fejedelemségekben
Fogadott fia öröklé birtokait, Mostani jövedelme
az olajforrások és bérletekből sok százezer tal- is erélyesen hozzá láttak a franczia és angol részlérra rug. Néhány hó óta Uj-Yorkban dobzódik vény-társulatok a földolaj előállításához.

lönösen azon házakat, melyekben nem szabad zenélniök, igen jól megjegyzik maguknak.
A kintornázás olcsó mesterségének számoa
ellensége van s tagadhatlan, hogy ha épen fontoa
s nagy figyelmet igénylő munkában vagyunk, s
,,Fips szabó" nótája, vagy a kegyetlenül megcsonkított s eltorzitott ,,Faust-keringő," ha hirtelen megered ablakunk alatt: kellemetlen módon
akasztja meg gondolatink menetét, nem említvén
azon körülményt, hogy a betegnek zaklatott agyát
s tulingerelt idegeit fölösleges, sőt káros izgatottságba hozza. Ezen utóvégre is könnyű segíteni.
De egyéb tekintetben ne feledjük el azt, hogy
nagy városban élünk, melynek gyarapodásával
szaporodnak a zaj s élénkség — oly két tulajdonság, mely nélkül a nagyvárosi forgalom nem is
képzelhető. Avagy a kintornázásnál kellemesebb-e
a társzekerek csörÖmpölése, a hintók robogása, a
gyalog kereskedés lovagjainak kiáltozása, a fűrész
recsegése, a dob pergése és száz meg száz változata a városi zsivajnak ?
Sőt átcsapva az ellenkezőbe, azt mernők állítani, hogy néha jól esik e musica vulgivaga, noha
nem szabatos s a szigorú kontrapunkthoz kissé
feszült viszonyban áll. S ha magunk elitéljük is:

a cseléd nagyrabecsüli s a mi ennél többet ér — tegjen, a „Rigolettót" köhögi el : az alatt az jelölte volna ki, annyi vihar éa pusztulás után,,
gyermekeinknek f Öltétlen gyönyörűségére szolgál. unoka, kerek, mosolygó ábrázattal tartja eléd mindig megújuló elevenséggel kél ki romjaiból,
sőt a kor uralkodó eszméinek minden alakításáA legkisebbiktől kezdve, ki a dada karjának ele- „sirmlédere8" sipkáját.
ven bölcsőjében viczkándozik, ha megszólal a
Kérlek nyájas olvasó, ha utadba akad, ne nál képviseletre van hivatva; mert nyolcz század
„verkli" (mint ezt jó magyarán szokták elnevezni), sajnáld a krajezárt a „vak Flóri" kis unokájától. óta nem volt egy korszak sem, melyben az államélet vérforgását meg ne termékenyítette volna
egész a hét évesig, kit hiu mamája a zongora elé
hatásával.
fogott már s gyarló kísérleteivel sokszor szelid
kétségbeesésbe skálázza bele hasztaNagyváradnak mai napig érdelanul tiltakozó atyját: mind, mind
méül lehet felszámitani azt, hogy az
örülnek a kintornának, kinek úgyis
elvesztett nagyság fájdalmas sóhaja
csak a délutáni órákban szabad
nem háborgatta soha derék polgáraiforgatni zengő ládáját.
nak álmát, s a megszégyenülés pirja
nélkül nézhet vissza múltjára'; mert
Határozott ellenszenvvel visele város, mint mindig, ugy most is édes
tetünk azon suhanezok iránt, kik jólleánya a hazának, ki soha el nem malehet épek s fiatalok, hogy hogynem,
rad, hol veszély vagy szükeég a közszerét ejtik a kintornázási engedélyügy melletti cselekvést vagy áldozanek, melylyel a legkiállhatlanabb tolatot követelnek.
kodással élnek, illetőleg visszaélnek.
Ha a pitvarban kéregetésök nem siNem akarjuk e lap olvasóit,
kerül, beszemtelenkednek egészen a
azon adatok részletes felszámolásával
szobádba s oly hangon, mely inkább
fárasztani, melyek Nagyvárad hazakövetelő mint alázatos, faggatnak
szeretete, értelmisége és emelkedő
ezen közvetett adóért. Megelégedéipara mellett oly fényesen tanúskodsünkre mondhatjuk, hogy e naplopók
nak, hanem annyit átalánosságban
közt — mint ez rendőrileg ki van
megczáfoltatás félelme nélkül elmondmutatva — csak elvétve akad mahatunk : hogy alig van város, mely
gyar.
oly csekély testületi vagyon és jövedelem mellett, s oly szerencsétlen
De vannak aztán kintornások,
köz birtokossági, hogy ne mondjam
kik teljes részvétünket bírják,, kikért,
hűbéri viszonyok nyűgei között, egyemidőn még kicsinyek valánk, a szó
dül adózási erején és lelkes áldozaszoros értelmében rajongtunk s kiktaival, annyi követelést tudott volna
nek zenélő szerszámát ujongva kökielégiteni, oly sok szépet és hasznost
rül tánczoltuk.
birt
volna teremteni.
Ilyen az öreg Flórián, a „vak
Flóri", mint nevezni szokták.
Ezen város polgárainak nem
csekély érdemei között, egyik legkiAz ő kintornája nem hódol a
válóbbnak mondható, azon kitartó
hivalkodó uj zeneiránynak, nem szelelkesedés, melylyel a nemzeti szíreti az ugy nevezett „kapós nótákat"
nészet ügyét pártolja. Már a Megyes megveti a divatos operákat. Inriek és Lendvaiak korában, midőn
kább ama régi menüettek, redovák s
még a fővárosban is a német színékalamajkák stb. járják ő nála, közbeszet uralkodott, Nagyváradon ünneközbe egy-egy hajdani magyart tűzpileg látogatott volt a magyar Thália
ve, mely olyan időből származik, hol
sátora; azóta pedig a gyorsan fejlőa „vak Flóri" sipládáját, mint az
Fővárosi képek: V. A kintornás. — (Ujházy F. rajza után.)
dött, de rövid életű korszakok egyegyszeri órát, agyon- magát pemásra emelkedő teremtései között, a pillanatokra
dig, mint valami „schwarzkünstlert", hatalmasan
A nagyváradi színkör.
felmosolygott dicsőség, és hosszas gyász idejében
megverték volna. Legbüszkébb volt az öreg
Flórián a „Don Juan"-beli dalra, mely játékMagyarország közönsége nem tagadhatja egyiránt hű maradt e város a művészet iránt. Itt
sorozatának első és egyúttal befejező számát is meg érdekeltségét oly város társadalmi fejlődé- a lélekképző élvezetek iránti vonzalom és műérképezé. Néhány sípja már akkoron is tüdő- sétől, minő Nagyvárad, melynek szerencsés topo- zék nem egyes osztály kiváltságos tulajdona már,
vészes volt, mert tisztán emlékszünk rá, hogy graphiai fekvése és polgárainak hagyományszerü- hanem annyira áthatotta a társadalom minden rétegeit, miszerint
a híres ária ekélelkesítő fellárpen hangzott:
mázás nélkül is,
„Nyújtsd kezed óh
mint egy élet— pffff—kedves
szükséget követve sietnek polgáS jöjj palotámba —
raink oda, hol
pffff. . . "
az élet - eseméDe azért nekünk
nyek másolatámód nélkül tetból okulást, és a
szett , mert mi
megörökített
— bármily rythgondolatokból
musban s bárlelki emelkedést
mily fogyatékoszerezhetnek.
sán hangzott is a
nóta, pusztithatEnnek igazlan tánczkedvságáról legjobvel ugrándozban tanúskodtunk rajta.
hatnak a vidéki
Az öreg Flószíntársulatok
rián még minigazgatói, kik
dig vak s azóta
közül talán egyvagy húsz évvel
nek sem lehet
lett öregebb. Dekeserűen emlérekát a sipláda
kezni Nagyvás a kor nagyon
radra, sőt épen
meghajlították.
azon körülmény,
hogy egy néme— Húsz év előtt
lyik t á r s u l a t
szép szőke leány
egész éveken át
vezette világtafolytonosan itt
lan atyját s ezt
tanyázott, mámellőle elszereté
sok pedig bizo«gy csinos deák
nyos időszakoka következek
ra ismételve viszerre oly idő, miszatértek, igazoldőn a szőke hajaja: hogy az itteni
don nem vezetidőzést megbánhété többé a „vak
A nagyváradi színkör. — (Fénykép után.)
niok nem kellett.
Flórit". Azokat
Pedig közönségünknek, mely ezt annyira
a mély barázdákat az agg sipládás arczába, ugy leg öröklött hazafisága, a történelem minden korlátszik, nem csupán a nagy idő, hanem (a bánat ia szakában fontos szerepet juttatott. Mig a nemzet megérdemelné, nincs állandó színháza, hanem
viszonyaival változó életszükségek, az értelmiség most egyik majd másik fogadó teremében lőn az
véste.
Ez a kis fiu, ki most vezeti az öreg Flóriánt, vagy érdek fejlődésével lépést tartó követelések ideiglenes szinpad, nagyon is primitív szerelvama szőke gyermeknek gyermeke s míg a nagyapa nagy városokból falukat, s igénytelen telepitvé- nyekkel fölállítva; sőt állandó színkör is csak
szörnyüket szusszanttat kintornájával, mely, hogy nyekből virágzó városokat teremtettek, addig néhány év óta létezik. Ebben ugyan, a viszonyok
•a romlott izléaü világnak mégis némi engedményt Nagyvárad, mintha helyét maga a gondviselés ismerete nélkül, sokan előbbi állításainkkal ellent-
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perek, melyek sajátságosán jellemzik az akkori
mondást láthatnak, mert alig hihetik el, hogy ott, 2., a viz, mely a keményítő sejteket felduzzasztja műveltség állapotát,— arra mutatnak, hogy azon
hol bizonyos életszükség létezik :ez magának tért s a tészta összeállását eszközli. 3., a liszt mely az időben a szellemi felvilágosodás nem igen erőn
és eszközöket ne teremtsen, de erre czáfolatul előbbi két hatány közbejöttével átváltozást szen- lábon állott, — s azon kor em1 erei a babonán
átalánosan, hanyatló közvagyoni viszonyaink mel- ved; t . i. megkezdődik az erjnak a keményítőre előitéleteknek s tévtanoknak még mindig hitelt
lett, utalhatunk azon már fentebb is emiitett kö- behatása, minek következtében az mézga anyaggá, adtak, — miket oly módon és oly érvekkel indorülményre , hogy városunknak annyi testületi azután czukorrá s végre tejsavvá változik át. koltak, hogy e felett a mai mi veit ember csak
vagyona sincs, a mennyiből a kormányzat és rend- Ezen erjedés folyama alatt szénsav szabadul ki, mosolyoghat. — Nemcsak Dézs város törvény
őrség legszükségesebb költségeit fedezhetné, s e mely a tészta falain á t nem hatolhatván, abban hatoságánál, de hazánk más nagyobb városában
miatt a mindenütt és mindenben megadóztatott marad, azt felemeli s lukacsossá teszi (tésztake- is folytak le, ugyanazon időben, hasonló kereselés). De ezen föntebb vázolt savi!erjed«"s mellett a
polgárság, kivételes áldozatokat alig tehet.
kenyér keléskor borlang erjedés is megy végbe; tek, a midőn viszály, ellenség, döghalál, és számEnnek ellenére többször fel Ion elevenítve
ugyanis a czukorerjre hat a siker (mézga anyag) talan csapás éleszté a balhiedelmeket, a babonakörünkben az állandó szintnz eszméje, melynek
minek következtében az először borlang, azután ságot, a mely csapások az erkölcsi állapot alásükivitelét azonban mindannyiszor, s mintegy végeczetsav s végre rothadáserjbe megy át. Ezen lyedésének tulajdonittattak, mire a rósz emberek
zetszerüleg a bekövetkezett mostoha viszonyok
kettős t . i. savi és borlang erjedésnek bizonyos és gonosz szellemek befolyása adott alkalmat.
akadályozák.
fokot kell elérni, hogy jó és szép kenyeret nyer- Ilyeneknek tartották a boszorkányokat, kiknek
Az állandó szinkör, melynek rajzát jelenleg jünk, s ezen fok körülbelől akkor van elérve, mi- emberfeletti hatalmat tulajdonítottak; pedig csak
közöljük, báró Radákné kertjében van felállítva, dőn a tésztának édeses szaga kezd lenni; ekkor az emberek tudatlanságát használák fel gonosz
ki ezen előnyös helyet országosan ismert áldozat- kell a további erjedést kiszakasztás által meg- indulatuk, és saját érdekeik kielégítésére, a vikészségével átengedő. A szinkör, mely számos akadályoztatni. H a a tésztakelés még azon jelölt szály és egyenetlenkedés magvai elhintésére.
zártszék, térés földszin és hatalmas karzat mellett fok előtt akadályoztatik meg kiszakasztás által, Ezekről azt hitték: hogy az ördögökkel vannak
18 páholyt tartalmaz, eredetileg és sok éven át akkor a kenyér szalonnás leend (sikéres); ellenke- összeköttetésben, ezek hatalma alatt állanak, s a
fedetlen volt; de emibk a közönségre alkalmatlan, zőleg ha azon fok' után, a midőn az eczetes erje- jó és rósz szellem harczában az ördög lett a győz.
tes sokszor, s általuk tölté boszuját a sértett öna szinészetre pedig káros voltát belátván a szin- dés áll be, a kenyér savanyu lesz.
érdek és csalódás fájdalma. A. sors keze, az iskör derék tulajdonosai, Serdült Bálint és Szalay
A kenyér fehérsége vagy barnasága a savi tenitélet használtatott fel törvényes próbának a
Benő urak, szokott értelmes vállalkozásuktól indíttatva, azt épen annyira czélszerü, mint ízletes vagy borlang erjedés túlsúlyától függ; igy ha a boszorkányok mesterkedése ellen, mely hogy mitetővel látták el. Ezen tetőzetet, melynek rajza, savi erjedés van túlsúlyban, akkor a kenyér barna, ből állott, az alábbi kivonatból látható. Azon
meglepő szerkezete, és szabatos kivitele méltán ha a borlang erjedés van túlsúlyban, akkor fehér csodálkozhatni, hogy midőn Könyves Kálmán
figyelmet érdemel, a város egyik tehetséges fiatul lesz. H a p. o. a dara, a tésztakészités előtt, súlya királyunk már régen törvény által szüntette meg
polgára, Erdélyi György ácsmester készité. G. L. négyszerének megfelelő oly vízzel kevertetik, mely- a boszorkányokban való hitet, Róbert Károly az
ben serélesztő behatása folytán ezukorerjedés volt, istenitélet minden nemét, a párviadalokon kivül
ugy abban borlangerjedés fog beállni s kevertes- eltiltá, még a múlt században is folytak hasonló
sék bár a liszt az egész kor|ianiennyiséggel, még
T á p s z c r e i n k.
is szép fehér kenyeret nyerünk, pedig tudjuk, perek.
(Folytatás.)
hogy a korpa, melybon egy anyag az u. n. czereMint az alább következő tanácsi határozat
Térjünk át már most legfontosabb s legbe- alin a savi erjedést idézi elő, igen fekete kenyeret mutatja, az itt olvasható perek, az akkori törvécsesebb tápszerünkre, melyért nem hiában imád- ad. Ellenkezőleg a legfehérebb lángliszt, ha öreg nyek ellenére országgyűlés alatt folytak extrakovászszal kevertetik, fekete kenyeret ad.
serialiter (soron kivül) az akkori szomorú körülkozunk mindennap, s ez a
A kenyérben kevesebb a tápanyag mint a ményekkel indokoltatván ezen eljárás, a midőn
Kenyér.
A kenyér tápereje függ azon gabonanemtől lisztben, minthogy a borlang és szénsav az erje- a pestis dulását s egyéb csapásokat a boszorkámelyből s azon módtól a mely szerint az készít- déskor elvesz, másrészről pedig a sütésnél létre- nyok szaporodásának tulajdonították.
Egyik perben a vádpontokat a vádlevél
jön egy káros anyag a föntebb említett cerealin,
tetik, így a
lustiniánus
római császár deeretumának 27-dik
mely
az
általa
felbontott
siker
által
okozza
a
búza sok zsírt, keményitőt,növényenyvet, seja
kenyér
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színét;
de
továbbá
a
kovászt
is
titulusára
alapitja;
a római törvényekre, miután
tenyt, többféle sót, s nagymennyiségű fehérnyét
(élesztő)
sok
gyomor
nem
tűri.
akkori
magyar
törvényekre
nem hivatkozhattak;,
tartalmaz; azonban a fehérnye nagy része, mely
Tízen a bajon segítendő s a veszteséget meg- különben is látjuk sok példáját annak régi töra buzaszemben közvetlen a külső héj alatt van,—
az őrlés hiányossága miatt — a korpával hátra- gátlandó, Londonban következőleg járnak el a ke- vénykezési életünkben, hogy a hol hazai törvémarad, s igy közvetlen az emberi szervezetre nyérké3zitésnél: a tésztához kettős szénsavas nyek nem voltak, a rómaiakra történt hivatkozás.
Ezen előzmény után itt közöljük azon kor
nózve elvesz! E bajon Algírban az által segítet- szikéleget adnak, mely a tésztában levő szénsavval
egyesülve,
a
tésztát
lukacsossá
teszi,
a
nélkül,
3zellemére
sötét homályt vető, történelmi ada->
tek, hogy a búzát vízzel itatván, megszárogatták,
hogy
a
tészta
szénsava
elveszne
s
savi
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Dézs
város
levéltárából, mintegy folytatásas azután malomkövek közt — melyek egy gabnaállna,
minek
haszna
az,
hogy
a
kenyér
nem
fekete,
képen
a
Vasárnapi
Újságban néhány év előtt meg
szein távolságra állottak egymástól, külső héjától
s
a
vegybomlas
(erjedés)
a
gyomorban
jön
létre,
elent
hasontárgyu
közleménynek.
megszabadították, miáltal a lisztben megnyerték
mi
az
emészthetőségre
nagy
előnynyel
van.
az. egész fehérnyét, inig a korpában csak a héj
Tanácsi határozat
Még itt megemlithetjük a lisztnek azon samaradt hátra.
Anno
1742
die
20-ma Augu>(i Sedria Celebrata.
Nálunk — mint említők — a gabona nagyobb játságát is, miszerint ha az nedves helyen tovább
Jóllehet sub diéta juridice procedálni nem
táprészo a korpában elvesz, mely utóbbit sokan állni hagyatik, vizet sziv magához, a ezukortartalehetne; de a mostani időnek szomorú és nehéz •lom
megkevesedik
s
egy
illósav
lén
fel,
mely
az
az által akarnák értékesíteni, hogy a liszt közé
kimenetelű circumstantiájára nézve azokat fel se
keverik, s kenyérnek sütik fel. Azonban ezen el- ismert dohos szagot adja. Az ily liszt vízben
tenni köteleztetünk, minthogy az Istennek fenrészben
oldékony,
miért
is
a
brlőle
készült
tészta
járá-i hibás, s a melk-tt, hogy nem gazdaságos,
forgó pestisbeli ítéletét nem csak mások között,
nyulós,
szakadékony
lesz.
Ezen
a
bajon
követkeinkább pazarlás; mert a korpában a tápláló fehanem mi közöttünk is naponként jobban jobban
zőleg
lehet
segíteni,
ha
t.
i.
körülbelől
100
font
hérnye erős burokba van foglalva, mely burkot
harapózni tapasztallyuk, melly minket minden juliszthez
26-27
font
mész
viz
adatik,
mi
által
a
az emberi gyomor nem képes megemészteni; sőt
még azonfelül, hogy nem táplál, az érdes burkok kenyér savanyu izét elveszti, de egyszersmind több ridicus processusoktól prepediál, mellyre nézve
izgiitják a gyomor falát, minek következménye só is adandó ilyenkor a kenyérhez, hogy Ízletes Concludáltatott, hogy amelly Suspecta personák
az oíy egyéneknél a gyakori hasmenés. Hanem legyen. A kenyérrel hasonnemü a kalács, de amely sine citatione incaptiváltattak, u. m. Tordai Já-.
igenis értékesíthetjük a korpát közvetve, hiz- már a hozzáadatni szokott tej, tojás, zsir s élesztő nosné, Oláh Péterné, Intze Jánosnc, hogy a golalás által, a midőn is az élvezhetlen tápszerért következtében, amannál fokozottabb tápszernek nosz irtassék, s gonoszságokban tovább ne mehesízletes s tápláló tápanyagot (sertéshús) nyerünk tekinthető. Továbbá a ezukrász • sütemények, senek, hanem refractáltassanak, facultáltatik hadcserébe. A föntebb mondottakból következik, hogy melyek a fehérnyét nélkülözvén, inkább nyalánk- nagy atyánkfia, hogy ellenek minden eddig observált juridicus processus megszorításával procedálminél fehérebb a búzaliszt, annál kevesebb fehér- ság, nvnt tápszerül tekintendők.
jon
és mediante inquisitione, ha mit ellenek doceálA
gabonanemek
közt
megemlítendő
továbbá
nyét — tápanyagot — tartalmaz, s minél apróbb
szemű a búza, annál táplálóbb.
a zab,mely az emberre nézve jelentéktelen tápszer, hat juxta qualitatcm delicti kit kit exequáltasson,
A rozs kevesebb fehérnyét tartalmaz, mint a miután kevés fehérnyét, több sejteny keményitőt, ezekhez penig semmi privata exceptiók ne férbúza, azonban annál több zsirt, sejtenyt, kemnyét, zsirt. ezukrot tartalmaz, különösen pedig nagy- jenek.
Vádlevól.
növényenvvet s különösen nagymennyiségű só- mennyiségű sói által igen kedvencz tápszere a lóncattak (vádlott nők) sok nemű boszorkat, melyek annak kellemes izét kölcsönzik, mely nak, melynek étvágyát növeli.
tulajdonánál, szivósabb s tartósabb voltánál fogva
A tengeri (kukoricza) kevés tápanyagokat, kányi mesterségek , ördögi practikák nemeibe
a rozs igen ajánlható kenyérnek.
de annál több keményitőt és zsirt tartalmaz, mely elegyítették magukat, az mellyek némellyeknek
Az ávpii több fehérnyét tartalmaz mint a tulajdonánál fogva oly alkalmas a sertéshizlalásra. halált, némelyeknek félszegséget causaltanak, mit
A rizs a legszegényebb tápszer, mely az igen ők se tagadnak, amellyeket in instanti, Comproroz?, több zsirt, több sejtenyt, valamivel kevesebb
kemnyét és növényi enyvet, azonban több sót. nagy mennyiségű keményítőn kivül, más tápláló bálni készek vagyunk; megkivánnyuk azért Jure
Átalában az árpa igen tápláló s igen ajánlható alkatrészekből igen csekély mernyiséget tartal- juxta usum et praxivi ab antiquo consvetam, hogy
(Folyt. kov>
László Elek.
az Incatták primo az olly személlyek számokra
tápszer, a mit eléggé bizonyít már csak azon kö- maz.
készített jármon által bujtassanak, 2-do a vízen
rülmény is, hogy a csecsemőnek ugyszólva ez kémegúsztassanak, 3-io hogy keményen torturáztaspezi a tejjel együtt egyedüli tápszerét.
Boszorkányok és káromkodók
sanak, — et post juxta merítő megégettesenek,
E három gabna-nem haaználtatik főkép a
minthogy az illyeneket, mind Isteu mind a haza
kenyérsütésre, melynek elméletét a következőka múlt században. *)
törvénnyé tilttya, juxta tenoré decretum Iustiniaben adjuk; megjegyezvén előre, hogy a kenyér
num, titulus 39.
vagy erjedett, savanyitott — , vagy nem erjedett,
I.
nem savanyitott.
Boszorkány perek.
Indokok.
A kenyérkészitéshez három feltétel kívántaAz
első
ellen
sokan
hitek után subreferálA múlt század közepe táján folytak le Dézs
tik. 1., az e,rj (élesztő, kovász) melyben az erjesztő városa törvényszéke előtt az utolsó boszorkány lyák, hogy némellyeknek terhes nyavalyát, máhatás szárítás által meg van akadályozva, de
soknak holtig való félszegséget szerzett gonosz
*)Pataky Ferenez: .,Dézs városa története" czimt mesterségével, nem különben hajadon leányát is :
mely kedvező körülmények közt azonnal%iegkezdi erjesztő hatását a lisztben levő keményítőre. dolgozatából.

tudománnyára tanítván, magát próbálgatta, és kezest von maga után a pálinka mámorától elká- ban összemart. A mészáros néhány hét múlva a
a mint fateálják, hogy babot vetvén, a sógorát i bult ifjúság közt, arra nem egy, de több példát szó szoros értelmében megveszett és meg is halt,
kürtőn által kiáltotta. Igya második is sokaknak, lehetne felhozni. Sokszor van eset, hogy a férfiak, míg megmart kutyáinak semmi baja sem történt*).
és másoknak teheneinek tejét is elvette, nemkü- meglocsolandók a leányt, csapatostól rohannak a
Mintegy 9—10 éve itt a pusztán egy paraszt
lönben pedig, ugyan gonosz mesterségével ami leányos házhoz, hol legfőbb erénynek tekintik, ember a tanyaházból kilépve látta, hogy egy vedön magát gyönyörködtetni kívánta volna, egy ha jószagu viz helyett kútból merített hideg viz- szett kutya sertéseit és házi kutyáit egyre marja,
atyának fiat keményen megkantározván zabolázta, zel annyira ellocsolhatják a leányt, hogy legki- minekfolytán azok védelmére ment, de minthogy
és a zaboláját ki nem rázhatta volna, meg is nyer- sebb szárazát sem találhat önmagán, sőt folyóvíz- nem volt nála semmi, az udvaron heverő vasvilla
geké volna. Harmadik J., pedig subinferáltatik hez hurczolják, s mindenestől belemártják a felé sietett. A dühödt eb meglátva őt, neki rohant,
mások tehene tejének és vajának maga mestersé- folyóba. Vájjon ki ne kárhoztatna ily tettet, ha s mielőtt a vasvillát elérte volna, az eb a kezét
gével elvételével, melly gonosz cselekedetekért másból nem, már csak egészségi szempontból is ? megharapta: ekkor puszta kézzel ragadta meg a
külön külön érdemlett büntetéseket elvegyék, Vannak esetek, midőn a leánynak pártfogója ke- kutyát a nyakánál s magával vonszolta a vasvilla
megkivánom.
rülvén, a locsolás heves tusává, véres verekedéssé közelébe, hol agyon is verte. Sem ez embernek,
változik át; a leányt pártoló ifjút irgalmatlan sem a megmart állatoknak nem lett semmi bajok,
Deliberatuin (ítélet).
botütések terítik a földre, majd a vérében fet- az ember most is egészséges. Ha tehát a veszett
Az Incattának Tordai Jánosné Simon Ersérengő ifjú rokonai vagy barátai gyűlvén a vész kutya marás csakugyan oly veszélyes, hogy attól
betnek, minthogy olly gonosz cselekedetét subinhelyére, oly veszedelmes összeütközés fejlődik ki, múlhatatlanul megkell a megmartnak veszni? akferálja egy szemmellátott tanú, melly egész bohogy sokszor nem egy, de több élettelen ifjú he- kor igen csudálatos, hogy a mo't emiitett esetben
szorkány mesterséget involvál, t. i. megtüzesitett
ver a földön, mint fajdalom ezelőtt mintegy 4 sem a paraszt embernek, eem pedig a megmart
9 borona fogaknak, s még annyi seprüszálaknak
évvel történt községünkben, a midőn a verekedés állatoknak nem lett semmi bajuk.Mondhatná ugyan
a gyermekágybeli aszszonynak belésütése egy
oly tetőpontra hágott, húsvét másod napján, a valaki: nem volt azjveszett eb, hanem talán csak
fazékba, azon fazéknak a száján által meg által
minőre csak gondolni is borzad a szelídebb gon- egyszerűen beteg kutya! vagy nem érte még el
4 késnek magába való fordulását, mellyet kereszdolkozásu ember. Községünk a húsvéti locsolásról egészen a veszettség annyira, hogy a marása ártény és tiszta személynek véghezvinni contra
igen nevezetes, itt igen ritkán szokott az véres talmas következményeket vonjon maga után. Megleges naturae láttatik lenni. Secundo Subinferálverekedés nélkül elmúlni. A legközelebb elmúlt lehet, ho.ry aki igy okoskotik, igaza lehet — hatatik az is, minő zavaros pálinkát adott legyen
húsvétkor is a pálinka és bortól elkábult ifjak nem ott van a bényei mészáros esete, már itt nem
egy más gyerrnekeságyos aszszonynak, kit is eo
vad oroszláni dühvei rontottak egymásra, az ut- lehet tagadni, hogy veszett kutya marta meg? és
facto azon zavaros pálinkának megitala után neczán végig menni is félelmes volt, látva a felbő- hogy van, mégis hogy ő megveszett, de megmart
héz nyavalya követte, mellyben sokáig kinlódott;
szültek iszonyú dühösségét. Jelenleg ugj^an a katyái épen maradtak ?
tetszett azért a Nemes Városnak, hogy incatta
verekedés áldozatja nem lett egy is, de többek
minden elkövetett próbák alá vétessék, többComA vidéken számtalan eset adta már magát
bevert véres főkkel térének haza a szülei házhoz.
plex társainak kiadására torturáztassék, annakelő,
hol
a veszett kutya nyájakat s égés' csordáÓhajtandó volna tehát, hogy jövőben az ily
utánna tiszteket és procurator uraimék ő kegyelmegszokott és már több izben sajnosán tapasztalt kat megmart, és nem csak egy adattal lehet igameknek mind a két részről érettek való singuverekedésnek eleje vétessék; 1-ör az elöljárók zolni, mikép ea;y falkából 10—15 darab is meg
laris Intercessiójokat respectálván, avagy ha csak
által eszközlendő szigorú felügyelet által; 2-or lőn sebesitve, és még is a veszettség a megmart
a teste elvész, hogy a lelkét megnyerhesse, elsőba botok hordását eltiltó rendelet által (mert meg állatokon ki nem ütött, bár láttam veszett ökröt
ben feje vétessék s a teste tűzzel megégettessék,
kell jegyezni, hogy már a 14 éves sihederek is és teheoet is, melyek, hogy kutya-marástól-e vagy
és maradandó javaiból az Actor ő kegyelme exöles botokkal szoktak járni ezen napon); 3-or a egyébkép vesztek meg? Ki nem tudhattam. A
pensája refundáltassék.
korcsmáknak a meghatározandó órán tul nyitva múlt évben egy közép nagyságú fekete veszett
A más két vádlott proscribáltatott (szám- tartásának megtiltása által; 4-er a rendbontók kuty.i jött hoszám a majorba, s a három nagy házűzetett).
példás megbüntetése által, mit pedig jövőben őrző kutyát egymásután vagdalta a földhöz s
II.
annyival inkább feltehetünk községi elöljáróink- mind megmarta. Beszaladtam a puskáért, hogy
Káromkodó elleni szigorn ítélet.
ról, mivel dicséretökre legyen mondva (főleg a agyon lőhessem, de mire kimentem, az eb már ugy
elment, hogy többé utóiérni nem lehetett. A megA múlt században Dézs városát ért csapások bíró és törvénybiró urakra), igazságos szigoruk- mart kutyákra nagy gondom volt s igy naponkint
az utolsó tatárjárat maradványa, elégése, a dög- nak csak nem régiben is elismerésre méltó példá- vigyáztam egészségi állapotukra. Az egyik, egy
halál annak is tulajdonittatott, hogy a lakosok ját adták. Ugyanis ők ezelőtt pár hónappal öreg szuka, mintegy 5 hétre megbetegedett! lábai
között elharapózott a káromkodás, szitkozódás; mintegy 20 rakonczátlankodó ifjút éjjeli tivor- mind megdermedni látszottak s néhány nap alatt
mily nagy bűnnek tartatott, a legkisebb szitok és nyázásokért megbüntettek, s minthogy az éjjeli minden veszettségi kitörés előjele nélkül eldögkáromkodás, s mily szigorúan lőn büntetve, lát- barangolók közt épen a biró és törvénybíró fiai is lött. A másik, egy him öreg kutya, f. évi febszik az alább irt ítéleti kivonatból. — Korunkban, jeJen voltak, azt reményiették a becsukottak, ruár havában betegedett meg. A kutya nagyon
midőn a káromkodás és szitkozódá.« nem csak az hogy amazokra való tekintetből ők is szabadulást komor lett, a farka duzzadt volt mint a m-icskúé,
alsóbb néposztálynál, de még a magukat művelt- nyernek. Jaj de mennyire megcsalta őket a re- midőn valamitől megijed, csakhogy lefelé lógott
nek nevező emberek között is, annyira divatozik mény, midőn előbb a biró, utána a törvénybiró és a hátulsó lábai közé eresztette. A láb>ii, külö— visszatartó például szolgálhatna az alább kö lediittették fiaikat s annak daczára, hogy a biró fia nösen hátul, ennél is dermedt állapotban voltak,
vetkező határozat, melyben az egyszerű „ördög szabadságos katona lévén, igy nyilatkozott, hogy stb. Megszánva, hogy ne kínlódjék, agyon lőttem;
adta" vagy „teremtette" kiejtése számkivetés őt „egyedül csak óbestere veretheti meg, más a harmadik most is egészséges Hogy a két kutya
büntetését vonta maga után. Valóban nem lehet senki," az apa igy szólott: „fiam, én vagyok a megmarás következtében betegedett-e meg,
eléggé helyeselni azon eljárást, hogy néhol ká- atyád; én vagyok most óbestered! dűlj le!" 8 el- vagy sem? nem lévén szakértő, nem vitatom! de
romkodás elleni egyletek vannak alakulóban, má- íuzatta rajta a hatos nótát s igy tovább a többin. ha a megunrás oka a betegségnek, akkor különös,
sutt már felállítva. Mert az erkölcsi élet szeplőte- Az ily elöljáróktól méltán lehet várnunk, hogy hogy a megbetegedett kutyák meg nem veitek,
lenségére s fentartására megkivántatik a botrányos i közrend fentartását eszközleni teljes szívből hanem egész más betegség-nemben hullottak el,
káromkodások kerülése. Most is vannak e tárgyra gyekeznek s erélyes magukviselete által a köz- valamint hogy nem mind a három kutya lett
Vonatkozó törvényeink, de senki nem alkalmazza. bizalmat bizonyosan meg fogják nyerni.
beteg.
B. Kálmán.
Deliberatum.
Anno 1742. die 10-ma decembris.
Minthogy Moldován Mihálynak az Isten és
a haza törvénye, ugy a Nemes Városnak Constitutiója ellen való irtózatos szitkoknak nemével
való káromkodását, u. m. ördög, menykő, és disznóteremtettével— feles fatensek subinferállyák,—
mellyért ha a tekintetes nemes Tanácsnak gratiája nem accedált volna, kívánván az igasságot
írgalmassággal megelegyiteni, reménylvén megtérését, Ítéltetett: hogy elsőben a piatzon kémé
nyen megpálezáztassék, azután a nemes Városról
proscribáltassék, ugy hogy többé se a Városon,
se határán ne compariáltassék;
mert ha compap
;
fiáltatik
pedis
fiáltatik, hóhér
hóhér által
által csapattatik
csapattatik ki
ki, — arról
arról p
s ,

Fájdalommal kell továbbá megemlítenem
azon egésiségi szempontból igen veszedelmes
lolgot, hogy azok, kiknek hatásköréhez t irtozné c,
nem ügyelnek a szeszes italok elmérésénél követni
zokott visszaélésekre A pálinkaital elvitázhatatlanul kártékonyán hat az ember szervezetére,
hát annyival inkább midőn a kellemetlen szagu
és izü spíritus és másféle vegyitékkel zagyvált,
egészséget rontó pálinka elfogyasztására vannaK
szorítva a fogyasztók? 12 o. é. kr. itezéje a minden tekintetben gyalázatos rósz pálinkának, pedig
alig hihető, hogy az egészségre kártékonyabb
hatással birna bármi ital, mint ez a 12 kros pálinka és a korosmíkban méretni szokott ihatatlan
borok.
___

Egyveleg.

— (Az asszonyok Guyanában.) Schomburg
testvérek Brit-Guyanát beutazván, e tartomány
ról egy utazási művet készítettek, melyben a
többi közt azon sajátságos szokást is felemlítik,
hogy a guyanai anyák csak három-négy éves
korukban választják el teljesen gyermekeiket, és
igy gyakran megtörténik, hogy az idősb gyermek
nyugodtan az anya előtt állván, ennek egyik emlőjét szopja, mig kisebb testvére az anya karján
ülve a másik emlőből táplálja magát. Nevetségesen veszi ki magát, midőn az ember látja, hogy
egy izmos suhancz egy jókora kosár gyümölcscsel
száll le a magas fáról, és anyjához siet; hogy anhogy ezen poenálásáért való boszuságában senkinak emlőjén szomját lecsillapítsa. De még ennél
Veszettség egyes esetei.
nek sem privatim sem publlce a Nemes Város
is feltűnőbb, hogy az asszonyok fiatal majmokat
tagjai közzül senkinek is, sem személlyébe sem
s más állatokat táplálnak emlőjükön és pedig oly
Pótharaszt, april 2ő.
semminemű marhájába kárt sem maga nem tészen,
A,, Vasára. Újság 17-ik számában ,,A veszett- gyengédséggel ápolva, mint saját gyermekeiket.
sem más által nem tétet, reversalíst adjon. Az ség csak mese11 czimü^ közleményre vonatkozólag Itt ugyanis a nők büszkeségét az képezi, ha minél
iictor ő kegyelme expensája pedig javaiból refun- néhány érdekes adatot kívánok köztudomásra több szelíd emlős állat birtokában vannak. A menydáltassék. Ezen Deliberatum executíojára rendel- juttatni, a nevezett betegség körüli észleletek nyit tehát a fiatal emlősállatokból összefogdostetik pedig a Substitutus hadnagy Bonis Jínos — fejlesztésére. Tizenhét év óta pusztai lakos va- hatnak, mind saját emlőiken nevelik fel, miáltal
Assessorok Böszörményi János, es Csizmadia gyok, mely idő leforgása alatt volt elég alkalmam ezen állatokba, főleg a majmokba oly gyengédség
Nagy István ezószólló.
Közli Pataki Ferenez. több veszett kutya által megmart embert és ál- oltatik b e , hogy azok nevelőanyjuktól semmi
latot látni. A sok közül csak nehányt fogok áron el nem maradnak, hanem azt minden lépésémint az ügy érdemére vonatkozó adatot felhozni, ben követik. — B.
Botrányos húsvéti öntözködés.
a mi magában is igazolni látszik dr. Lorinser fő•) I t t azt kellene tudnunk, hogy a mészáros minő
Szent-Andrásról Békésmegyéből veszszük e orvos úr állítását. 185% évben a szomszéd Bénye
tat:
községében a mészárost egy veszett kutya meg- gyógykezelésen mant keresztül, miután dr. Lorinser állísorokat:
tása szerint a marási sebek erőszakos izgatása ide'zi elő
Hogy a köznép közt annyira elterjedt hus- harapta, midőn az udvarra lépett, hogy saját ku- baj veszélyességét.
Szerk.
tyáit
védelmezze,
melyeket
a
veszett
kutya
nagy-1
vétí locsolás sok esetben mily veszedelmes követ-
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egyetemi tanár, a gömörmegyei csízí ásványvizrő geli 2 óra 26 perczkor és déli 12 óra 53 perczkor.
értekezett, mely jód és bron tartalmú, s e miatt
Temesvárra 12 óra ,12 perczkor éjjel és 2 óra 55
** (A „Falusi Gazda") heti közlöny szer- hires halli ásványvízhez hasonlítható. — Ezután perczkor délután. Érkezik Pestről éjjel 11 óra
kesztését, a gazdaság körébe vágó munkáiró Weninger Vincze a tőkeszámitásokról értekezett 42 perczkor és délután 2 óra 15 perczkor. Temesmár ezelőtt is kedvezőleg ismert dr. Farkas Mi- Szily K.-tól pedig egy munkát olvastak föl ,,; várról 1 óra 47 perczkor éjjel és 12 óra 15 perczhály vette át. Az általa szerkesztett s az imént meleg elméletének föltételeiről."
kor délben. Gyorsvonat minden kedden és szomemiitett lapnak jelenleg már negyedik száma fek** (A Kisfaludy-társaság.) apr. 26-ikán tar- baton indul Szegedről Pestre 2 óra 16 perczkor
szik előttünk, s e számok tartalmáról személyesen tott ülésében a titkár azon súlyos vesztesége reggel, Temesvárra 2 óra 30 perczkor reggel, 8
is meggyőződve, mondhatjuk, hogy a mennyiben emiitvén, melyet a Kisfaludy-társaság egyik leg Szegedre érkezik reggel 2 óra 16 perczkor.
a lap iránya az eddiginél komolyabb térre van kitünőbb tagja, egykor igazgatója s több éven á
/ (Uj vasútvonal.) Zágráb és Károlyvároa
átvive, a gazdaközönségre nézve nemcsak hogy elnöke, b. Jósika Miklós halála által szenvedett között az első vasúti próbamenet e hó 10-én lesz;
érdekes lehet, hanem tartalma gazdagságánál jelenté egyszersmind, hogy a dicsőült felett em- s a pályát május végén nyitják meg a közforgafogva sok tanulságost is foglal magában, s mél- lékbeszéd mondására Jókai Mór társasági tag lomnak.
tán ajánljuk a magyar gazdaközönség figyelmébe. ajánlkozott, mely ajánlatot a társaság egyhangú** (Magjelent pályamunka.) Oreguss Ágost- lag elfogadván, mindjárt azt is elhatározta, hogy
Balesetek, elemi csapások.
nak „A balladáról" irt s a Kisfaludy-társaság ezen emlékbeszéd a legközelebbi közgyűlés egyik
által pályakoszoruzott müve megjelent, s 1 ftért tárgya lesz. — Ugyancsak a titkár bemutatá
** (A múlt heti nagy szélvész) apr. 27-én
kapható. E jeles mü a Kisfaludy-társaság köny- magyar Shakspeare-kiadásnak épen elkészült több baleset okozója volt a fővárosban és környévilletményei közé tartozik.
IV-dik kötetét, mely „Coriolanust" Petőfi Sándor kén. A malmok közül néhánynak horgonyát elsza** (Szathmári Károly „Magyarország anyagi és ,,Titus Andronicust" Lévay József fordítása kitá és egyet elsülyesztett. A táviró-vonalt Pest
érdekei'') czimü nemzetgazdasági folyóiratának szerint foglalja magában. Legközelebb az V-dik és Buda közt lényegesen elrongálta. A királymásodik füzete is megjelent. Tartalmáról már kötet is sajtó alá megy. — A pártolói könyvillet- utczában egy ház harmadik emeletén az ablakot
szóltunk; de ezúttal fölemiitjük még belőle, hogy ményeket illetőleg, ezekhez még ez idén Pálffy rámástól kiszakította, mely egy épen alant az uta magyar gazd. egyesület közgazdasági szakosz- Albert társasági tagnak egy kétkötetes társadalmi czán menő szolgálónak lábára esett, ki ennek kötályának február havi üléséből, gyorsírói jegyzé- regénye s Puskinnak Bérczy Károly társasági tag vetkeztében súlyosan megsérült. Mint gödöllői
sek nyomán, az alföld-fiumei vasútról, az adó- által fordított „Onyégin"- ja fognak járulni; jövő fuvarosok beszélik, a szélvész ott tölgyfákat csaügyről, a vasúti árszabályról, a kisbirtokosok évre pedig többek közt Jókai Mór társasági tag- vart ki tövéből.
hitelforrásairól, a kölcsönösen segélyző egyletek- nak regénye van megígérve. — Ezeken kívül még
** (Tvzhalál.) Bánfalun Mosonymegyében a
ről, Érkövy Adolf, gr. Zichy Nándor, Hollán Samarjay Károlyt, mint a társaság alapító tagját, s múlt hóban tűz támadván, 45 lakházat s mellékErnő, báró Eötvös József, Koppély Frigyes, Ür- többek könyvadományait jelenték be.
épületet hamvasztott el. Az összes kár 45,000
ményi József, Somssich Pál, Korizmics László,
** (A magyar képzőművészeti társulat) fel- frtra becsülhető, biztosítva csak 3250 ft. értékű
Bezerédy László, gr. Zichy Ferencz,Weisz B. F., kéri a magyarországi művészeket, névszerint a volt. Egy 20 éves hajadon, némely ingóságokat
Szathmári Károly által tartott beszédeket is müfestész, szobrász és épitész urakat, valamint megmentendő, szüleinek már égő házába visszaközli.
átalában a képzőművészetek ezen három ágával tért s ott a füstben megfült.
** (Madách „Ember tragédiája") német kia- rokon foglalkozásúakat: hogy teljes czimeiket és
*' (Nagy tűzvész.) Apr. 25-dikén délelőtt
dásban is megjent Dittze Sándor által ügyesen lakhelyök pontos megjelölését bérmentes levelek- Galgócz mezővárost füst és lángtenger boritá. 50
forditva. Kiadta Kugler Adolf, ára 1 ft. Lehetet- ben a m. képzőművészeti társulat ügynöki híva- ház lett lángok martaléka,, köztük Szeszler faraklen nem örvendenünk, ha szépirodalmunkat oly alába (m. akadémia palotája Pesten) mielőbb tára az összes készlettel együtt. Azon ház is, a hol
kitűnő művel látjuk az idegen nemzetek előtt is beküldeni szíveskedjenek oly czélból, hogy a ma- a távirdahivatal van, leégett, s még a táviró-kéképviselve, mint Madáchnak épen e munkája.
yar képzőművészeti társulat, f. év. május végé- szüleieket is csak nagy ügygyel-bajjal lehetett
** (Shakspeare magyar kiadásából,) melyet vel, vagy legfölebb június elején megjelenendő év- megmenteni. A távirati vonal e miatt félbeszakía Kisfaludy-társaság ad ki, a negyedik kötet könyvében a magyarországi művészek mentül tel- tást szenvedett.
megjelent. Tartalmát Shakspeare ,,Coriolanus" jesebb sorozatát közölni képes legyen ; mely közlés
— (Tüzesetek.) A múlt hóban, hazánkban,
és „Titus Andronicus" czimű darabjai képezik, íemcsak a közönségnek, hanem az illető müvé- következő nagyobb tűzesetek fordultak elő: Szeaz előbbi Petőfi Sándor, a második pedig Lévay izeknek is hasznára válhatik.
ged, Csongrádmegye 18 ház, Kürth, Pozsony 12,
József fordítása szerint. Ára 1 ft.
** (A pest-losonczi vasuttársulat) részvénye- O-Weszternitz, Nyitra 61, Szikra, Soprony 6,
iéi f. hó 30-án d. e. 10 óra., a Köztelken közgyü- Büdöskut, Soprony 35, B.-Gyarmath, Nógrád 6,
ést tartanak. A gyűlés tárgyai : 1) Jelentése a N,-Kereki, Bihar 12, Oroszlány, Komárom 15,
Egyház és iskola.
izámvizsgáló-bizottmánynak és az 1864. jun. 30 ig Duránd, Szepes 22, Tokaj, Zemplén 15, Csontos** (A lipótvárosi templom) kölcsönére az erjedő zárszámtétel jóváhagyása. 2) Az üzletről falva, Abauj 32, Putnok, Gömör 6, Szántó, Abauj
osztr. hitelintézet 3000 ftot., Luczenbacher Pál szóló jelentés és az 1864. deczember 31-ig terjedő 15, Makó, Csanád 7, Aranyos, Komárom 8, Kis1000 ftot irt alá s ez utóbbi ki is fizette. Aláiráso- zárszámtétel előterjesztése. 3) Határozat azon Komárom, Zala 39, Bogdány, Pest 42, Butka,
kat ajánlottak föl még Ráth Károly, Unger Hen- ajánlat felett, mely e társulati vasútnak más vas- Zemplén 6, S.-A.-Ujhely, Zemplén 10, Szőllős,
rik, Schwachhofer, Wieser, dr. Kovács Sebestyén úti vonallal való összekapcsolása iránt tétetett. Bihar 27, H.-Pereszteg, Vas 102, Galgócz,
és Neuhofer urak. Ugyancsak a lipótvárosi tem- 4) Határozat az alapszabályok 18. §-ának alkal- Nyitra 52, Táp-Sz.-Miklós, Győr 8, Hány, Zala
plom-kölcsönben, az ,,Anker" életbiztositó-társa- kalmaztatása iránt. 5) A számvizsgálók megvá- 56, Tisza-Beő, Heves 15, Fadd, Tolna 185 ház.
ság 2000 fttal, az egri érsek ő excja pedig 1000 lasztása az évi számadások megvizsgálására. 6) Az
fttal vesz részt.
igazgatótanács kiegészítésére szükséges pótváMi njság?
** (U) templom Pesten.) A Ferencz-városban lasztások.
** (A pesti vízvezeték lassan haladó ügyét)
uj, 3000 embert befogadó kath. templomot szánKözlekedés.
most már a magyar kir. helytartótanács is szordékoznak épiteni, melyhez tervkészítésre Feszi
** (Társasutazások.) A nyár folytán Bu- galmazza.
épitész szólittatik föl. Az istenitisztelet helyéül
dáról
több társasutazást rendeznek. Június
** (Ajándék-oltárkép.) Szentandrássy Lajos
addig a ferenezvárosi iskolaépületet szemelték ki.
első felében Gyurkovics és Gyapay vállalkozók Eperjesen egy szép oltárképet ajándékozott KapTriesztbe rendeznek társasutazást, mely kirándu- 'oncza helységének, melynek birtokosa. A kép
Ipar, gazdaság, kereskedés.
lással lesz egybekötve Velenczébe, hol a társaság szent András vértanuskodását ábrázolja, midőn ez
f (A közelebbi fagy) és hideg idő, különösen tagjai negyedféljnapot töltenek. Visszatértükben t pogány vallással járandó tisztességek helyett a
a fővárosban és környékén nagy kárt tett a már a touristák a kivilágított adelsbergi barlangot keresztyén vallás akkori jutalmát, a „máglyát"
fakadó növényekben, s leginkább a szőlőre nagyon fogják megtekinteni. A déli vasuttársulat to- álasztja. A kép Pesten készült Órlay-tól, 1000
kártékonyán hatott, annyira, hogy fele elfagyott; vábbá szeptember elején Balaton-Füredre szán- t. értékű.
** (Régi arany ékszerek.) Osztropatakon a
igy az idei szőlőtermés nagyon nagy kárt szen- dékozik társas utazást rendezni, mely a Balatonon
való kirándulással s ugyanott rendezendő tüzjá- Tarcza vize mellett, egy kertben, hol már 1813vedett.
f (Pusztító rovarok a vetéseken.) B.-Csabá- tékkal lesz összekötve. — Budáról végre aug. ban a később Bécsbe vitt koronákat lelték, most
ról irják, hogy ott az egész határban az árpa- és 13-dikán a hires Mariazell bucsujáró helyre indul egy másik ékszertelepre bukkantak. Ebben idáig
Trajan idejéből való régi pénzeket, nyaklánczot,
zabvetések már egészen elpusztultak, nem a hi- társasutazás.
7 (Megállított vasutvonat.) Esztergom és fülönfüggőt, karpereczeket leltek, aranyból, medeg, vagy szárazság miatt, hanem a rovarok egy
neme által, melyek miliárdokra megszaporodtak'; Szob között a vasúton apr. 28-ikán oly gonosz lyeknek sulyszerinti értéke mintegy 700 ft. A kert,
sőt a herét is elpusztítja egy más fajta rovar; ez csínyt követtek el, melynek alegszomorubb követ- hol e régiségeket találták Bánó József ur birtoka,
sokkal nagyobb, valóságos hernyó alakja van. A kezménye lehetett volna. A bécsi személyvonat ki e régiségekről az illető tud. társulatnak részlelencse- és borsóvetések is elpusztultak; a buzave- ugyanis ott a pántokra fektetett nagy kőbe ütkö- tes tudósítást nyújt be.
téseket e rovarok még nem támadták meg, de a zött, melyet a vonat megérkezése előtt kevéssel
— Jászberényben az április 30-án a kerütengerit, a mint a földből kibúvik, azonnal megro- gördíthettek oda. A követ, rendkivülijnagysága letekháza nagy termében a város pártfogása alatt
daczára, a gép összezúzta, de azonnal haszonve- álló nőnevelde részére szerzendő természettani
hanják s elpusztítják.
f (Elhalasztott^ kiállítás) Azon „ló- és juh- hctlenné vált. A szerencsétlenség, ha a kő nem segédeszközökre Kiszner József által rendezett
kiállítás," mely e hó 8-án Léván lett volna tar- zuzatik össze, kiszámithatlan nagy lett volna, mi- hangverseny 77 ft. 20 krt. jövedelmezett. A szitandó, a mint jelentik, közbejött akadályok miatt után a töltés, melyen a visszalökött vonat robo- ves közreműködőknek, — ugy az alig 15 nap
gott, szorosan a Duna mellett van és segélyt itt előtt alakult helybeli dalárdának e lapok utján
későbbre halasztatott.
alig lehetett volna reményleni. Szerencsére a gép- köszönet szavaztatik.
ben esett káron kivül más szerencsétlenség nem
** (Halálozás.) Nunavári Werther Frigyes
Eözintézetek, egyletek.
történt, csupán a vonat késett el másfél órával.
budai gyártulajdonos, ki az ipar terén szép névre
** (A magyar tudományos akadémia) terméf (A vasúti menetrend) május elsejétől tett szert, s különösen az úgynevezett ,,Életital"
szettudományi és mathematikai osztályainak má- kezdve megváltozott. Az említett naptól kezdve feltalálása által lett ismeretes, e hó 2-án, Budán,
jus 1-ső napján tartott ülésébea Than Károly ugyanis indul: Szegedről Pestre naponkint reg- élete 64-ik évében meghalt.

** (Kegyelem a sir szélén.) Egy altiszt NagySzerkesztői mondanivaló.
Szebenben közlegénynyé degradáltatván, töltött
7659. A dalnok. Mind a két levelet kaptuk; küldepisztolylyal kapitányára tört, hogy megölje. Ez
e napokban indul. A müvek következni fognak.
megragadta kezét, a pisztoly elsült, de nem ta- ményünk
7660. Képdalok. I—V. Legkisebb mértékben sem
lált. A katona megszökött, de elfogatván,kimond- bírják a népdal formáját. — Hát még mit szóljunk az oly
ták rá a halálos Ítéletet. Az elitéltnek szeme már költőnek, a ki levelében igy ir: ,,a V. U. valamelyk számábe volt kötve, s a lövésre rendelt három katona bani félve vesét kérem." Erre csak azt mondhatjuk, hogy
már előlépett, midőn a kapitány, ki a végrehaj- poétármfcí beszédnek ez rettenetes. (Különben vigasztalásul szolgálhat, hogy már most ezer meg ezer ember igy
tásnál parancsolt, „pardon"-1 kiáltott, melyet az rontja a szép magyar szót.)
ezredparancsnoktól két tiszt hozott meg az elitélt
7661. Arad. F. A dolog egészen világos s most már
számára, a ki szótlanul dőlt egy mellette álló kar- kétszeresen örvendünk a reménybe helyezett találkozásnak.
jára, kétségtelen jelével annak, hogy tettét meg- j A czimezést a legnagyobb készséggel viszonozzuk, de a
bánta.
; részletes felvilágosítás iránt mégis kíváncsiak vagyunk.
7662. Privigye. A. Gy. A rajz még mindig nem ké** (Hosszú életidő) Buszdon nem rég egy j szülhetett el s küldeményünk azért késik.
103 éves czigány halt meg. Hogy Buszdra férj- |
7663. Sárköz. Sz. 'Zs. Vidéki szini előadásokról oly
hez ment leányát meglátogassa, messze vidékről hosszú jelentéseket nem használhatunk, mikor még a pesti
jött oda. Megérkezte után való napon veje azt előadásoknál is csak rövid króniksára szoritkozunk,
7664. Bánya-ipar, stb. A czikk nagy szorgalommal
kérdezte tőle, hogy mit akar ma csinálni? „A gye- s gonddal
van irva, s különösen a műszavak dolgában varekekhez megyek játszani" — 8 azt meg is tette. lódi nyereségnek tekinthető. Minket csak a szorosan tuA játék alatt azonban egyszerre roszullett, a szo- dományos és tankönyvi forma bánt kissé. Nem lehetne-e
itt is a népszerűbb elbeszélési, társalgási modort megtabába menve lefeküdt és meghalt.
lálni? J ó remény fejében koczkáztatjuk e kérdést.
** (Régi dombormüvek.) Déva mellett a vas7665. Magtár ismertetése. S. Gy. Az uj találmány
úti földmunkák alkalmával egy emlékkőre akad- iránt már szóval ugy nyilatkoztunk, hogy igen kívánatos
tak, melyen az ép családi föliraton kivül 5 ember volna, ha e magyarázatot egy szakértő testület ajánlata
dombormű alakja áll. Az első alak szakállas öreg előzné meg. Ugy tudjuk, hogy erre van is kilátás. Várjuk
az eredményt.
férfi képe, fején nyílt sisak, mellén pánczéllal; a hát be
7666. Búslaki Ármin. Teljesen felfogjuk az „aggmásodik egy ifjúé, taréjos sisakkal és mellvérttel; szinész" keservét, de a baj olyan, hogy hírlapi tárgyalás
a harmadik egy női, a negyedik egy gyermeki utján nem lehet rajta segíteni. Az illető igazgatót mi nem
alak; az ötödik egy fegyverzet nélküli bajuszos vonhatjuk kérdőre, hogy intézeténél miért nem alkalés szakálas férfit képez. Az emlékkő szélessége mazza Pétert, hanem Pált, — ha az ö érdekei ugy
kívánják.
harmadfél, magassága 5 láb.
7667. Mezö-berény. B. A. Örvendünk, hogy ön
** (Rablások.) A Fertő tava melletti Boldog- meggyőződött, mikép innen lapjai rendesen küldetnek. Az
asszony helységben m. hó 20-dikán este vakmerő ottani postahivatalt pedig részünkről is nagyobb pontorablás történt. Hamm álarezos ember tört egy ott ságra kérjük, nehogy a lappéldányok napokig heverjenek
nála vagy más valakinél, mig végre bepiszkolva az illető
lakó izraelita boltjába, a szolgálót fejszeütésekkel előfizető kezébe jutnak.
letéritek, a boltos 12 éves leányát bántalmazták
7668. Hozzá. Első kísérletnek elég jó, de csak magán
s ép a boltosnéra rohantak, pénzt követelvén, mi- élvezetre alkalmas.
dőn künn zaj támadt, mire a rablók megszaladtak.
Két gyanús ember már el van fogva, de a súlyoNemzeti színház.
san megsérült szolgáló életben maradásán kétkednek. — Ugyancsak a múlt hónapban, 24-kén
Péntek, apr. 28. Először „A fény árnyai", gr.
éjfélben Zentán Popovics István tanyájára, ki- Telekiféle pályadijt nyert eredti szomorujáték 5
lencz, puskával és pisztolylyal fegyverzett rabló felv. Irta Szigligeti. — Többszöri elhalasztás után
rátört, ott a cselédséget megkötözte, a 77 éves végre színpadra került az idei drámai verseny
beteg gazdát megkinozta és tőle 17 darab aranyat, győztes pályamüve. Tagadhatlan, hogy néhány év
200 bankjegyet, és egy 200 forintos váltót elra- óta a drámai pályázatok csekély sikere az ily mübolt. Más nap kora reggel a helyszínén megjelenő vek iránti érdekeltséget felette meglohasztotta s
városi kapitány, a rablók kocsija által vert nyo- azon ponton állottunk, hogy az ily jutalmazott mümon elindulva, hármat a rablók közül elfogott, vek már előre elvesztették hitelőket. Innen van,
kik közül kettőt a káros cselédei azonnal fölis- hogy Szigligeti ez uj darabja iránt sem nyilatkomertek. Az elfogott tettesek fölött rögtönbiróság zott a közönség kiváncsisága oly élénken, mint
itél. Sajnos, hogy ily rablókrónikákról oly gya- hajdanában, midőn minden e tárgyú uj tünemény
kori hírt kell hallanunk.
már
előre örvendetes eseménynek tekintetett.
** (Gyilkosság.) Csongrádon egy ember a Mindazáltal ,.A fény árnyai"-nak sikerült a lanmúlt hónapban saját nejét a szőlőben meggyil- kadó részvétet némi tekintetben ismét fölébreszkolta, s aztán jelentést tőn a hatóságnál, hogy teni s a közönség ismét oly színmüvet nyert, meneje elveszett. De leánya, szüleinek zivataros éle- lyet tárgyánál s kidolgozásánál fogva színpadunk
tét tekintve, atyjára gyanakodott s szintén jelen- nyereségének tarthatunk, mely kétségtelenül
tést tett. A vizsgálat után az anya holt testét a Szigligeti jobb müvei közé tartozik, s drámairoszőlőben egy csomó venyige alatt csakugyan meg dalmunk meddő pusztaságában, különösen a trais találták. A férj befogatott s félig meddig be- gikai téren, valódi enyhitő oáznak tekinthető. —
vallá bűnét. Jellemző, hogy midőn a férj biztos Az uj színmű u. n. társadalmi szomorujáték s tárőrizet alatt neje temetésén jelen volt, a koporsóra gya napjaink életéből van merítve. A két főalak
benne egy gazdag magyar birtokos és neje, egy
borult s nejétől bocsánatot kért.
** (A kassai színház) ez évi okt. elejétől három elszegényedett családból származó franczia maregymásután következő esztendőre egy jó magyar quisnő, ki férje gazdagságaért nevét és rangját,
dráma-, népszinmű- és operetté-társaságnak ki de fényüzési vágyát is hozza cserébe. Az első
fog adatni. Az igazgató, a ki a kassai színházat felvonásban még Parisban élik zajos világukat, de
elnyeri, szabad színházon és hozzávalókon kivül a pazarlás következménye, hogy végre Pestre s
egy magyar falu magányába kénytelenek költözni.
2000 ft. subventióban is részesül.
*• (Köszönet-nyilvánítás.) Ft. Orjássy Mihály Az élet terhei rajok zúdulnak s e csapások között
Szathmár egyházmegyében levő felső-domonyai mindinkább kifejlődik a pompához és fényhez szolelkész urnák, — a süket-némák váczi intézete kott idegen nő démoni jelleme, mig végre mindalaptőkéje javára beküldött 100 frtnyi adomá- két főalak a csapások súlya alatt megtörik s a
nyáért,
hálás köszönetét nyilvánítja az inté- könnyelműen kötött házassági viszony és erkölcsi
fegyelmezetlenség sajnálatra méltó áldozatai leszzet igazgatója.
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SAKKJATÉK.

279-ik sz feladv. — H e a l e y F r a n k t ó l
(Londonban).
Sötét.

b

c

d
e
Világos.

íE

f

g

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 274-dik számú feladvány megfejtése.
(Knorre Viktortól.)
Világos.
Sötét.
Világos. A) Sötét.
Fa3—d6:
1. F a 5 - b 6
FaS—c5A)
2. Fb6 - e3
tetsz. sz.
2. Bd6 —d4
tetsz. szer.
3. Hd2-c4fmat.
3. F — v.H—f-mat.
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József
— Nagyváradon : Pál Rezső. —Egerben: Tilkovszky F. —
Tályán: H. Nagy Lajos. — Mislcolczon: Czenthe József.
— Apáti-Keresztúron: Szántó J . (a 173-at is). — Debreczenben: Kőváry József. — Szalacson: Zsigó Endre. —
Pesten: Rakovszky-Vagyon Judit. — A pesti sakk-kör.

TARTALOM.

H E T I - N A P T Á R.

Hónapi-és
hetinap

nek. — A mű érdekes lefolyását, folytonosa11
emelkedő drámai menetét mindvégig feszült figye"
lemmel kisérte a közönség, s már az első előadásnál ugy tetszett, hogy e mü élete jó időre biztosítva van színpadunkon. A tetszésnyilatkozatai a
darab vége felé mindinkább szaporodtak s az előadó színészekkel együtt minden felvonás végén a
szerzőt is kihívták. Az előadók között különösen
ki kell emelnünk Felekit, ki a fárasztó főszerepet öntudatos művészi erővel s következetességgel játszotta végig. Felekiné egy reánézve egészen uj téren, egy kaczér, démoni nő szerepében
lépett fel s teljesen igazolá azon reményünket,
hogy tőle e szakmában is még igen szép sikert
várhatunk. Szigeti mint nagybátya igen jó alak
volt. — örömmel emiitjük meg ez est sikerét. Az
akadémiai pályabizottság jelentése, melyet annak
idejében közöltek a lapok, mint tudjuk, nem igen
vérmes reményeket kötött e jutalmazott darabhoz
sem; s most annál jobban esik jelenthetnünk, hogy
Szigligeti uj pályamüve az iránta ébresztett várakozást nagy mértékben felülmulta. Ez is a ritkább
eseményekhez tartozik napjainkban.
Szombat,, apr. 29. „Faust." Opera 5 felv,
Zenéjét szerzé Gounod.
Vasárnap, apr. 30. „A fény árnyai" Szomorujáték 5 felv. Szigligetitől.
Hétfő, május 1. A házasság rokkantjai."
Franczia vigj. 3 felv.
Kedd, május 2. „Bánkbán." Opera 3 felv.
zenéje Erkeltől.
Szerda, május 3. „Afény árnyai." Szomorujáték 5 felv. Szigligetitől.
Csütörtök, május 4. „Lammermoori Lucia."
Opera 3 felv, Heksch baritonista első föllépte.
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Algír és népei (képpel). — Egy régi jó korcsmároshoz.
Benedek Aladár. — A szegény ördögök. Tolnai Lajos. —
Az olajforrások és az északamerikai olajherczegek (képpel).
A kintornás (V-ik fővárosi kép). — A nagyváradi szinkör
(képpel). — Tápszereink (folyt.). László Klek. — Boszorkányok és káromkodók a múlt században Pataki F. —
Botrányos húsvéti öntözködés. — Veszettség egyes esetei.
— Egyveleg. —Tárház: Irodalom és művészet. — Egyház
és iskola. — Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek,
egyletek. — Közlekedés. — Balesetek, elemi csapások. —
Mi újság?— Nemzeti színház.— Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczal.sz.)
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Keríi-fecskendőkeí,

HIRDETÉSEK.
vasúti é s távirdai

állomás

a déli vaspálya mellett.

10 órai távolság Bécstől.
6 órai távolság Trieszttől.

•I
I'

\ Römerbad

Nagy, különféle mérsékletü*
vizmedencze, kád- és zuhmiyffndők . savó- és ásványvizek, Tnble d'hóte, bálok,
hangversenyek, könyvtár,
újságok stb.

(iigynevezdt stinai Gastein)

legerősebb havasi

hév-források

:uv R.
A fürdószak kezdete május l-jén.

melyek a legczélszerübb és legjobbaknak ismertettek, különféle alakban, mint saját gyártmányait, 15 fttól 35 l't. árért;
továbbá mindennemű

Siomoly

zuhany- és fürdökészületeket,

figyelmeztetés.

A tisztelt közönség gyermekei egészségi
állapotának megszerzése és a meglevőnek
fenntartása tekintetéből az általam feltalált
és kiállított biztos hatású

„gilisata-csokoladét"

óhajtván megszerezni, e törekvésében —
f- és csúzos már többször — hamisitva utánzott készitMint fürdői ménynyel lón rászedetve.
Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönséorvos dr. BUNZEL K. ur, a bécsi orvosi egyetem tagja működik.
Részletes programmok és árszabályok a „Röinerbad igazgatósága által rendelhetők meg Steiermarkban", s melyek ingyért get, szíveskedjék ez ügybeni bővebb tapasztalás szerzése tekintetéből egyszer egyeszolgáltatnak ki
"
1096 (1— 3)
nesen tőlem megiendelni,a mely alkalommal
a küldeményhez csomagolva nyerendő utasító könyvecskémből, egyéb hasznos tapasztalatokon kivül, tisztelt bizományosim névjegyzéke is átnézhető, kiknek száma mintegy 300-ra rug, ezeknél saját készitményü
Pesten, t'elduna-sor 52., 53. sz.,
..giliszta-csokoládém" mindenkor kapható. De ily helyekről is csak azon szeletkirályi kizárólagos szabadalmazott
kékért ííllhatok jót a melyek gyöngyöleiken
sajátkezű névaláirásom hú lenyomatát viselik.
E figyelmeztetésem szükséges volta kitűnik a többi között különösen ez alábbi
levélből is :
T. Krbczer Ágoston urnák Tokajban!
Uraságodnak bizonyosan jól fog esni a
tudósítás, hogy „giliszta-csokoládéjának"
hatása csudálatos nagyszerű volt. És csaklétezik
ugyan sajnálatos volna, ha önnek titka időjártával nem kerülne a nyilvánosság elé, meit,
daczára a vegyészet nagybani előhaladásának, az utánzott ,,giliszta-csokoládé" az
önéhez semmi tekintetban sem hasonlítható.
Megkülönböztetett mély tisztelettel.
Jazka-Bratinán (Horvátországban), január

zink-kádok. ülökádak és pittenst nők
számára
a legjutányos'j gyári áron ajánl

a hol miiitatáblák megtekinthetők, valamint rajzok és árjegyzékek kívánatra kiszolgáltatnak. Ezen főraktárban korzkatalajok és az oly igen kedvelt amerikai padozatok nagy mennyiségben és bőséges választékban kaphatók, melyeknek szilárd
és tökéletes száraz fából készitett kitűnő minőségeért a gyár tulajdonosai
1094 (2—12)

két évi jótállást

nyújtanak. — A főraktár a megbízásoknak legpontOoabbra szabott gyári-árak szerint felel meg, a koezkatalajok lerakását is
átvállalja, s pedig mind Pesten, mind a vidéken az árjegyzékben közelebbről érintett feltételek alatt.

hó 20-án 1865.

Üzletváltoztatás miatt a „Schwaiczi"-hoz czimzett

VÁSZON-KERESKEDÉSBEN,
szerviták-téren Pesten.

nagy tárlat rumburgi, hollandi s kreasz-vásznakból, mindenféle asztaIneniflek, gyclcs
és franczia batiszt-zsebkendök, töriilközA-kendók, ágykanavász és csinvat, nyári
pikét, liankin- s több effélékből. Úgyszintén

kész férfi-ingek

AEBLY ADOLF.

leszállított áron eladja:
1102(1—3)

WANKO E.

Pesten, váczi-uteza 20-ik sz., a „nagy Kristóf4'
átellenében,

GYOMORSZESZE
(Magén-

égett agyag(Terra Coíía) áruknak

ajánlja: kerti-, lépcsözeti és termek-diszitményeknek, a legnagyobb választékban: kertásysze K élyeket, oszlopokat, díszedényeket, viragcserepeket.
kosarakat és lámpákat, kuti szobrokat, állatfejeket, gyámköveket, állatokat,
kerti üléseket és padokat stb., melyek állandóságuk, szépségük és igen jutányos
áruknál fogva ilyenféle drága érez- és kőmunkákat tökéletesen pótolják.
Továbbá minden háztartásnak jég nélkül: vaj-, sajt-, tej-, hus-, bor- és
viz-hüsitöket, ezen edények likacsos (poros) agyagból vannak elkészítve és kettős
falakkal ellátva, melyekben a bennlevó viz elpárolog és igy olyan hidegség képeztetik, mely az alatta létező tárgyakat hüsen és hidegen tartja.
Ezenkívül elfogadtatnak megrendelések mindennemű építési tárgyakra,
úgymint: gyáinkövek, doinbonnüvek, párkányok, disztalapok, hézag-kövek,
vizvezeto é s túzallandó fütő-csővekre stb., és létező minták, rajzolatok, vagy
tervek szerint, a legrövidebb idő alatt pontosau és leginéltányosabb áron szolgáltatnak.
1099 (1—3)

kitűnő segédszer minden gyomorbaj ellen, úgymint: elromlott
gyomor, étvágyhiány, gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyengeség és rósz emésztés, savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás,
gyomorgörcs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz 8tb.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalraátországokra nézve;

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF

gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógyszerész urak, kik raktárt kívánnak átvállalni, szíveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF
gyógyszerész urnái létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
C y Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:
Aradon: Szarka János.
Jánosházán: KossáGuszt. Pozsonyban: Pisztory B.,
Baán: Bartovics István.
Jászkán: Ody Károly.
Sehneeberger D.
Báttaszéken: Pasch Lajos. .lolsvan: Maiéter Béla.
Rimaszombaton : MamalBrassóban: Stiehler Ede Koloztvártt: Hincz D. és jár K.
,,a fehér templomhoz".
Wolff János.
Kosnyón: Posch J. J.
Csáczán : Bantsáth Fidél. Lúgoson: Kronetter F.
SárbogárdonTrsztyánszki
Uzirczen: Vekerle János. Mag-yar - Úvártt: Sziklay Károly.
Szegeden: Aigner Károly
Antal.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgnácz. Miskolczon: Balogh Istv. és Meát Gyula.
Eszéken: Karolovics M. és Módoson: Jezovits Zsig- Szent-Miklóson: Haluska
Deszáthy István.
mond.
Péter.
Daruvár-fürdőben: Ku- Monoron: Demtsa Kon- Szinér-Várallyán: Gerber
sehevitch A. L.
stantin.
Ödön.
Göllnitzben: Brujmann K. Munkácson: Gottier Lip. Szikszón: Aíchmann Józs.
Ede.
Nagy-Lakon: Lenhard J. Temesvártt: Pecher J. E.
Gyöngyösön : Kocziano- IVagy-Mihalyban: Czibur Tokajban: KrötzerÁgost.
vich J.
Tornallyán: Lipthay J.
Bertalan.
Győrött: Némethy Pál.
Nasiczban (Szlavóniában) Ungváron: Bene L
Uajdu-Doroghon: Tanács
U.j-Bányán: Nickel Ödön.
Mernyik András.
Mihály.
Orosházán: Székány Istv Varasdon: Lellis Ede.
Hlokon : László Frigyes. Pécsett: Nendtwich Vilm Zágrábban: Mittelbach Zs.

e s n e r Hugó m. k.,

K röczer Ágoston,
gyógyszerész Tokajban.

UCsak rövid ideig!!

Családi viszonyok és az üzlet megszüntetése végett rendkívüli leszállított gyári árakon
önkéntes

végképem kiárolás

TAKÁTSI JÁNOS

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.

„vőlegényhez"

Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

czimzett kereskedésében férii- és figyermek-, vászon- és színes ingek.
ugy lábravalók nö-, leány- és gyermek-ingek, férfi- és nőharisnyák,
valamint egész nászhozományok. — Rumburgi és hollandi vásznak,
asztalnemüek, törülközők, kávés-abroszok, ozsonnakendöcskék,
vászon- és batiszt-zsebkendök.
io98 (1—2)

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

A számos, ezen szesz jeles hathatóságát elismerő bizonyítvány közöl
nevezetesen emlitést érdemel a következő

kivonat a „Wiener allgemeine medizínische Zeitung"
12-ik számából f. évi márczius 3I-ik napjáról.
A számtalan gyógyszerek közt, melyek legújabb időben a gyógyászat
terén feltünedeznek, s azok több-kevesebb joggal ajánltatnak, tagadhatlanul a

váczi-uteza, Mocsonyi-ház 12-ik sz. alatt.

dr.

Csak V/2 osztrák forint az ára

alulírott bankárháznál egy negyed eredeti sorsjegynek, fél sorsjegyé
.„_„,- 3 forint, egész
sorsjegye b forint a f. é.. május
Frankfurt város által
május 24-én kezdődő es a szabad Frank
felállított s biztosított

nagy

a megkedvelt

pénznyeremény-sorsjátékhoz;
a kisorsolandó tőke összege •

1 millió 909,030 forint.

14,800 nyeremény közt következő főnyeremények találtatnak, úgymint:
300,000 100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 20,000,15,000,12,000,10,000

^ 5000, 4000, 3000, 8000; 117-szer 1000 ; 111-szer 300 stb. forint.
"' jutalomdij-sorshuzás csak azért is ajánlható, mert az állam részéről a
legnagyobb előnyök s legjobb hiztositékok nyujtatnak, melyről mindenki magának
a hivatalos játékterv által, mely ingyért küldetik meg, tudomást szerezhet. A nyeremények .Németország minden városaiban közvetlen a húzás után az alulírott bankárház által egyleti ezüst forintokban fognak kifizettetni, mely ház által a hivatalos
sorshuzási lajstromok, az illető résztvevőknek szintén meg fognak küldetni.
E tárgybani megrendelések a pénzösszeg beküldése mellett közvetlen alulírotthoz, mint az ezen sorsjegyek eladásával megbízott bankárházhoz lesznek intésendok.
•. ,
Eze

1079 (4—8)

Moritz Homburger,

Trierischer Platz 9, in Frankfurt am Main.

í

szabadalmazott

földbirtokos.
A megrendelések posta utján utánvétellel
történhetők, 1 darab 20 krért; csak nálam
Tokajban 6 darab 1 forintPESTEN kapható Tőrök József, gyógyszerész király-uteza 7-dik szám alatt, és
Thalmeier és társa uraknál.
1086 (S—4)

3gképeni eladás.

Wi

ISTVÁN.

DR. PEARCE EDW.

főraktára

{lafiirkárpit-táráhan, a lánczhidiiak átellenében Pesten,

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Raktára: király-uteza 18. sz. a. Gyára van: nagy diófa-uteza 10. sz.
PESTEN.

gépkoczkatalaj-gyárának J

Sll'lll IKMII (.HMM,)

MKNDL

1103(1-4)

I

Pearce

Edw.-féle

szabadalmazott

gy om o r- e s senti ája

vagy

g í o m a c h i c a l j a méltatik az orvosok, gyógyszerészek, valamint a szenvedő emberiség részéről leginkább közfigyelemre. Itt nekünk egy jeles kompositióval van dolgunk, mely a legfényesb s rögtöni hathatósága által, minden egyéb
hasonnemü készítmények felett az első helyet érdemli, ezen állitásért az essentiának I
hirnevessége a legjobban kezeskedik; magában Angolországban, hol egyedül csakis I
a jó s valódi számithat tartós fennállásra, — ezen élet-essentia már emberélet ótaj
a legnagyobb elismerésben részesittetik, s azon körülménynél fogva, hogy az min-1
denhol, hová háziszerül vétetett fel, a palotában ugy mint a gunyhóban, a legrö-|
videbb idő alatt tökéletesen meghonosult.
f
A már 20 év előtt országunkban megkezdett, s a politikai zavarok miatt ismét;
félbenszakitott összeköttetés, — bármily csekélyek s futólagosak voltak is azok/
ezen gyógyezikk után a kérdezőskedések még számos évig tartottak, s azon kevés'
hónap, melyek alatt ezen gyomor-essentia a szenvedő emberiség javára ismét
kereskedésbe hozatott, — oly átalános elterjedésnek örvendett, s a legkeresettebb
czikké vált, hogy a küldemények Angolországból, a raktárak elégséges ellátására
nem épen gyorsan érkezhetnek meg.
Meggyőződést szereztünk továbbá arról is, miszerint a Iegtekintélyesb orvosok
ezen essentiát a gyomor erősitésére s az emésztési szervek javítására, gyomorgörcs,
gyomorhév s egyátalában a gyomorfájdalmak minden neme ellen ismételve s a
legteljesb sikerrel alkalmaztatott.
X gyomor-essentia hathatósága váltóláz ellen, hitelt érdemlő egyéniségek által
is kiválólag dicsértetik, s igy az avval tett számtalan kísérlet kétségenkivül
helyezé, hogy a dr. Pearce Edw.-féle gyomor-essentia mint legkitűnőbb házi-szer
azok számára ajánltassék a legnyomatékosbban, — kiknek lakhelyeik távolsága
lehetlenné teszik, az orvos vagy gyógyszerész rögtöni jelenlétét.
1063 (4 — 4)

pénzváltó-Irodája
Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
Az

általam

rendezett

sorsjegy-társulatok

prograimnja.

1. Befizetés 25 egy negyedévi részletekben:

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. Vi évenkint, — B. 18 személy 19 darab
mind osztr. sorsjegyek) 4 ft. '/« évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. '/< évenkint,— D. 10 személy 10 darab 1860.100 ftos
sorsjegyek 6 ft. '/« évenkint. i W Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.

31. Beüzetés 25 havonkinti részletben:

E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab
'-5 1860. sorsjegyre4 ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10 darab '/i 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — §jV Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr , V. 6.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.
Az e társaságokban! résztvevők az illető részletbefizetési ivekben bejegyzett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihúzott
sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. € . D. E. F. G. alattiak mindegyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, — all.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendö részletet kapja.
Alakitok továbbá kívánatra mindennemű zárt-tisrsulatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

Sorsjegy-árak havonkinti részlet-lizetéssel:

Sorsjegyek, melveknek árfolyam-értéke 40 ftig rúgnak, első részlet-fizetés 4 ft.
„
"„
„
40 fttól 100 ftig,
.,
„
8 ft.
„
„
„
100 fttól 200 ttig, „
„
12 ft.
„
„
„
200 fttól azonfelül „
„
25 ft.
QS&~ A legméltányosb föltételek, mellett 10, 15, 20, 25 havi, xagy '/« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetek.

ígérvények dijai:

Egy darab Credit, húzás április 1-én, és egy darab 1864-i, húzás április 15én,
összesen 6 ft. — Bélyegdij 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-fizetés
mellett.

5 forint : 1 Rudolf-, ] Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 1 forint:
1 Salm-, 1 Genois-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. — 9 forint : 1 Credit-, 1 Como-,
1 Keg-levich-sorsjegy. — 9 forint : 1 ) #61-ikí 100 l'tos, 1 Waldstein-, 1 Windischgratz-,
1 Keglevich-sorsjegy. —10 foriut : 1 Credit-, 1 Waldstein-, 1 Keglevicb-, 1 Rudolf-,
sorsjegy.— 10 forint : 1 Genois-, 1 Pálffy-, 1 Clari-, 1 186i-iki 50 ftos, 1 Keglevichsorsjegy. — 12 forint : 1 Eszterházy-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegy. —
18 forint : 1 Credit-, 1 Pálfy-, 1 Salm-, 1 Keglevich-sorsjegy. - 15 forint : 1 Credit-,
'/s 1860-iki, 1 Salm-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. —15 forint : 1 Credit-, % 1839-iki,
1 1864-iki 50 ftos, lClari-sorsjegy. - 20 forint : 11854-iki, V5l860-iki,lKeglevich-,
1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint': 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 100 ftos, 1 trieszti,
1 Pálffy-sorsjegy. — 30 forint : 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos,
1 Keglevich-sorsjegy.
R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek
részjegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetek.

Bevásárlása és eladása mindennemű értékpapíroknak és pénznemeknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbízások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pontosan teljesittetnek.
692 (34-52)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett ideje órán hozzám fordulhatnak.

FORSTER .1UOS

nemzeti szállodája Pesten,
a váczi-iitczában.

Tisztelettel alulírott, ki tizenkét év folyama alatt a „Vadászkürthöz" czimzett
szállodában a t. ez. közönség kegyét kinyerhetni szerencsés vala, bátorkodik ezennel
tudtul adni, hogy a város legélénkebb részében fekvő uj

„nemzeti szállodáját"
f. é. április hó 2-án megnyitotta.

Ezen nagyszerű épületnek valódilag kényelmes felszerelése, az összes 160 szobában, a legújabb rendszer szerinti szoba-távirdának bevezetése, nemkülönben a
helyiségeknek, ugy családok, mint egyesek számára, előnyös felosztásáról kellőleg
gondoskodva van.
Az ebédlő, nemkülönben egy a bel- és külföld legolvasottabb hírlapjaival
ellátott kávéház a t. ez. látogatókat teljesen kielégitendi.
Midőn tehát azon ígéretet tenném, miszerint legbuzgóbb törekvésem egyedül
oda irányozva leend, hogy a t. ez. vendégeket ugy az árak jutányossága, mint pedig
kitűnő jő szolgálat által kielégítsem, bátorkodom egyszersmind nagy számú látogatásért kérni.
Tisztelettel

1070(4-4)

Förster János.

232

1864-diki liülcsőii-sorsjegyck,

melyeknek húzása f.é.június 1-én történik, következő főnyereményeket

év negyeclenkinti részletfizetéssel:

tartalmaz:
- .
250,000, 25,000, 15,000, 10,000, 5000 slb. forint.

20 db. 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 3 ft. részletfizetéssel, —
bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr.
20 db. 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 6 ft. részletfizetéssel, —
bélyegdij eo-yszermindenkorra 99 kr.
10 db. 1864-iki és 10 db. 186O-iki 100 ftos sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 6 ft.
részletfizetéssel, bélyegdij egyszermindenkorra 99 kr.
20 db. Credit-sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 8 ft. részletfizetéssel, — bélyegdij
egyszermindenkorra 1 ft. 30 kr.
20 db. bárminemű ausztriai sorsjegyre 1 badeni 3$ ftos sorsjegy hozzáadásával 25 évnegyedenkinti 4 ft. részletfizetéssel (évenkint 38 húzás).
Bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr.

Kaphatók alulit pénzYáltó-irodájában készpénzfizetésért a be'csi napi árfolyam
szerint, liavonkiiiti 4 ít. 50 k r , vagy évurgyedenkinti 6 ft. részletfizetés mellett.
Továbbá:

ÍGÉRVÉNYEK.

1 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 1 ft. 50 kr. — 1 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 1 ft. —
% 1839-iki (hiuás június l é n ) 5 ft.ftökr. — 1 1839-iki egész sorsjegyre 29 ft. 50 kr.
Bélyegdij 50 kr.
l
/s 1839-iki és 1 db. 1864-iki 100 ftos igéivény csak 7'/i ft. — 5 db. 1864-iki
100 ftos Ígérvény 9 ft-, 10 db. csak 17 ft — 5 db. 1864 iki 60 ftos ige'rvény 7 ft.,
10 db. csak 12 ft., — bélyegdijjal együtt.
l
bárminemű sorsjegyre akkép elölegeztetik, hogy az illető
pénzét a teljes napi árfolyam szerint megkapja, s a vissza\
fizetés havonkinti részletekben történhet.

MORGENSTERN A. és TÁRSA

pénzváltó-irodája Pesten, nagy hid-utcza 9-ik sz. a.

|p^*Levélbeli megrendelések gyorsan eszközöltetnek,—részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki.
1071 (1—0)

MORGfNSTERN A. és TÁRSA

SKRIVAN FERENGZ

az abbahagyott gróf HARRACH-féle janowitzi, morvaországi és
starkenbachi csehországi vászongyárból való

urak és gyermekek számára.

Ezúttal van szerencsém a nagyérdemű közönsége
arról értesíteni, hogy eddigi kalnpiizleteimet az urikigyó-utczában megszüntettem, s

főraktáram jelenleg; egyedül csak a váczi
utczában található fel.

Jól ismert czégem, gyártmányaim szilárdsága
felett eléggé' kezeskedik.
"
1101 (1 — 10)

1 vég 30 röfös vászon ára most csak 9'/«, 12, 14, 16, 17-19 forint.
1 vég 42 rófös vászon ára most csak 15, 18, 20, 22- 25 forint a legfinomabb.
1 tuczat fehér vászon- és czérna-batisztkendö ára, most csak 1 ft. 90 kr., 3, 4, 6, 8,
10 — 12 ft. a legfinomabb.
Törülköző-kendő, színes vászonkendö, asztalkendő tuczatja — 1 asztalkészlet
(1 abrosz 6 asztalkendővel) csak 6, 8 -18 ft.
Továbbá a mi híres vászon-készitménytink, mely Magyarországban legjobb és hamisitlannak van elismerve, s a főuraságok és a papság által annyira kedvelt 50
és 54 röfös (kézi fonatu) vászon ára csak 25, 30, 35, 40, 50—60 ft.; az úgynevezett batisztszövetek ára csak 65, 75—90 ft., a melyekből ezelőtt egy vég
ára 150 ft volt.
C~?" Levéibeli megbízásokat, melyeket az igazgatóság a pénz elóleges beküldése
vagy postai utánvét mellett a leglelkiismeretesebben teljesít és bármely
vidékre elküld, — kéri ekkért czimezni:
1055 (6 6)

„An den Lehienwaareii-Aiisverkaiif, Freiuítj?. liankBazár, neben dem griiflich Harrach'schen Palais
in Wien".

Sorsjegyek részletfizetésre.
Credit-sorsjegyek . . .
1864-ki 1U0 ítos sorsjegyek
1864-iki 50 ltos sorsjegyek
'/» l«39-iki sorsjgyek
.
Budai, Clary vagy Genois-si.

12 havi részletfizetéssel havonkint 12 ft. — krral.
10 „
„
„
10 „ — „
10 „
„
„
5 ., — ,,
10 „
„
„
8 „ 80 „
10 „
„
„
3 „ 40 „

Már az első részlet-befizetés biztosítja a nyereményeket.

Évnegyedenkinti részletfizetéssel:
az összes ausztriai sors egyekre, 1 badeni sorsjegy hozzáadásával '/« évenkint 4 ft.
ld Credit sorsjegyre . . . . 20 részletfizetéssel 10 ft.
10 1860-iki sorsjegyre
. . . 20
.,
8 „
10 1864-iki 100 fi os sorsjegyre 25
„
6 „
20 l«64-iki 50 ftos
„
25
„
3 „
C-3"" Az 1-sö sz. társulati csoportozat 20 résztvevőből áll 25 évnegyedenkinti
4 ft. részletfizetéssel, a 2., 8., 4., 5-ik társulati csoportozatban, — annyi a részvevő,
a mennyi a sorsjegyek száma. — A részletfizetéseken kivül csakis a törvényszabta
bélyegdijak fizetendők.
lf 1 1 8 6 4 - i k i *°0 ft°3 sorsjegyre 2 ft., — 1 1864-iki 50 ftoa
R . sorsjegyre 1 '> f t , — 1 Credit-sorsjegyre S'/tft., és bélyegiki 100
j
k 17
1864-iki
100 ftftos sorsjegyre
csak
17ftft., - 10
101864iki
1864-iki 50
50f ftos

dij 5<> kr. — 10
sorsjegyre csak 12 ft.50 kr., —100 Credit-sorsjegyre csak 37 ft., bélyegdijjal együtt.

1080(3-38)

HERZBERG A.

bank- és pénzváltó-üzlete Pesten, Dorottya-ntczit, négygzög 3. sz.
A hol is mindennemű állam- s iparpapirokra, valamint sorsjegyekre havonkinti, vugy egyszerre történendőfizetendővisszafizetésre PKNZEK előlegeztetnek.

MAGNESIA - SODRONY
világosság experiiiientálására.

GIERGL HENRIK

üveg- s tükörkereskedése,
v«áczi- és a régi posta-uteza szögletén Pesten.

Alulírott tisztelettel jelenti, miszerint atyja G i e r g l Ignáoz üzletét átvevén
s azt tökéletesen újjá alakítván s újonnan fölszerelvén, jelenleg azon helyzetben
van, mindennemű magyar és cseh üvegárukat a legszebb s legizletesb mintákban é»
legnagyobb választékban, ugy a házi használatra való közönséges köszörült üvegnemüeket, mint a legdivatosb színes fényüzési czikkeket, asztalkészleteket stb.,
a t. ez. közönségnek legjobban ajánlhatni.
Ajánlja továbbá a legdivatosb aranyozott keretű teljes

TÜKÖRRAKTÁRÁT,

toilette-, utazó- és kézi-tükreit; kaphatók továbbá aranyozott csillárok, fűggAlampak. mosható aranyléczek, arczkép-keretek stb.
Egyúttal jelenti, miszerint a kigyó- és párisi-utezák sarkán levő üzlete eddigi
kiterjedésében továbbra is fennáll.
1055 (6—6)

Giergl Henrik,
üveg- és tükörkereskedő.

Fontos mezei-gazdák és építési vállalkozók számára!
Van szerencsénk ezennel tisztelettel jelenteni, hogy tűzmentes
|

CALDERONI É S TÁRSA,
látszerészek Pesten, a váczi-utezában.

"

1% hüvely knyi sodrony ára 20 krajezár ausztriai érték.

CHRI8T. PÜRNER orra

uháztuk át Pesten, 3 korona-nteza 23-ik szám alatt, hol ís minden megkivántató
Levélbeli megrendeléseknél felkérjük az illető t. ez. vevőket, hogy a bérmentesi- udakozásokra kellő válasz adatik, s a megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
iéshez megkivántató s a távolságnak megfelelő levélmark a levélhez csatoltassék.
992 (8- io)
Anderson D. és fla Belfast-ban.
Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1865 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).
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Proudhon Péter József.
(1809-1865.)

A jelen évben elhunyt külföldi nevezetes emberek sorában a feltűnőbb egyéniségek sorába tartozott Proudhon. Pályája vége
felé ugyan nagyon meghomályosult egykor
fényesebb csillaga, azonban a viszontagságos
életű s egykor sokat emlegetett férfiú halála
még egyszer megélénkité, legalább az irodalomban, iránta a részvétet.
P r o u d h o n népszerűsége az 1848-at
megelőzött években állott tetőpontján a
franczia nép előtt. Erre nézve tudnunk kell,
hogy az 1830. évi párisi forradalom után,
mely az u. n. polgárkirályt, Lajos
Fülöpöt ülteté trónra, több oly
mozgalom támadt Franeziaországban, melyeknek nem annyira politikai, mint inkább társadalmi
(socialistikus) czéljaik voltak. Számos, tehetséges, jóakaratu, de ábrándos lelkű férfiú merült fel
egymás után, kik a politikai kérdésekkel nem sokat törődvén, leginkább a mai társadalmi viszonyok, különösen a birtok- és tulajdonjog gyökeres megváltoztatását tűzték ki czéljokul. Ezek
Voltak az u. n. socialisták és kommunisták, kikről, bár a jószándékot a legnagyobb résztől eltagadni
nem lehet, átalában el lehet mondani, hogy erősebbek voltak a
rontásban, mint az építésben.
Ezek közé tartozott a maga
idejében Fourier, St. Simon, Cabet
stb., kik ábrándos elméleteikből,
e
gész rendszert alkottak; s ezek
nyomán támadt Proudhon is. Különben az ő iratait is többet emlegették, mint olvasták s ámbár
tanai egy részének jelentőségét
eltagadni nem lehet, nagy hirneí mégis nem annyira önmagá-

n£
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Ezen legújabb világitó-anyag, mely a legerösb világosságot fejleszti ki, s a nap
fényével vetélkedik, ajánl:
"őraktárát, mely már Magyarországban könnyű, tartós és olcsó háztetőző anyagnak
smertetett el, — házak, csűrök, félszerek stb. tetőzésére — a cs. kir. osztrák birodalom
1075(5 5)
összes területeire nézve
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O..o MolHen és J « e g e r köny.-kereskedése; B # M b , „ : Oppellk Ah n !
^ d - h - a t a l u n k 8 Z a mara h.rdetmenyeke elfogad, l „ „ l h u r g és A I t o n a b a l l : , , „ a 8 e n 8 t e i l l é s v
| e r . _ M . . F r a n k f l i r t b a n ' :
1
Uppehk AIHJOH. - e» P » t e n .- « k < . . ( f 8 z . S » Z . | H S z a t i a g y n » k w e g ÍH. Jozsefter, 14. ez. a. Bélyeg-dii, külön minden igtatás utón 30 ujkr.

uj árleszállítás mellett, 35—40% elengedéssel.

A vászon valódiságaért s hibátlanságaért és igazi
mértékért kezeskedik.

az „Ypsilantihoz"

jólválogatott raktárát,

u^or. ^ S Z $ % £ £ á £ 'i'^ZL^'-iüíziE:«?

végképcni eladása,

Pesten, v a c z i - u t c z a ,

nemez- 8 selycinkalapok

El«fl«e«ésl feltételek 18«5-dlk évre : a Vasárnapi l l j s a 8 f s j . ü l m k a i l j d o n s a s f o k e *y0lt : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csapan Va S ar„„ P , Lj«.g : Egész évre 6 ft. Felévre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

vásznak, asztalneműéit és zsebkendők

kalapgyári raktára
I eguja bb d i vatu

Pest, május 14-én 1865.

Már csak rövid ideig tart

pénzváltó irodája Pesten, nagy hid-utcza 9-ik sz. a.

Ltivtílheli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Az 1865 dik
évre érvényes játékterv minden levélhez irigyért csatoltatik.
' 1071 (1 — 0)

czimzett váízonáruk-kereskedése tőszomszédság, ban,
ajánlja

Tizenkettedik évfolyam.

20-ik szám.

p , jjjjj^ inkább nagy számú
ellenségeinek tulajdonithatni, kik
oly nagy zajjal, türelmetlenséggel és szigorúsággal i é p t e k fel ellene. Figyelemreméltó
az ő művelődési története is, mert Proudhon
nem volt iskolázott tudós, hanem önerejéből
fejlődött tanult ember, úgynevezett autodidakt, a minőkkel különösen Amerikában
gyakran s legfőbb társadalmi polezokon is
találkozunk.

Proudhon 1809 jul. lő-én született Francziaország BesanQon városában, hol atyja
kádár mesterember volt. Öt is atyja mesterségére szánták, de akadtak szülővárosában
jószivü emberek, kik a fiu szellemi tehetségeit felismervén, az ottani gymnáziumba
kezdték járatni. Azonban e jószivüség hamar kihűlt s a szegény fiu kénytelen volt
iskoláit abban hagyni s egy nyomdába állott
be betűszedőnek. Itt oly szorgalommal dolgozott s oly takarékos volt, hogy keresményéből szüleit is gyámolithatta s a mellett

kát irt, minek következtében a besangoni
tud. akadémia további buzditásul három
évre 1500 franknyi segélypénzt rendelt
számára.
Ezen első siker után Proudhon azonnal
az ország fővárosába, Parisba sietett. I t t
eleinte csupa vallásos tárgyú értekezéseket
irt. Egy ily müvét elküldé a besan^oni akadémiának is, mely a mily mértékben megvolt ezzel elégedve, épen oly nagyon megütközött, midőn Proudhon nem sokára (1840)
egy eddigi irányával egészen ellenkező könyvet adott ki. Ez ama később hirhedetté vált könyv, melynek ezime ez
volt: „Mi a tulajdon?" s melyben
e kérdésre így felelt: „A tulajdon
nem egyéb mint lopás," (azaz: a
mit én birok, és sajátomnak mondok, azt én attól loptam el, a jki az
zal nem bir). E veszedelmes elvek
pengetésének első következménye
Proudhonra nézve az volt, hogy a
besangoni akadémia elvoná tőle
az évi segélvpénzt, s a kormány
már-már perbe fogta, a midőn egy
hatalmas védője (Blanqui) akadt,
a ki bebizonyitá, hogy Proudhon
nem lépett az izgatás terére, hanem a tudományos vizsgálat határai között maradt. Később a
fennebbi czim alatt egy másik
könyvet irt, melyben korábbi nézetét bővebben magyarázta, s azt
kívánta, hogy a tulajdont az ember szorgalmas munkájától függő,
ideiglenes birtoklássá kell átváltoztatni, vagy más szavakkal: hogy
minden ember csak annyit és addig birjon, a mennyit, s a mig
szorgalma és munkája által kereshet. Látnivaló, hooy e tan a létező
társadalmi és birtoklási viszonyok
gyökeres
felforgatására czélozott s
PROUDHON
PÉTER
JÓZSEF
a legnagyobb igaztalanságot tarmeg időt is talált önmivelödésére. Már talmazta. Egy másik irata miatt Besang ón1830-ban annyira kitűnt, hogy eo-y kor-ban törvénybe is idézték, de ezúttal fölmenmánylap szerkesztőségénél munkatársi ál- tetett. Ez alatt azonban hire mindinkább
lomással kínálták meg, de ő független maradt terjedt, s a birtoktalan osztály, a proletárius nem sokára egy nyomdatulajdonossal sok seregében napról napra terjedtek hivei.
egyesült bizonyos nyomdai uj találmány 1842-től 1847-ig egy hajózási társulat vezeérvényesítésére. Ez időben a nyelvbuvárlat tője volt, mely idő alatt ismét több társavolt fő foglalkozása s több nyelvészeti mun- dalmi és nemzetgazdasági müvet irt.

