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Sorsjegy- társulatok

1864-diki liülcsőii-sorsjegyck,

melyeknek huzása f.é.junius 1-én történik, következő főnyereményeket
tartalmaz:
- .

év negyeclenkinti részletfizetéssel:

250,000, 25,000, 15,000, 10,000, 5000 stb. forint.
Továbbá:

ÍGÉRVÉNYEK.

1 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 1 ft. 50 kr. — 1 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 1 ft. —
% 1839-iki (hiuás junius l é n ) 5 ft. ftö kr. — 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

MORGENSTERN A. és TÁRSA

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

bárminemű sorsjegyre akkép elölegeztetik, hogy az illető
pénzét a teljes napi árfolyam szerint megkapja, s a visszafizetés havonkinti részletekben történhet.

|p^*Levélbeli megrendelések gyorsan eszközöltetnek,—részletes programmok
kívánatra ingyért szolgáltatnak ki.
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MORGENSTERN A. és TÁRSA

SKRIVAN FERENCZ
Pesten,

váczi-utcza,

az „Ypsilantihoz"

czimzett váízonáruk-kereskedése tőszomszédság, ban,
ajánlja

I eguja bb d i vá tu

nemez- 8 selyemkalapok
jólválogatott raktárát,

urak és gyermekek számára.

Ezuttal van szerencsém a nagyérdemű közönsége
arról értesiteni, 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)

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

Már az elsö részlet-befizetés biztositja a nyereményeket.

Évnegyedenkinti részletfizetéssel:

az összes ausztriai sors egyekre, 1 badeni sorsjegy hozzáadásával '/« évenkint 4 ft.
Id 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 I-ső 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'/t ff., és bélyegiki 100
100 ftftos sorsjegyre
j
k 17
dij 5<> k r . — 10 1864-iki
csak
17ftft., - 10
101864iki
1864-iki 50
50 fftos
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-utcza, négygzög 3. sz.
A hol is mindennemü állam- s iparpapirokra, valamint sorsjegyekre havonkinti, vagy egyszerre történendő fizetendő visszafizetésre PKNZKK elölegeztetnek.

MAGNESIA - SODRONY
világosság experiiiientálására.

Ezen legujabb világitó-anyag, mely a legerösb világosságot fejleszti ki, s a nap
fényével vetélkedik, ajánl:

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

1075(5 5)

"

ll hüvelyknyi sodrony ára 20 krajczár ausztriai érték.

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

Elöfizetési feltételek 18«5-dlk évre : a Vasárnapi l l j s a 8 f s j . ü l m k a i U j d o n s á g * K ^ 7 EgéBZ
évre 10 ft. - FéT évre 5 ft
Csapan Vasárnap, Ljs.g : Egész évre 6 ft. Felévre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

vásznak, asztalneműéit és zsebkendők

mber

végképcni eladása,

1 vég 30 röfös vászon ára most csak 9'/í, 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, szines vászonkendö, asztalkendő tuczatja — 1 asztalkészlet
(1 abrosz 6 asztalkendővel) csak 6, 8 -18 ft.
Továbbá a mi hires 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 előleges beküldése
vagy postai utánvét mellett a leglelkiismeretesebben teljesit és bármely
vidékre elküld, — kéri ekkért czimezni:
1055 (6 6)

„An den Leinenwaaren-Aasverkaiif, Freiunj?. liankBazár, neben dem griiflich Harrach'schen Palais
in Wien".

GIERGL HENRIK

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

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

TÜKÖRRAKTÁRÁT,

toilette-, utazó- és kézi-tükreit; kaphatók továbbá aranyozott csillárok, fűggA-

lampak. mosható aranyléczek, arczkép-keretek stb.

Egyuttal 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 épitési vállalkozók számára!
Van szerencsénk ezennel tisztelettel jelenteni, hogy tűzmentes

patcnt-asplialt-háztető-nemezeink

|
|
"őraktárát, mely már Magyarországban könnyü, tartós és olcsó háztetőző anyagnak
smertetett el, — házak, csűrök, félszerek stb. tetőzésére — a cs. kir. osztrák birodalom
összes területeire nézve

CHRI8T. PÜRNER urra

uháztuk át Pesten, 3 korona-nteza 23-ik szám alatt, hol is minden megkivántató
udakozásokra kellő válasz adatik, s a megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

992 ( 8 - io)

Anderson D. és fla Belfast-ban.

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

:-f ^ í f í i r r

O..o MolHen és Jaeger könyvkereskedése; B# M b.„ • Opp,lik Ah

uj árleszállítás mellett, 35—40% elengedéssel.

A vászon valódiságaért s hibátlanságaért és igazi
mértékért kezeskedik.

Sorsjegyek részletfizetésre.
Credit-sorsjegyek . . . 12 havi részletfizetéssel havonkint 12 ft. — krral.
1864-ki 1U0 ítos sorsjegyek 10 „
„
„
10 „ — „
1864-iki 50 ltos sorsjegyek 10 „
„
„
5 ., — ,,
'/» l«39-iki sorsjgyek
. 10 „
„
„
8 „ 80 „
Budai, Clary vagy Genois-si. 10 „
„
„
3 „ 40 „

Pest, május 14-én 1865.

Már csak rövid ideig tart

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

IM!?*" Ltivtílheli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Az 1865 dik
évre érvényes játékterv minden levélhez ingyért csatoltatik.
' 1071 (1 — 0)

kalapgyári raktára

Tizenkettedik évfolyam.

20 db. 1864-iki 5 0 ftos sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 3 ft. részletfizetéssel, —
bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr.
2 0 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.
2 0 db. Credit-sorsjegyre 25 évnegyedenkinti 8 ft. részletfizetéssel, — bélyegdij
egyszermindenkorra 1 ft. 30 kr.
2 0 d b . bárminemű ausztriai sorsjegyre 1 badeni 3 $ ftos sorsjegy hozzáadásával 25 évnegyedenkinti 4 ft. részletfizetéssel (évenkint 38 huzás).
Bélyegdij egyszermindenkorra 68 kr.

Kaphatók alulit pénzYáltó-irodájában készpénzfizetésért a be'csi napi árfolyam
szerint, liavonkiiiti 4 lt. 50 kr., vagy évurgyedenkinti 6 lt. részletfizetés mellett.

\

20-ik szám.

hasábzott petit 8or

^^ ^

«
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ara hrdetmenyeke elfogad, l „ „ l h u r g ét A I t o n a b a l l : „ a a 8 e n 8 t e i l l é s y , „ . _ M . . F r a n k f l i r t b a n ' :
azjHszHt, ügynökség .». Jozsefter, 14. ez. a. Bélyeg-dii, külön minden igtatás utón 30 ujkr.

Proudhon Péter József.
(1809-1865.)

A jelen évben elhunyt külföldi nevezetes emberek sorában a feltünőbb egyéniségek sorába tartozott Proudhon. Pályája vége
felé ugyan nagyon meghomályosult egykor
fényesebb csillaga, azonban a viszontagságos
életü s egykor sokat emlegetett férfiu halála
még egyszer megélénkité, legalább az irodalomban, iránta a részvétet.
P r o u d h o n népszerüsége 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 Francziaországban, melyeknek nem annyira politikai, mint inkább társadalmi
(socialistikus) czéljaik voltak. Számos, tehetséges, jóakaratu, de ábrándos lelkü férfiu merült fel
egymás után, kik a politikai kérdésekkel nem sokat törődvén, leginkább a mai társadalmi viszonyok, különösen a birtok- és tulajdonjog gyökeres megváltoztatását tüzték 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-

Proudhon 1809 júl. lő-én született Francziaország BesanC/On városában, hol atyja
kádár mesterember volt. Öt is atyja mesterségére szánták, de akadtak szülővárosában
jószivü emberek, kik afiuszellemi tehetségeit felismervén, az ottani gymnáziumba
kezdték járatni. Azonban e jószivüség hamar kihült 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

n£

p , jjjjj^ inkább nagy számu
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, ugynevezett autodidakt, a minőkkel különösen Amerikában
gyakran s legfőbb társadalmi polezokon is
találkozunk.

PROUDHON

PÉTER

JÓZSEF

meg időt is talált önmivelödésére. Már
1830-ban annyira kitünt, hogy eo-y kormánylap szerkesztőségénél munkatársi állomással kinálták meg, de ő független maradt
s nem sokára egy nyomdatulajdonossal
egyesült bizonyos nyomdai uj találmány
érvényesítésére. Ez időben a nyelvbuvárlat
volt fő foglalkozása s több nyelvészeti mun-

kát irt, minek következtében a besanc,oni
tud. akadémia további buzditásul három
évre 1500 franknyi segélypénzt rendelt
számára.
Ezen első siker után Proudhon azonnal
az ország fővárosába, Párisba sietett. I t t
eleinte csupa vallásos tárgyu 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 czime ez
volt: „Mi a tulajdon?" s melyben
e kérdésre igy 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 elsö 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
kivánta, 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 létezö
társadalmi és birtoklási viszonyok
gyökeres felforgatására czélozott s
a legnagyobb igaztalanságot tartalmazta. Egy másik irata miatt Besang ónban törvénybe is idézték, de ezuttal fölmentetett. Ez alatt azonban hire mindinkább
terjedt, s a birtoktalan osztály, a proletáriusok seregében napról napra terjedtek hivei.
1842-től 1847-ig egy hajózási társulat vezetője volt, mely idő alatt ismét több társadalmi és nemzetgazdasági müvet irt.
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A februári forradalom után 1848. junius
havában Seineinegye képviselőül választá
az alkotmányozó gyűlésbe. Itt ismét igen
keveset törődött a napirenden levö nagy politikai kérdésekkel, s ha ezekről volt szó,
képviselőtársainak egyenesen kimondá,hogy
üres szalmát csépelnek. Az ő figyelme folyvást csak a társadalmi reformok felé fordult
s történt egyszer, hogy oly népbankot indítványozott, melyből mindenki kamat nélkül kapjon kölcsönt, a hozzávaló pénzt pedig, mint folytonos jövedelmi adót, a bérlők
és tökepénzesek adják össze. Proudhon inditványa siralmasan bukott meg. Egyetlenegy képviselö szavazott mellette, 691-en
pedig ellene, s a gyülés határozata ez inditványt „a közerköícsiség gyülöletes megtámadásának s a legvadabb szenvedélyek felizgatásának" bélyegezte.
E kudarcz után nem sokat törődött többé
Proudhon az országgyűléssel, hanem hirlapok utján iparkodott hatni a közönségre.
Egymásután három lapot alapitott; mindhármat betiltották, minek végre azon szomoru kimenetele lett, hogy sajtóvétség miatt
három évi börtönre itélték. Ekkor (1849.
márcz. 28.) Sveiczba menekült, s egyideig
Genfben lakott, de nemsokára mást gondolt,
visszatért Francziaországba, a hatóságoknak
feladta magát. Bebörtönöztetése alatt történt,
hogy egy növel megismerkedvén, ezzel ott
házasságra lépett, s ettől késöbb több gyer
meke is született. 1852. jún. 4-én kiszabadult börtönéből, de akkor már egészen megváltozott viszonyokat talált. Az államcsíny
megtörtént s Francziaország trónján III.
Napoleon császár uralkodott. Ezután még
két nagyobb satyrikus müvet irt, melynek
egyike („Az igazság a forradalomban és
egyházban") ismét azt eredményezte, hogy
1858-ban ujra három évi börtönre itéltetett.
Kiszabadulván, még egy pár könyvet adott
ki (az adózásról és a lengyelek ellen), de e
müvek már igen csekély figyelmet ébresztettek. A megváltozott viszonyok között népszerüsége mindinkább hanyatlott s az egykor félelmes férfiu mindig ártalmatlanabbá
vált, nevét mindig ritkábban emlegették.
Midőn végre csendes elvonultságban
1865. jan. 19-én meghalt,, még egyszer ujra
fölelevcnült emléke, temetésén nagyszámu
nép jelent meg s a szenvedélyek lecsillapulta
után most már ellenei is elismerték, hogy
Proudhon nevezetes irói tehetség volt, ki
müvei által a kor mozgalmaira nagy befolyást gyakorolt, s még nagyobbat gyakorolt
volna, ha az ábrándok ködéből az élet gyakorlati, reális terére száll le.

Május

c S s e j é n.
(1865.)

„Menjünk, menjünk ki a mezőre:
Zöld a pázsit, ibolyák nyilnak,
Furulyázhat a nyáj nak őre,
A madárkák csevegnek, sirnak.
Erdő fakad, balzsamos a lég,
A délibáb reng a lapályon,
A mennybolt is, mint az aczél, kék;
Illat, uj szin, fűvön virágon!
Menjünk, menjünk, halomra, völgybe,
Mi közünk e szoba-falakkal? . • •
Nefelejcses partján, ledőlve
Beszéljünk a csörgő patakkal.
Bámuljuk a csodás hatalmat,
Melyről beszél ég 8 föld határa;
A suttogó hab, lágy fuvallat,
A harmat-fény, s a nap sugara.
Nézzük meg a munkást, ki szánt, vet;
Erőt, áldást kívánva néki:
Hisz, ő ontja a verejtéket,
Mig a földet hasgatja, tépi!"

zerek, de hallva — mert hiszen e leirhatatlan kegyesség hire hova el nem terjed —
mondom, hallom nagyságos tekintetes nemes
vitézlö több tettes nemes vármegyék táblabirájának — nagyságos Ajtóváry Kristóf
ur de eadem, irgalmas, a szegényeken, szüMajáiisi induló. *)
kölködökön szánakozó szivének jóságát: fölkerestük mi is az irgalomnak e dicső herÜdvözlünk oh szép kikelet!
Virágos mezők, zöld ligetek;
vadhatlan völgyét, hogy az áldások e kiAdjatok nekünk koszorut, zöld ágat
fogyhatatlan dús forrásából mi is éheZászlóinkra ékül; ugy hadd lengjenek!
ök, szükölködök megenyhittetnénk. Igenis!
Forr szivünk vére, vágy tiszta örömre,
mert
s a jámbor, egész neki heviilt kisAzért sietünk kebledre!
ded férfiu görcsös köhögésbe esett, szemei
Árnyas erdőnek szent homálya: fogadd
brró könyekben törtek ki, ugy, hogy a biHűs boltod alá sergünket;
rák is majd szintén sirva fakadtak.
Add gyeppamlagodat; illatod add, add!
A jegyző ur — szintén hajlandó levén
Édesitse bortól habzó kelyhünket
az elérzékenyedésre — már nyughatatlanDal, zene, barátság, élet, ifjuság . . .
Fel, fel, éljen a mulatság!
kodott, s aggodalommal várta a dolog kimenetelét.
Fel, fel a zászlót, lengjen előttünk.
Nézegette a formuláris kérdéseket s az
Es mi, utána . . . csak gyorsan!
Isöt
föl is tette.
És mi, utána, fürgén lépjünk,
— Az ispán urnak vannak irományai?
S bátran, mert zene, dal harsan!
Vigan, vigan, ki a szabadba hát,
— Oh igenis! oh kérem, tökéletesen rendÉljen a mulatság, vigalom,
ben vannak. Édes angyalkám — szólt a leÉljen az ifjuság, a tavasz és
Örök tavaszban a hon!
Soós Miklós. hető édesen feleségéhez — ugy-e lészsz oly
szives, elökeresed a börönd kulcsát, hogy az
irományokat, dokumentumokat, mind sorozat szerint elöterjeszthessem — addig is ha
A szegény ördögök.
méltóztatnának ezeket itt
.
(Elbeszélés.)
— Igenis— vágott szavába a jegyző —
Irta TOLNAI LAJOS.
jól leszen.
(Folytatás.)
— Ugy ugy, igenis — s a kisded férfiu
lehetőleg
iparkodott e kegyért nyájasan moI.
solyogni, módos lépésekben a jegyző ur felé
Alig telhetett belé jó egy óra, hogy a közeledett, s egyszersmind a birákat is bapimpósi mester, az elöljáróság elött kivánt se- rátságos leereszkedéssel üdvözlé.
gedelemmel távozott: mikor a faluháza ajtaA jegyző átvette az irományokat, az isján valaki csendesen kezdett kopogtatni.
pán ur felnyitotta a kis kézi börtáskát,
A birák közül valamelyik oda kiáltott
melyet bőröndnek nevezett; az összecsomahogy:
golt docurnentumokat sorban kirakosgatta,
— Lehet!
s egyenként kihajtogatván s ujjahegyével
Alacsony, kisded termetü vöröses szőke róluk a port pontosan leveregetvén: — széuri ember jelent meg egy kövér ép egészsé- pen, szabályosan a birák elé térj észté, s
ges deli asszonysággal. A férfi negyven év várta raosolygva a kedvezö hatást.
körüljárhatott, vékony hosszukás finom ar
Észrevette, hogy a szobában egy kis öt
zára rá volt nyomva a betegség; fonnyadt
urias ujjaival sárgás vörösbe játszó szakál- éves fiucska mászkál a papirhalmazok kölát simogatta, szeliden mosolygott, alázatos- zött. Éles elméje azonnal kitalálta, hogy az
sággal hajtogatta magát, miközben egyet- a jegyző uré, azért is felé menr, nyájasan
egyet gombolt kopottas, de tiszta kékszinii rámosotygott, szintelen kék ajkait kedveskabátján, s igen-igen tiszteletadó hangon kedő csókra erőltette, s mig egyfelől a birák arczáról leste az elismerő kitörő hatást:
szólt:
lassan
a fiucskához billegett, lehajolt hozzá,
— Esedezem alázatosan a birákurak s
kövér
képecskéjét megsimogatta, s száz
a nagyon tisztelt tekintetes föjegyző (almeg
százféle
kérdést tett neki, s mindezt
jegyző nem is volt) ur elött, én Györfifalvi
susogva,
nehogy
a birákat megzavarja vaGyöri József vagyok, a nagyméltóságu Telami
kép.
hery grófoknak, Vármelléke örökös urai— Ezek az irományok itt mind rendben
nak e szomoru időben tisztelettel resignálni
vannak
— véleményezé a jegyző — itt
kénytelenitett ispánja, s itt tiszteletteljesen
azonnal
segithetünk.
az asszonyságra mutatva — van szerencsém
— Oh igenis! én teljes életemben a legbemutatni kedves nőmet, a nagyméltóságu
idösb Tehery Péter grófné keresztleányát. pontosabb emberek egyike voltam, az igyeA nyomasztó inség uraim, bennünket is el- keztem lenni; irásom felséges szép van, s ha
üldözött szerette fészkünkről, elvette tőlünk a nagyra tisztelt jegyző urnak — (ugyanektáplálékunkat, el hajlékunkat, miképen el kor a birákat sem feledé el egy tisztelettelannyi sok más becsületes tisztes családoktól; jes tekintettel üdvözölni) — valamikor
a nagy szükség faluról falura kerget ben- használhatnék: örvendező szivvel ajánlanám
nünket, mint utra dobott száraz könnyü föl szolgálataimat.
kórót a kegyetlen mord őszi szél.
— De az ispán ur benyujtott folyamodványában
lakást is kér — azzal nem
Itt a kisded férfiu elkezdett erősen kötudom
hogy
szolgálhatunk,
— lakásunk
högni, horpadt melle még jobban beesett;
már
épen
nincs
—
szólt
a
jegyző
aggódó
elöbb nyakát, homlokát majd titkon mellét
is tapogatta — s mosolygva fordult nejéhez. tekintettel mérve a kérdett férfiut s bámuló
— Ez a pokolra való hurut édesem (nem deli feleségét.
— Volna bizony — jegyzé meg jó sziakarta hinni, hogy szárazbetegség, majd elmulik ugy e angyalom, csak egy kis her- vüen az öregbiró — ott van a Jáger-ház.
— Ott am, de ott csak egy szoba van
batheát vehessek. Ugy-e nem köhögtem na—
tévé hozzá észrevételét sebes hordozó
gyon? Nem, most épen nem. S a birák felé
beszéddel
egy hosszu haju elöljáró.
tekintett szelid könyörgő arczczal.
— Igen! mi is bujdosunk, mint annyi
— De mekkora! — ísmétle a biró ur —
abban bizony szükségből két familia is el*) E dalt a r. -szombati dalárda számára irtam. Dal- fér. Felét oda adjuk ehol az ispán urnak, a
lama egy régibb — ugynevezett — mars: „Kedves haza,
fele meg azoké a másikaké. —
im fiaid!" stb. — 8. M.
,Oh, hagyj békét!*. . . ne nyugtalankodj!
Kepülni vágy: lelkemnek szárnya. . . .
Május jelen, s ugy fűtünk, csakhogy
Szét nem reped most is a kályha!!!'
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_ A Takliéké — segité ki a birót a
föntebbi elöljáró.
Ugy! azoké lesz.
A birák s a jegyző összenéztek.
On én igen igen meg fogom köszönni
ölt
hálálkodva az ispán ur — ugy is
sz
csak ketten vagyunk kedves nőmmel, nekünk e<jy fél szoba is elege idö lesz, különben is pár hétre kell talán, s akkor forró
köszönettel fogjuk átszolgáltatni.
Az egyezség hamar megesett. Győry
József ispán ur mellé egy kisbiró féle embert rendeltek, s megindultak sietve a jáger-ház felé.
IL
Gyékény meglehetős hosszu falu; északi
oldala hegyes, erdős; ennek aljában fekszik
bizonyos úri, kimért távolságban három
kastély. Az, a melyik a faluhoz legközelebb
van (most az úri paloták mindig kivül szoktak lenni a falun, a minthogy ennek hihetőleg 'gy 1S ^ e ^ l e n n '> mivel erre az úrirend
elejétől fogva kü;önös tekintettel volt) a
legszegényebb uré; ettől mintegy három
négy puskalövésnyire van egy másik, ebben
m á r valamivel gazdagabb úr lakik, bár uri
szomszédja ezt mindenhol okokkal igyekszik
megczáfolni; a harmadik kastély már tökéletesen kellő távolságban díszeleg a rongyos
nádas, zsuppos parasztnéptöl. Ezen épületnek annyi kéménye van, hogy azt hiszem,
minden szobára jut egy, valamint minden
szobára esik egy fehér kutya.
Itt lakik Ajtóvári uraság.
F>atal korában fényes,fizetésnélküli hivatalokat viselt, sokat evett, ivott, tehát az élet
szebb örömeit megunta. Azt mondják, felesége is volt, voltak gyermekei is — meglehet, nem tudom; én már csak ugy ismertem, mint egy vén embert, a ki valami német
román olvasása közben arra a mindenki
által helyeselhetö gondolatra jött, hogy
ezentúl fölös jövedelmét nem a fejérvári
szobaleányokrá, hanem a falu szegényeit-e
költi. Mivel hire csakhamar elterjedt, s a
közelfekvő községek gyakran megjelentek
udvarában hálakövetségeikkel, de még főképen mivel már öreg is volt: ez alamizsnás
szenvedélyét megtartotta mind végig. Ezen
makacsságának tulajdonithatja azután azt.
hogy messze elágazó rokonsága mai nap
épen nem a legszebb oldaláról emlegeti; sőt
vannak köztük olyanok is — a kevesebb
alamizsnát nyerőket is ide számitva,a kik öt
tisztán őrültnek deklarálják.
Itt szükségesnek tartom megjegyezni,
hogy a másik két uraság minden időben
ment volt efféle alamizsnás szenvedélytől; az
ö udvarukban koldusnak vagy valami kéregető, égett, sorsüldözött embernek nem volt
szabad megjelenni soha. Ezek még most is
élnek, s a köztisztelet irántuk növekedőben van.
A falu déli oldala — illetőleg vége —
nem nyujtott a szemnek oly kellemes látványt, mint az urias északi; ez már szép,
.homokos resz. Az ugynevezett marhajárás.
A jágerház itt van.
Hogy e széles, idomtalan, rongyos, elhagyatott vén épület nevét honnan vette, azt
! r e n nem lehetne megmondani — csak úgy
Ják. Sok dolog van, a mit a legokosabb
a
gy sem fejthet meg: ezek közé tartozik e
nevkerdés megoldása is.
Aun y i kétségbevonhatlanul áll, hogy a
lakü-családra nézve ennél alkalmasabb hey
" í " i n e í ? l e h e t e t t volna kijelölni. Mellette
szolok; távolabb egy kis erdő, - amodább
szérűskertek; d e közel hozzá semmi.
* ,. r . e g 7 !,
? S t a S b ó 1 áll <* eleven család
teljes függetlenségben érezhette magát, mivei hogy érezte is.
°
Takli János úr _ a mint megérkeztek,

s a kisbiró eltávozott, nehéz s zsiros kalap
ját egy szemébe tünt faszegre akasztotta;
megállott, tömött, izzadt fekete hajába markolt, szétnézett, s gondolt valamit. E valamiben különösen benne foglaltattak a
szőlők.
Az időjárás épen september elején volt.
— Te Pista, meg te Jóska — tört ki a mester, biztos helyen tudván gondolatainak
fonalát — elszaladtok mindjárt oda abba az
erdőbe a — ; hoztok egy kis fát, visszafelé
a szőlők mellett jöhettek el; meg kell nézni
hogy volna e már egy kis jó krumpli. Hanem
azt mondom okosan. Egy, kettő
Pista — a második fiu volt, nem az iskolában, csak itt; fekete gömbölyü fejü mint az
apja, elég kicsiny tompa orral,de széles szájjal s nagy fekete villogó szemekkel Ruházata (hálátlan munka leirni, mert csak olyan
rongyos, mint egy más szegény vásott ficzkóé) szürkés — a bicsakok s efféle házi
szerszámoktól kidudorodott zsebű mellényből s egy tányérszélességü ugynevezett
zsidósapkából állott.
Jóska sorozat szerint mindjárt utána
következett. Azt hiszem, tiz éves volt, bár
erősen kifejlett arczából, ravasz, mélyen
fekvő szemeiből, nagy, — könnyen nyiló
tág orrlyukaiból szintelen, kék, vékonyas ajkaiból biztosan ki tudnék olvasni 14, — söt
15 évet is. Ruházata sokban m-gegyezett a
bátyjáéval, — azon különbséggel, hogy
rajta most mellény nem volt; kését, gombjait apró cseprő lopott csecsebecséit inge
bögyében tartotta.
A mint apjuk az egy kettőt elkiáltá:
rögtön felfogták lábravalójuk alját, bele
akasztották csípőjükbe — s rohantak vigan,
boldogan mint a szél — bár egy kicsit —
nem tagadhatni — éhesen.
Az otthon maradtak hasonlókép hozzá
láttak a munkához.
Takliné asszonyság — oh istenem! hogy
ne szólnék róla valamit! hisz ö olyan jó,
szelid, alázatos, bár egy kicsit néha mérges,
sáppadt arczu nő volt — mint annyi sok
szegény törődött, — a nyomoruságtól megviselt édes anya, kinek lomha, részeges,
erős, egészséges férje, és sok engedetlen hazug csavargó gyereke van. Termete igen
könnyen mondható görbeségre hajlandónak;
vállai csontosak, de nem erősek, karjai hoszszuk, de igen vékonyak; azok a kék erek,
melyek egy egészséges fehér finom bőrű
női karban olyan szépek lehetnek: nála a
sok munka miatt megcsomósodtak, majdnem megfeketedtek; ujjai soványak, de a
vékony karhoz mérve mégis vastagok. Ruházatja igen szegényes, foltos: azért én
részemről mégis édes örömest ránézek.
Róla azok az asszonyok jutnak eszembe, kik
a tökéletes boldogságot is megérdemlenék.
Takliné asszonyság tehát először is behordta az ágyneműt, a kicsi Marikának jó
helyet csinált, elaltatta; Károlykának keresett egy kis kenyeret, a csöndes szelid Mátét oda rendelte a kis leány mellé vigyázónak — a többit pedig dologhoz kergette.
A szoba igazán jó nagy volt, ugy hogy
mikor beléptek, a fiuk nagyot röhögtek, s
hosszukat ugrottak.
— Jajjaj! — rikoltottak tele kedvből
és csodálkozásból — mekkora, milyen hangos ni! ha hi huhu hehe! Ezzel egyik másik
pajkosabb a másik hátára csapott s vihogva
szaladt a kéritésnélküli udvarra.
Az apa kigombolta mellényét, azt a szellös szobában egy kicsit meglebegtette, azután fontos szernmértéket vett a pimpósi
szentegyházról s körülbelől oda nyilatkozott, hogy ez az itteni helyiség vagyon akkora forma.
Felesége ez alatt figyelmesen megnézett

minden sarkot, oldalt; fejében fölvetette,
hogy hova melyik bútor jó, mi hova illik
inkább, hogy mégis legyen az egésznek va1
lami megállható kinézést .
(folytatása köv«*.>

Magyar oroszlán vadász az Atlasz
bérczeiii.
A „Vadász- és Versenylap" legközelebbi
számában ujabb közleményt olvasunk az Afrikában időző gróf Széchenyi Bélától, melynek főbb
részletei bizonyosan érdekelni fogják a nem vadász közönséget is. Az emlitett czikk ápr. 12-én
kelt az Aures hegyekben s bő kivonatban igy
hangzik :
„Regényes völgykatlanban, kristálytiszta s
helyenkint zuhatagot képző morajló hegyipatak
kanyarulatában ütöttük fel tanyánkat. Sűrű erdőségek lepik el egyfelől e bájos vidéket, összeérő
hegygerinezfk és egybevágó völgyek által növelve
annak színezetét, mig ellenükben bástyaalaku magas sziklafalak emelik délczeg ormaikat az égbolt
tiszta kékébe, a sürü alnövényzet zöldje által méginkább lépvén az előtérbe. Előttünk egy tágas nyilason a mező dús pázsittal benőve az erdő felé domborodik; a lanyha déli szellő tavaszi felhőket hajtva, sátorunk tetején édes hazánk lobogóit lengeti.
Sorba állitott lovaink kedvvel emésztik a hegyi füvek zamatos szénáját, vig nyeritéssel üdvözölve
a hozzánk lóháton ellátogató arabokat. Öszvéreink,
muláink és szamaraink feledve a kiállott hosszú
utak s nagy terhek fáradalmait, szabadon bocsátva
heverésznek, csipdesik a frissen hajtó bokrok csiráit, vagy a százados tölgyek kemény kérgéhez
dörzsölődnek. Tűzhelyünkhöz kis távolságra néhány arab a napheve daczára burnusba takarózva, keleti indolentiával élvezi az édes mitsemtevést, míg Ali szakácsunk a nagy tűz alól kikapart
parázson forgatja nyársrahúzott pecsenyénket.
Embereink más része a tűzhely körül csoportosul
s pipázva, csevegve, a kép élénkségét növeli.
Április 6-dikán reggeli félhatkor, a már tizenöt napja folytatott éjjeli lesekről fáradtan
térve meg, néhány órára lefeküdtem, hogy a nappali nyomozásokhoz és a következő éjjeli lesre új
erőt merítsek. Alig szunnyadtam el, midőn azon
örvendetes hir zavart fel alvásomból, hogy a mult
éjjel több helyen kikötve volt lovaink egyiket
oroszlán ölte meg. Gondolatnál sebesebben sietek
a tett színhelyére, hol élettelen feküdt a ló, tátongó sebbel a torkán, melyet az oroszlán átharapva, áldozatát földre terité, tizenöt lépésnyire
dombon felhurczolá s itt a hullának csak csekély
részét falta fel; tán mert szürkületkor történhetett a merény. A ló körül nagy figyelemmel keresve és kisérve a csapásokat, a mennyire azt a
száraz gyeppel benőtt, de imitt amott homokos
talaj engedé, háronl oroszlán-nyomot puhatoltunk
ki, melyek egyike nagy, a másik kettő jóval kisebb volt. A nyomok külön irányban haladtak
vissza a rengeteg sűrűségei felé. Nem lehetett kétség, hogy éhszomjukat nem elégitvén ki, a következő éjek egyikén visszatérendnek a lakomához.
A tisztás, melyen a ló feküdt, harminczöt lépésnyire volt az erdőtől. A lovat néhány lépéssel
közelebb vontuk az erdőhöz, mely előtt leshelyül
csak 'is két lehető pont kinálkozott.
Az oroszlánnak az levén szokása, hogy naphúnyta előtt már egykét órával felkel fekvő helyéről s lenéz a völgyekbe : e miatt s» hogy a vadtól
minden gyanú távol maradjon, már jóval elébb
kell a leshelyen lenni. Ennek elkészítése a legnagyobb gondot és vigyázatot igényli; egész tudomány ez. Fő dolog, hogy külseje teljesen természetes legyen s azt, hogy itt emberek jártak, legkisebb jel se árulja el.
íly elővigyázati szabályokhoz képest készitett s egy tölgy ágai közt két láb mélységre ásott
gödör szolgált ülőhelyemül, mig vállaimat és
fejemet száraz gallyak némileg elfedték. Nem volt
még öt óra, midőn már leshelyemen ültem, nyolcz
lépésnyire a földhöz két erős faékkel leczövekelt
lóhullától. Kezemben egy Devismeféle, oroszlánvadászatra készült, nehéz ólmot hordó fegyver,
melynek egyik csöve pattanó, másika aczélkúpos
golyóra volt a legovatosabban töltve; tartalékul
mellettem egy szintén aczélkúpos golyót hordó,
alulról töltött hatalmas Purdey-vontcső s kezem
ügyében a feledhetlen édes_ Atyámtól kapott
styriai vasból készült vadászkés.
Három oroszlánnyomot lelve, feltehető volt,
hogy ugyanannyi tér vissza, hacsak más helyütt
egyéb zsákmányra akadva, inkább annak a húsán
nem táplálkoznának.
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Tartva attól, nehogy franczia fegyverem
A legnagyobb csendben mozdulatlanul ültem elborult s elébb egyes cseppek hullottak, később
igy, lélekzésemre is ügyelve. Eltelt fél óra, az csendes meleg eső permetezett le a környező lőpora a levegő nedvességétől megnyirkosodva,
csütörtököt mondhasson, miután angol Lefauestalkony szürkülni kezdett, az ég lassan lassan virányra.

'cheuxmre minden időben számithaték, épen fegyvert akartam cserélni, midőn a tőlem harmincz,
•a csalfalattól huszonkét lépésre fekvő erdőség
szegélyén egy árnyékot látok lassan megmozdulni. Szemeim egész erejét e pontra szegezvén,
oroszlánra ismerek, mely leülve, az irányomban
fekvő csaldögre tekint. Csendesen lövésre emelem a mindig készen tartott fegyvert, czélba
véve a még mindig az erdőszélen ülő állatot.
Nyolcz percz múlhatott el igy; egyszerre az oroszlántól balra öt ölnyire egy második oroszlán fejét
látom előbukkanni s ennek mérveiből a nagyobbik állatra ismerek. E fő előtüntével
az elsö oroszlán tán tiz lépést halad nagyon
óvatosan közelebb a hullához s ujra leül.
Ekkor a nőstény oroszlán, mert ez volt az
imént meglátott fej tulajdonosa, sebesen,
nesztelenül, macska módjára a földig lapulva,
egyenesen feltartott farkkal, sok gőzt fuvallva ki orrlyukain, vad kifejezéssel pofáján,
néhány lépést tesz előre; ugyanakkor egy
harmadik, szintén az erdőből lassan kilépő
oroszlánra esnek szemeim. A gyorsan növekedő homályban csak azt vehetem ki, hogy
a második oroszlán köztük a legnagyobb.
Gyönyörű volt e három állat, s a hatást, melyet reám gyakoroltak, csak érezni lehet, leirni alig. O j r a tán tiz elmulni nem akaró
percz folyhatott le s e feszítő várakozásu időköz alatt egyenlőbb és csendesebb lélekzés
miatt számat ki kellett nyitnom, mig szivem
ugy vert, ugy dobogott, mintha erőszakosan
ki akarna törni. Először láttam a szabadban
oroszlánt, hármat egyszerre ily kis távolságra. Egyedül levén, csak is lélekjelenlétemben,
Ügyességemben és szerencsémben bizhatám.

tökéletesen győződve a vad kimultáról, fegyverem ujra töltéséhez fogtam.
Egész éjen át hajnal hasadtáig legnagyobb
figyelemmel, de hasztalanul vártam a nőstény
visszajöttét. Szürkületkor elhagyva leshelyemet,
zsákmányomban egy éves nőstény oroszlánra ismerek; a golyií a sziv felett szakká ketté a főereket s a balrészén a második oldalbordánál hatolt
ki. Sokáig szemléltem a szép állatot — s rég elmult a pitymallat, midőn az értem jött török velem osztá örömömet. Muláért küldve, bekötők en-

pant elnézéssel és nyugalommal tűri, bár szeretetteljes nyálasa néha szelid harapássá változik, a mit a
kölykök, mint megérdemlett fenyítést, szinte meglátszanak érteni. Képünk rajzolója igen sikerültén adta vissza e királyi állatok gyöngéd családi
enyelgéseit.
_____

Stiller

Ágost.

(1800—1865.)

Nőstény oroszlán kftlykeivel, a drezdai állatkertben.

A magyar akadémiai palota tervezőjének
arczképét nyújtjuk itt olvasóinknak, azon férfiúét, ki legujabb kedvencz épitészeti művének teljes befejezését többé meg nem érhette.
Stüler Ágost, porosz kir. titkos főépitészeti tanácsos rögtöni halála által a németországi művészet igen érzékeny veszteséget
szenvedett. Átalánosan el van ismerve, hogy
Stűler egyike volt a jelenkor legjelentékenyebb építészeinek, s ízlésének és teremtő
erejének bizonyítványai, az általa létrehozott
számos és nagyszerü épitészeti művek, Európa különböző országaiban sokáig fogják
hirdetni művészi hivatottságát. A művészet
világában Stűler már régen tisztelt nevet
vivott ki magának s e körülmény okozá,
hogy midőn a magyar nemzet buzgalma fé\
nyes hajlékot kivánt emelni az eddig zsellérképen tengő tudománynak, az itthoni meghiusult kisérletek ntán az akadémiai igazgatóság is feléje fordult bizalmával.
Nem tartjuk annálfogva érdektelennek,
ha a velünk közelebb viszonyba lépett művész emlékének mi is szentelünk nehány sort,
s ha működésének kimeritő méltánylását nem
is, legalább főbb műveinek elősorolását megkísértjük.
A nőstény oroszlán egyszerre nagyon
Stűler müvészi tehetsége s élénk képzeStüler Ágost.
«ebesen jobbra tünt el, megkerülve leshelye.••V
lete, mint külföldi életirói irják, már igen
met, kifürkészni akarván, hogy szabad-e a
környék. Nem távolabb tizenkét lépésnél haladott nek szemeit, ráraktuk az oroszlánt s nagy pompá- korán jelentkezett s e mellett még azon szerencsé«1 mellettem s tisztán láthatám, hogy fiadzáshoz val vittük tanyánkra a duarokból elősiető arabok ben is részesült, hogy jó vezetőre s iskolára akadt.
Stűler az egykori nagyhirü német épitész Schinkel
ujra közel van. Ezalatt a két fiatal oroszlán nagy örömrivalgásai között."
vezetése alatt kezdte pályáját s rövid idő alatt
kényelemmel ért a lóhoz; az első, melynek legcseA fentebbi érdekes leírással Összefüggésben ennek legjelesebb tanítványa lett. Mestere leginkélyebb mozdulatát is fegyveremmel követem,
mindig szive környékén tartva a legyet, lefekve egy külföldi képes lap után mai számunkban egy kább a klasszikai építészet titkaiba avatta be.
egész oldalát mutatá s teljes bátorsággal kezdett sikerült szép képet közölhetünk, mely a drezdai Már fiatal korában figyelmet gerjesztett Berlin
falni, mig a másik első lábaival a ló bordáira állatkert egyik legnevezetesebb csoportozatát, bel- és külvárosi részeiben számos uj magánház,
ágaskova, leshelyem gallyain keresztül anyja
egy nőstény oroszlánt s kölykeit ábrázolja. Nem a melyek az ő izlésteljes tervei szerint készültek.
Után nézni látMár akkor is
ezott.
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Bonyhád föpiacza (Tolnamegyében)- — Myskovszky rajza után.
fenn.
KönigsbergAz
.
u?u l ö v é s dördültével a sürü füstben sem- korlátlan szabadság szilaj népe már ez; ez apró ben; a Eichartz-muzeumot Kölnben; a muzeumot
mit se látnaték s mire a füstfelleg oszlott és tisz- nemzedék már a börtön vas rácsai között látta Stockholmban és a magy. akadémiai palotát Pesí
í W ? * a n Ő 8 t é n 7 oroszlán ésfiaeltünt; meg legelőször a napvilágot, de, a mint a leírá- ten, mely két utóbbi épületről azt mondják, hogy
A ó sokban olvassuk, itt is igéző látmányul szolgál, mi- igen hasonlitnak egymáshoz. Ezek Stűler főművei
dőn a kölykök anyjukkal enyelegnek. Ezt, midőn s e sorozat is eléggé mutatja, mily kitünő állást
künn vannak a külső kalitkában, egy perczig sem foglalt el a boldogult művész a jelenkor épitéN
j lehetett
tett egy
gy félórának, hagyják nyugton. Majd az orrafele kapnak, majd szeti mozgalmaiban.
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Vártam még nehány
perczig a e k k o r m e g l e y é n mulatságos hatást tesz. Az anyjuk mindezt rop- Márczius 18-kán Berlinben még számos barátait
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tivá magához ebédre, kikkel vidám társalgásban
és tervezésben tölté az időt. Este hét órakor a
művésze i akadémia tanácsülésébe ment. De alig
ért itt az előszobába, hirtelen igen roszul érezte
magát. Az előhívott orvosok későn jöttek; a székről, melyre leült, nem sokára halva hanyatlott le
Épen (>5 éves volt ez idén. Halála nagy részvétet
keltett Berlin minden köreiben s érdemeinek elismerését most még élénkebben hangoztatták mindenfelé, ámbár még életében is a legnagyobb kitüntetésekben részesült. Igy már régóta ki volt
nevezve a király építészének s az udvari épitészeti hivatal igazgatójának. Azonkivül titkos tanácsos volt a kereskedelmi és ipar-miniszteriumban,a művészeti akadémia igazgató tanácsosa stb.
Mondanunk sem kell, hogy az általa tervezett magjj^r akadémiai palota épületének teljes
befejezése Stűler halála által késleltetni nem fog
A legkisebb részletekig kidolgozott terv beavatott s szakértő hazai épitészeink kezeibe van
letéve.

I! o ii y h á (1.
(Tolnamegyében.)

I

Tolnamegyében, egy északról délre elnyúló
kies völgyben, viruló halmoktól festőileg körülvéve fekszik Bonyhád kis mezőváros. Lakosai a
törökök kiűzetése után magyarok és reformátusok
valának, de 1727. év körül Szászországból és
Würtembergából németek telepedvén ide, rövid
idő alatt a magyarokat annyira kiszorították, hogy
jelenleg itt már csak csekély számu eredeti magyar református család van.
Négy vallásbeli felekezetnek van itt temploma; csak a reformátusoknak nincsmost
miután ezek, csekély számuknál fogva
egyházat nem alkotnak, s mint leányagyijáz
szomszéd Hidashoz tartoznak. A lakosig összes
számu a legujabb összeirás szerint mintpgy 4790
lélek.
"
j.K(
Majdnem négyszegletü piaczai* több

mennyiséget tartalmaznak, hogy táperejük sokkal feljebb áll a gabonanemüeknél. Alkatrészüketképezi még a zsir, keményitő, phosphorsavstb.
A hüvelyeset tápereje a húséval vetekedik,
sőt azt felül is múlja, a mit különösen azon nagymennyiségü fehérnyenemü (legumen) anyagnak
köszön, mely főalkatrészét képezi. Valóban a hüvelyesek nagy jótéteménye Istennek s nagy áldása különösen a szegényebb népre, mely nem
képes folyton hussal táplálkozni, s mégis oly
könnyü szerrel juthat hus és vérképző tápanyaghoz, mely az erőt neveli s nem a zsirt, minthogy
zsir képzőanyag, minő a keményitő, gummi stb. n
hüvelyesekben igen kevés jön elő.
A hüvelyesek főzésénél nagy fontosságu azon
viz minősége, melyben az főzetik. Igy a kutvizek
átalában kisebb-nagyobb mennyiségü meszet tartalmaznak, s ezen mész a legumennal érintkezve
azt keménynyé s oldhatlanná teszi, s ezért nem
fő meg a bab, borsó, lencse stb. sok kut vizben,
mig ellenben folyó vagy esővizben, melyekben
kevés vagy épen semmi a mész, igen jól megpuhulnak.
A megtört hüvelyesek héjuktól megfosztva
könnyebben emészthetökké lesznek, miután a kemény héjat csak jó s erős gyomor képes megemészteni.
Hogy világosan láthassuk, mi-riő táplálók a
hüvelyesek, számokban fogom jegyezni, mennyi
szükséges azokból egy munkás ember 24 órai
táplálására. Lencséből 491 gramm, fehérbabból
576 gr., borsóból ó82 gr., disznóbabból 59lt gr.;
mig p. o. disznóhusból kell 24 órára 595 gr., marhahúsból (314 gr., s kenyérből 1444 gramm*).

A zöldségek. ~
.,
A zöldségek alkatrészét képezi legnagyobb
m"&Sfiy-iségben a viz és savak, fehérnye fagy semmi, vagv igen kevés jön elö; ép azért t,
ugyszólta semmi, de azért mégis igen fontos tápszert képeznek, ugyanis sóik és víztartalmuk
által a gyotnorbanlevő oldott tehérnyencmü anyagok oldva•• •í-kfüúsítra- közreműködnek, J^ni által
épület ékeMtiAnevezetesen a b, Wimmersperg annak a vérbe felvóln'lét könnyítik.
\
és Bonyhádi Bérezel < ^il > !.uk házai, A piacz köA vér nagy memiyiíégü fehérnyét ta
zepén áll a li{rcfifolil«us paroehiáüis templom, mely- de még több vizet; inig ^lenben p. o. a hus sok
nek azonlian'jniníl belső berendezése, rmnil pedig febérny^rtvdé a. vérhez kórust kevés vizet tartalkülseje a^flfult század izléstelun roecoco modorámaz, mar pedig ily viszonyok közt a fehérnyének
ban van taftva, különben eléggé nagy, jó orgonávérbe felvétele meg van nehezítve. Azért, is igen
vá] és erős boltozattal bir.
czélszerü szokás, midőn a hust zöldségekkel keAz evangelikusok temploma emelkedettebb verve élvezzük, elősegítvén ezáltal az emésztést.
helyen ferazik, s újabbkori izlésü; valamivel le- Különösen kiemelendő a savanyu káposztának
jebb a refÍTniátusok kis temploma látható, mely- hatása, melyben savi erjedés ment végbe, ennek
nek ajtó feletti felírása következő:
köszönvén savanyu izétjf'-a mi által az emésztés
nagy e l t o l ó j á n a k .tekinthet*. Es igy a W a IN HONORKM .S. •>. X.iU N'ITAJIÍ5
lán azon, vad, m e l y ^ | o k a n g y o m o r b a j o s i g
ERECT: AO: MDCCCI
disznóhus és szalonmígil megrakott káposzta elFELIC. REGNI. 1MP: ER.VNC Ili
len emelnek, mert a vájf inkább illetheti öehezen
SVMTIBVS S. D. I. VISOLY/ ":
emészthetőségénél fogva a sertéshúst s szalonnát,
mint a káposztát.
^
j
N. DAEB. SÁNDOR ET BCCLAlí RETAE ^
BÖNYHADIENSIS
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A zsidók itt külön községet képeznek, saját
birájok s esküdtjeik vannak.
Agyagos, közép termékenységü határa a városnak nem nagy, de a völgyben jó rétek és a város keleti oldalán elnyúló hegyen jó veres bort
termő szőlők vannak. — Lakosai többnyire földmíveléssel és különös jó fajta dohánytermesztéssel foglalkoznak, szorgalmasak és iparüzők. — E
város utczai többnyire ákáczfákkal vannak szegélyezve, mit kivált szép nyári estéken a sétálók
nagy száma vesz igénybe.
Megemlitendő itt még egy, a városhoz közel
fekvő román izlésü templom-rom (lásd a V.Ujság
mül^ évi 14. számát), melyről a közvélemény azt
tartja*, hogy ez a cisterciták Czikádornak nevezett
apátsága, volt; e zárdatemploinnak már csak
sanctuárium része áll fenn, mely tágas fülkét képezve, s szentek képeivel ellátva, jelenleg bucsujáró helyül szolgál.
Bonyhád vidékének levegője tiszta és egészséges, kivált mióta a Sárviz és Kapós vizeinek
szabályozása által számos posványság, termékeny
rétekké és szántóföldekké változott át. M V.

Tápszereink.
(Folytatás.)

A hüvelyes vetemények.
A hüvelyesek, minők a bab, borsó, lencse
stb. főalkatrészét teszik a fehérnye e az u. n. legumen (növényi sajtany) melyekből oly nagy
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mint az emésztést elősegitő szerek tekinthetők.
Azonban, ki ne tapasztalta volna már, minő kellemes hűtő s szomjoltó hatással birnak a gyümölcsök, melyek a hőséget minden veszély nélkül
csillapítják! ki nem tapasztalta már az üditő hatást, melyet az érett gyümölcs kisebb mértékbea
élvezve a fáradt utasra gyakorol?! Mindenesetre
na
gy nyereségnek tekinthető, hogy az emberi
ipar a gyümölcsfák tökélyesitésére oly nagy gondot fordit, csak óhajtandó volna, hogy hazánkban
is azok nemesítésére s tenyésztésére kettőzött
szorgalom fordittatnék.
A gyümölcs élvezhetősége s kellemes ize
függ a czukor és sav közti különbségtől; minél
nagyobb mennyiségben van jelen az el bbi, annál
kisebb mennyiségben ez utóbbi s a gyümölcs annál élvezhetőbb lesz; s épen ezen viszony ellentétességénél fogva élvezhetlen az éretten gyümölcs, melyben a sav tulnyomó a czukor felett.
Főzés által azonban a sav mindinkább elveszti
erejét, minek következménye, hogy sok gyümölcs
főzve élvezhető lesz, mely nyers állapotban élvezhetlen volt. Ezen alapszik továbbá a gyümölcsgőzölés s befőzés, midőn is hogy a gyümölcs sav
a levegővel érintkezve erjedésbe ne menjen, attól
elzárjuk s a sav telítésére czukrot adunk hozzá,
A gyümölcsökhöz tartozik a gesztenye is, a
mely azonban már keményítőben dússága s kevés
fehérnyetartalmánál fogva fokozottabb tápszernek tekinthető.
A czukor — melynek feltalálása a 15-ik századba esik — ezukroti kivül kevés sejteny, mézga-anyag, viz, sók s szervianyagok maradványait
tartalmazza, igy tehát valami jelentékeny táperővel nem bir, azonban az emésztésnél mégis igen
fontos szerepet játszik; ugyanis, mint már fentebb
megjegyeztük, a test táplálására mind azon anyagok szükségesek, melyek a testalkatrészeit teszik,
már ped g a, czukor "Uz emberi testben jó nagy
mennyiségben jön • elő. A czukor a gyomor
emésztő nedvének elválasztását emeli s igy az
emésztést elősegiti, másrészről a mészföldek bomlását eszközli, mi által a csontok táplálására közreműködik/
.-_ ,..._ -o_.- tartózkodjunk a czukor nagy
mérvű élvezésétől,'.miután az a gyomorban savvá
(tejsav) változil^', mélynek nagymen'nyiség'e a
gyomrot az emésztésre képtelenné teszi, de másrészről ne tiltsuk,a gyermeket egyátalában a ezukor-élvezetttfl -különösen azon babonás szokásnál
fogva, hogy az a fogakat elrontja, mert ezen eU
lenvetés nem áll; hisz tekintsük meg a szerecsei
ket, az indiánokat; kik a czukornáddal, ezukorkés
azért bő alkalmuk van a czukor
3
^
^
:
^
"
;
:szebb, fehérebb
^ f e l s é g e s e b b foga mint épen
az
r
azoknak ?!
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A sajt.
A sajt egyik legjelentékenyeb tápszerünkből
a tejből készíttetik s ennek u. n. sajtanyagát, sa|
| vait s czukortartalmának egy részét foglalja az
A gyökerek.
! magában: Édes és savanyitott tejből készült sajA gyökerek, minők a^árgarépa, zeller, hagyma, i t 0 ( . különböztetünk me^ ^ a m ; n t t .'i. borju-gyomor
jgy
fehérrépa stb., ideszámítva a burgonyát is, szintén vagy a. tejben képződő tejsav megolvadása által
ll
v
igen csekély táperővel bjruajp. ••s"Us*ak kevésben nyeretik. A. sajtanyagból idővel egy olajszerü,
múlják felül a zöldségeket, mig ellenben különösen sajátságos átható szagú s .izü anyag fejlik, mely a
a burgonya keményítőben gazdag tartalmánál sajt sajátságos csipös izét és szagát kölcsönzi. Ha
bgva, nagy mennyiségben élvezve, jelentékeny
a savó egy része visszamarad a sajtban, annak
zsirképző, tehát hizlalószer mint a baromra, ugy
az emberre nézve is- De vajjon az-e a czél, hogy ezukra felbomlik vajsavra és szénsavra, mely
az ember vastag zsirréteggel borítsa testét, mely utóbbi okozza a sajt lukacsosságát.
Az emésztésre befolyását illetőleg: a sajt a
alatt sorvadjon az erő, sorvadjon a tevékenység
nyál,
epe gyomornedv elválasztását elősegiti s igy
s szellemi erő?! Az ily ember, sőt nemzet, szolgajóllehet
maga nehezen emészthető, mégis az
ságra van kárhoztatva, mert a test gyengesége
alatt megtörik az akarat ereje, meg az ész dia- emésztést elősegiti, különösen akeményitő és czudala! . . .""S csak sajnálattal tekinthetjük a forró kor emésztését mozdítván elő. Ezekből érthető,
fóldöv s Irland lakóit, melyeknél a táplálék kivá- miszerint csak dicsérendő azon szokás,e midőn az
lólag csak a zöldség s burgonyára van korlátozva étkezést egy kevés sajttal végezzük b » magától
• • . mert a burgonya is mint a zöldség, csak mintértetődvén, hogy 1a nagymennyiség belőle nehezen
mellékes tápszer, tápláló fehérnyedus tápok mel- emészthetőségéné fogva könnyen bajt okozhat.
lett használható, a mennyiben sóik, kellemes izük,
A vaj
s vizdusságuknál fogva mint emésztést elősegitő
szintén a tejből készül és ped'g annak szemcséiből,
tápok szolgálnak.
melyeknek finom burka a köpűlés által szétszakittatik s igy bennékök kiszabadulva egy összeA gyümölcsök s ezukrok.
álló tömeggé egyesülnek. A vaj legnagyobb része
A gyümölcsök alkatrészét képezi a vizen s •zsíranyagból állva, a nehezen emészthető tápok
kevés fehérnyén kivül mézgaanyag, kemnye s sa- közé sorolandó, jóllehet más tápszerekkel vevak, melyek a czukorral együtt a gyümölcsnek gyítve, kismértékben az emésztésre nevezetes közkellemes izét kölcsönzik. Az alkatrészek közt meg- vetítő szerepet játszik.
emlitendő a csersav, melysokgyümölcsnuk, különöA vajavasodás a sajtanyag és viz közvetitése
sen pedig héjának fanyar összehúzó izét kölcsönzi.
által a sajt, vaj stb. savnak kiszabadulása által
Igy tehát a gyümölcsök is tápláló erővel nem birtörténik; azért az átalános helyes szokás a vajat
na*, legfölebb viz s sav alkatrészüknél fogva,
besózni, mi által a vaj vize elvonatik, s ez által
az
avasodás egyidőre meggátoltatik.
*) Egy gramm = körülbelől V* nehezék; tehát 1444
Hasonló áll az olajokra is.
gtamm mintegy 2 font 26 lat.
'

A fűszerek.

A paprika, bors, szegfüszeg stb. legnevezetesebb alkatrészét azon sajátságos izü s szagú
illóolajok s csípős anyaeok teszik, melyek mindegyiknek megkülönböztető jellegét adják. Tápértekkel nem birnak, hanem mint inycsiklandoztató
szerek az ízlésre s az emésztés ingerlésére s előmozdítására közreműködnek.
Ki ne tudná saját tapasztalásából, hogy fűszerek dús élvezete után mennyire kigyúl az arcz,
sebesen halad a vér edényeiben, elősegittetik a
kiválasztás, s a sajátságos melegség-érzet majd
— átalános izzadasba megy át?! Igy tehát a
fűszerek mint izgató szerek — kis" mértékben
a test munkásságának emelése (által igenis hasznosak, azonban azok nagy mennyisége a tulságos
izgatás által annál kártékonyabbak.
A konyhasó.
Egyik legfontosabb tápszerünk kétségkivül
só, melyet az ételekhez szoktunk adni. Tndjuk
ft
ugyanis, hogy az emberi test, különösen a vér és
porezok nagy mennyiségü sókat tartalmaznak,
melyek képződése só felvétel nélkül meg volna
akadályozva;tény továbbá, hogy a fehérnyenemü
tápok emésztését a só segiti elő; továbbá még a
nehezen emészthető zsirok is sóval keverve könynyebben emészthetökké lesznek; tény továbbá,
hogy a vizelet, sár, nyál, köny által stb. naponként nagymennyiségü sókat veszt az emberi test,
melyeknek pótlása s igy a só jelentékeny szerepe
önmao-ától értetődik, a mely szükséget az emberi
test már csak az által is követel, miszerint a sótalan
ételeket izetleneknek találja.
A nÖTényi tápok különösen kevés sót tartalmaznak miért is ezek élvezhetőségére több só
igényeltetik, mint a húshoz, mely amannál jóval
több sót tartalmaz s csak tán a vértápláléknál
volna az egészen nélkülözhető, mely a tápok közt
a legnagyobb mennyiségben tartalmaz sót.
Szokás továbbá a hust besózni, hogy az tovább tartható legyen; ennek magyarázata ez: a
hus nagy mennyiségü vizet tartalmaz, mely a rothadást előmozdítja, a só pedig a vizet vonja el, mi
által a rothadást gátolja. Azonban a viz által a
husnak legjelentékenyebb alkatrészei is elvesznek,
mint a fehérnye, az u. n. husany, tejsav, s a só
egy része, s igy önmagától értetik, hogy a sóban
állott hus nem oly tápláló.
(Folytatása következik.)

A legujabb távirda.
E lapok olvasói tudják már, hogy uj módot
találtak fel a táviratozásban. Minthogy pedig
Francziaországban már alkalmazásban is van, és
minthogy remélni lehet, hogy a mostani gyakorlat feletti roppant nagy előnye miatt nemsokára
másutt, tehát nálunk is be fog hozatni, azért nem
lesz érdektelen ez uj eljárásról tisztább fogalmat
szereznünk. Az uj találmány abban áll, hogy a
táviratozás nem szoritkozik többé egyes jelekre,
hol egyes vonalok és pontok betüket jelentenek,
hanem hogy közönséges leveleket, rajzokat, hangjeleket, jelzékeket, szóval mindent, mit tollal leirhatunk vagy rajzolhatunk, különös készület segélyével ugy vihetünk át a távolba, hogy azon
állomáson, melyre táviratoztunk, egy levélpapírra
eo-észen hiven lefestetik kezünk írása vairy rajzunk és igy kinek a sürgöny szól, hű másolatát
veszi annak, a mit számára irtunk vagy rajzoltunk.
j± táviratozás ezen módjának előnyei szembetűnők: Először: az eredeti levél hű másolatát s
nem a távirdai hivatalnok czikornyás irását kapjuk. Másodszor : tévedés nem történhetik a sürgöny felvételénél, leolvasásánál s leírásánál a
hivatalnokok által. Harmadszor: a vevő meggyőződhetik a sürgöny hitelességéről saját szemei
által, ha a feladó kezevonása előtte ismeretes.
Negyedszer: Mindent táviratozhatunk, a mit tollal papirra Írhatunk, mig eddig a táviratozás csak
betűkre és számokra és igy is csak bizonyos
nyelv betűire terjedt ki. Végre ötödször még egy
mellékkörülmény járul ehhez, mely azonban lényeges előnyt nyujt. Jelenleg mind azon állomáson, hol a sürgöny feladatik, mind azon, melyre
szól, kénytelenek a hivatalnokok a sürgönyöket
elolvasni, hogy a közönséges irást távirdai jelekben kifejezhessék és a távirdai jeleket ismét közönséges betükkel leírják. Az uj találmány ezt
szükségtelenné teszi. Ami pedig a hivatalnokok
kíváncsiságát illeti, biztosok lehetünk, hogy ezt ki
nem fogják elégiteni, nem leendvén idejük erre,
ha ily módon jó sokat táviratozunk. A távirati
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jártak, vegytanilag elkészitett papirt is tehetail.
Most kössük össze Párisban egy villanytelep hou—
ganysarkát a földdel, rézsarkát pedig a párisi fém.czövekkel, mely vegytanilag elkészitett s fémasztalon fekvő papiron járkálhat. A párisi fémasztalt
összekötjük fémsodrony által a londoni fémezövekkel, mely szintén vagytanilag elkészitett s
szintén fémasztalon fekvő papíron sétálhat, a
londoni fémasztal a földdel köttetik össze.
Mi lenne mind ezen készületek következménye? A párisi villany telep által inditott folyam a
párisi czövekbe, a párisi papíron át a párisi asztalba, innét a hosszu sodronyon végig a londoni
czövekbe, a londoni papiron át a londoni asztalba
s ebből a földbe menne. Mindkét készületen át
tehát villanyfolyam keringne, mely az eszközölné,
hogy az egyidejüleg mozgó fémezövekek a vegytanilag elkészitett papirt sürü, kék vonalakkal
befestenék, még pedig oly sűrűkkel, hogy a fehér
papirlevelek egészen kékeknek látszanának. Mind
ezen készületek által azonban még semmi sem
volna nyerve, de egyszerü műfogással már sokat
el lehetne érni.
Föltéve hogy a párisi vegytani papirra A-t írnának a villanyfolyamot nem vezető fekete festékkel és most a gépezeten levő czövek alá tennék,
akkor a párisi villanyfolyam mind azon helyeken
megszakadna, hol a czövek a fekete festéken átcsúszik. A londoni czövek tehát, a mely addig
festőerejét elveszti, mig folyam nem jár rajta keresztül, a vegytani papiron járkáltában épon azon
helyeket, hol Párisban a fekete festék van, festetlenül, azaz fehéren hagyná, és igy Londonban az
A. betüt fehéren látnók kék papiron.
Ha pedig Párisból Londonba távirdán A-t
lehet mondani, ugy B-t is lehet mondani, ugy
minden betüt, minden szót, jelt, rajzot hasonló
módon előteremthetünk fehér szinnel kék alapon.
Más szóval: mindent, a mit Párisban fekete festékkel vagy tintával Írhatunk, azt Londonban
fehér szinnel kék alapon előteremthetjük. És ez
vala az első feltaláló, az angol Bain javallata,
mely azonnal minden szakértőnél élénk részvétre
talált.
Caselli távirdája ugyanezen elven alapul;
Ezen csudát pedig szüli a galvánoszlop által
inditott villányfolyam. Ha az egyik sark a fém- csakhogy még élesebb, de azért nem messze fekvő
lemezzel, a másik a fémczövekkel — itten kötőtű- műfogással élt, mely által a dolog megfordittatik,
vel — van összekötve, akkor minden ponton, hol a ugy hogy az irást Londonban nem fehér szinnel
czövek a nedves papirt érinti, a villányfolyam kék alapon, hanem kék szinnel fehér papiron tüna jodkaliumcsirizen átjár. E folyam felbontja a teti elő. Műfogása ebből áll: Az eredeti sürgöny,
jodkaliumot, az az különválasztja a jodota kálium- mely Párisból Londonba küldendő, nem papirra,
tól; a jod pedig azon tulajdosággal bir, hogy a hanem fémlemezre — staniolra iratik jól festő, a
keményítőt kékre festi és azért kapunk kék irást, villanyfolyamot nem vezető tintával. Most a párisi
egészen ugy, mintha a fémezövek kék tintába villanytelep horgonysarkát először a földdel, azonkivül másodszor a fémasztallal, melyre a beirt
mártott toll volna.
Ezt nevezik villányfolyam által előidézett staniolt teszik, a rézsarkot ellenben a fémezövekvegytani Írásnak. Más anyagokat is lehet e kí- kel és a Londonba vezető sodronynyal is kötik
sérletre használni. Minden körülmények közt össze. Ennek vége a londoni czövekkel függ őszazonban fődolog az, hogy vegytanilag itatott pa- sze. A londoni czövek most is fémasztalon fekvő,
pir, mely fémlemezre van téve, színessé lesz nedves vegytani papiron sétál; a londoni fémaszmindazon helyeken, hol fémezövek érinti, mihelyt tal pedig a földdel közlekedik.
villanyfolyam a lemezen, papiron és csöveken keEzen egyszerü műfogással következő van
resztül jár. Ezen tünemény megértése utá:i most elérve: Mig a párisi czövek a staniol beiratlan
már semmi nehézséggel sem fog járni, hogy a helyein sétál, nem jár folyam Londonba, mert ez
vegytani táviratozásról is fogalmat szerezzünk most nagyon rövid uton csak a fémasztalon, a
magunknak.
staniolon, a czöveken és a czöveket a rézsarkkal
Könnyebb szemlélhetés végett gondoljuk összekötő sodronyon keresztül a rézsarkhoz sétál.
magunknak, hogy a két világfőváros, Páris és A londoni czövek megteszi ugyan összhangzó séLondon között akarnak ily irást eszközölni, még táját a vegytani papiron, de folyam nem járván
pedig tegyük fel, hogy a sürgö'iy feladója Páris- rajta keresztül, festetlenül hagyja azt. Azon pilban, vevője pedig Londonban van. E végre gon- lanatban azonban, midőn a párisi czövek a nem
doljunk magunknak következő gépezetet. Párisban vezető tintára ér, megszakittatik a folyam rövid
és Londonban van egy egy óragépezet, melyek utja és a párisi czövek ből a Londonba vezetö
mindegyik helyen egy rajzónt fehér papiron egyfor- sodronyon végig, ebből a londoni czövekbe kénymán s egyidejüleg idestova mozgathatnak. A°párisi telen sétálni és a londoni czövek festi a papírt.
rajzón balról jobb felé szalad a papir széliében Ha mindkét czövek bevégezte öszhangzó járáegyenes vonalban. A londoni rajzón ugyanazt sát, akkor a londoni czövek ugyanazon pontokat
teszi. A papir szélén megáll a párisi rajzón és az kékre festette, hol a párisi czövek fekete festékre
óragépezet segélyével kissé lejebb megy, innét ért. Más szóval: Londonban kék szinnel fehér
balra visszamegy ismét egyenes vonalat irván le alapon hű másolatát nyerték mind azon betükszorosan az első alatt. A londoni rajzón óragépe- nek, jeleknek, számoknak, hangjeleknek, jelzézete által inditva ugyanabban az időben ugyan- keknek stb., a melyek Párisban a staniolra fekete
azon mozgásokat teszi. A papir bal széléhez ér- tintával írattak!
vén ismét megáll a párisi rajzón, ismét lejebb
Bizony, bizony, még elérjük azt is, hogy ama
megy és ismét balról jobb felé sétálván szorosan bizonyos csizmadia csakugyan telegrafon fogja
a második vonal alatt leirja a harmadikat, aztán elküldhetni fiának a csizmát!
Mauritz Rezső.
jobbról bal felé a negyediket és igy megy ezen
játék egyidejüleg Párisban és Londonban, minek
az lesz a következménye, hogy kevés idő mulva a
Egyvdeg.
párisi és londoni papir tele lesz sürün egymás
alatt fekvő finom vonalakkal.
** (Előkészületek egy német dalünnepre.) A
Ha ily egyforma járásu gépezeteket Párisban drezdai német dalünnepély rendező bizottmánya
és Londonban szerkesztve gondolunk, ugy a rajz- 100,000 darab egyenlő alaku boros és sörös pohaónok helyébe fémezövekeket is lehet alkalmazni. rat rendelt meg — a jó öszhangzat végett.
A közönséges papir helyére, melyen a rajzónok

sürgönyök tehát, ámbár pecsételetlenül a távirdai hivatalnokok kezein át járnak, ép oly — vagy
talán még nagyobb titkok lesznek, mint a mostani, közönséges, lepecsételt levelek.
E távirda feltalálójának az olasz Casellit
tartják. Ha azonban az igazságot tisztelni akarjuk, ugy tulajdonképeni feltalálójának az angol
természetbúvárt — Baint kell neveznünk, kinek
ezelőtt 12 évvel ismeretessé lett kísérletei teszik
a Caselli-féle távirda alapját. Caselli érdeméből
azonban semmit sem von le az, hogy ő egy előde
eszméit gyarkorlatilag kivitte.
Ezen találmány elve sokkal egyszerübb, mint
olvasóink közül sokan gondolnák. — Már félévszáz óta tudva van, hogy a villanyfolyam bizonyos körülmények közt felbont némely vegyületeket és ez által némely alkatrészek színesekké lesznek. E végre sok s különféle vegyületeket lehet
használni; azonban csak egy példát emiitünk
meg, melyből minden olvasó, de még inkább az,
ki e kisérletet'utánozza, a most mondottat világosan meg fogja érteni.
Eo-y kis kanál vizben oldjunk fel kevés iblany-hamagot — jódkaliumsót — mit minden fűszerkereskedésben, vagy gyógyszertárban vehetni ; öntsük ezen oldatot ugyanannyi közönséges
leforrázott keményitőre, a mint ezt az asszonyok
ruhák keményitésére használják. A keményitő ez
által hígabbá lesz, de szinét nem változtatja. E
higitottTkeményitővel itassunk meg egy levél enyvezetlen fehér nyomtatópapirt s kapunk ez által
jodkalium — csirizpapirt, melyet következő érdekes kísérletre használunk. A kiszárított papirt
nedvesítsük meg kissé vizzel és tegyük egy levél
arany- vagy ezüstpapirra vagy staniolra vagy akár
e^y darab vaspléhre és most Írjunk rá száraz fémczövekkel, például kötőtűvel. Az Írásnak semmi
nyomát nem fogjuk látni. Vegyünk azonban egyszerű galvánoszlopot segitségül és fémsodrony
által kössük össze ennek horgany (czink) sarkát
a fémlemezzel, rézsarkát pedig szintén sodrony
által a kötőtűvel. írjunk most ez utóbbival s látni
fogjuk, hogy a száraz kötőtű szép kék színnel ir a
nedves papiron..
:
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Ipar, gazdaság, kereskedés.

** (Orvosi munka.) „Gyakorlati orvostan
/ (Egy gépgyárra) kell figyelmeztetnünk
"kézikönyve" czimmel, e hó 15-én egy munka olvasóinkat. Ez Jakob G. gépgyára, melyben
hagyja el a sajtót, mely ugy az orvostanulók, mint több jutalomdijat nyert gőz- és cséplőgépek s uj
a gyakorló-orvosok számára nagy haszonnal bir- szerkezetű lisztmalmok vannak kiállítva. Külöhat orvosi munkák tekintetében különösen sze- nösen e lisztmalmok külföldön is figyelmet ébreszgény irodalmunkban. E mű Kunze „Compendium tettek. A hozzá szükséges kovamalomköveket
der Medizin" munkájának fordítása, Szabadföldi Láczay Szahú K. ujonnan fölfedezett malomkőbáMihály által hazai viszonyainkra alkalmazva, nyája Sárospatakon szolgáltatta, s e lisztmalmok
melynek eredetije, Németország szaklapjai szerint, különösen földbirtokosok számára ajánlatosak, mimég az annyira gazdag német orvosi irodalomban után cséplés bevégeztével a gőzgép őrlésre foris hiányt pótolt, röviden és érthetőleg tárgyalván ditható. Egyébiránt a mai számunkhoz melléaz orvostan körébe tartozó minden bajt, valamint kelt hirdetés bővebb fölvilágositással szolgál e
annak gyógykezelését is. A munka ára 4 ft, s tárgyban.
Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalánál meg— (Magyar számoló-gép a dublini iparmürendelhető. Fölhívjuk rá különösen az orvosok kidllitáson.) Privigyéről értesülünk, hogy ottani
figyelmét.
lakos Polesznyák Emánuel saját találmányu gyors
•* (Grguss Ágostnak „A balladáról") irt s összeadási gépét, melyre a kereskedelmi minisza Kisfaludy-társaság által pályakoszoruzott műve, teriumtól a mult évben kizárólagos szabadalmat
nem tartozik, — mint a multkor emlitettük, — a tár- nyert, az idei dublini iparműkiállitásra elküldte.
sulat tagjainak könyvilletményei közé ; de annyi- (E gépről bővebb említés történt már a Pol. Ujd.
val inkább föl kell hívnunk reá a közfigyelmet, 1861. évi 38. számában, 604. lap.) Ezen gépet
mint oly műre, mely nem csupán, mint pályatársai annyira egyszerűnek s kényelmesnek mondják,
közt legjobb, hanem mint önálló becscsel biró mű hogy rajta egy 9 éves fiu is rövid útmutatás után
nyerte a pályakoszorut, 8 a Kisfaludy-társaság igen gyorsan képes összeadni különböző összegepályázatainak, rég idő óta, egyik legszebb ered- ket; a nagyobb gépen 757,349, a kisebbiken
ménye. A Kisfaludy-társaságról szólva, lehetetlen 252,399 számig.
e szép czélu egyesület támogatását ujra melegen
Ugyanezen Polesznyák hazánkfia találékonynem ajánlanunk az áldozatkész honfiak és hon- ságáról tanuskodik még a következő adat is. Saját
leányoknak. E társaság mig egyrészről dijak ki- szerkezetű egyszerü vizi járműveivel ugyanis betűzése által hat irodalmunk fejlesztésére, másrészt bizonyitá, hogy a legcsekélyebb állásu folyó vizen
jól válogatott műveknek tagjai közt illetményül is igen nagy terheket képes szállitani. Igy már
kiosztogatása által, igyekszik az izlést nemesbi- 1856-ban Barsmegyében Sz.-Kereszt mellett egy
teni. íly társaság méltó a gyámolitásra, a mi tör- 10 öl hosszu s 14 láb széles vizhatlan talpat
ténhetik alapítás vagy pártolás utján. Alapitó tag (tutajt) eresztett a Garam vizére, melyre 300
lesz, a ki egyszer mindenkorra 100 ftot tesz le mázsa handlovai jeles kőszenet szállitott le a
pénztárába, vagy kötelezi magát ez összeg ötös Dunára egész Uj-Pestig. Most ezen találmányát
kamatjai rendes fizetésére. Pártoló a ki 3 évre is megjavította s 20—30 öl tölgyfát szállit az egynégy-négy ftot fizet, a melyért 180 ivnyi szépiro- szerü talpon a Garamon és Dunán egész Pestig,
dalmi könyveket kap illetményül. A jelen három a mi egyuttal igen jövedelmező vállalat.
évi folyam 1864—1866; de azért a kik ez évben
v* (A marhavész teljes megszűnését) jelentik
lépnek a pártolók sorába, ha a mult évi pártolói a hivatalos lapok; csupán Ugocsamegyéből hiánydijat is leteszik, természetesen az összes három év zik még az erre vonatkozó jelentés. A mult évben
pártolói könyvilletményében részesülnek.
a marhavész 43 megyében összesen 530 helység** (A „Budapesti Szemle") uj folyamának ben ütött ki, melyeknek összes marhalétszáma
harmadik füzete megjelent. Gazdag tartalmát a 210,968 darabból állott. E számból f. hó I-ső
a következő érdekes és tanulságos czikkek képe- napjáig összesen megbetegedett 49,228, meggyózik: 1. „Taks kora" Szabó Károlytól. — 2. „A gyult 18,397, elhullott 29,767, agyonveretett
középkori franczia irodalom" Erdélyi Jánostól. 729 beteg s 335 gyanus marha, minélfogva az
— 3. „Jogtörténeti tanulmányok a magyar vár- összes marhaveszteség 30,831 darabra rug.
megyék szervezéséről" Bottka Tivadartól. E kor•/ (A handlovai kőszéntelepekre vonatkozószerű tanulmányban a megyék autonom szerveze- lag) egyik régibb közleményünk kapcsában irják
tének kora van rajzolva. — 4. „Cicero köz-és ma- lapunknak, hogy ez a hazánkban még talán nem
gánélete." Boissier után. — Végre az akadémia mindenütt eléggé ismeretes kőszén, a széntelep
febr.—ápr. tudományos tárgyalásait s az irodalmi gazdagsága mellett, minőség tekintetében is kiszemlében a legujabb utazási irodalom ismerteté- tünő, s a felső-magyarországi széntelepek közt
sét hozza.
oly tekintélyes helyet foglal el, hogy Balga prá** (Két magyar irályu mise) jelenik meg gai tanár, mint szakértő, a handlovai telepekből
nemsokára, melyeket Schmidt Péter pécsi orgo- nyert szenet tudományos vizsgálat alá vevén, azt
nász négy szólaniu férfikarra szerzett, s melyekről minőségre nézve a legjobb angol fekete kőszéntekintélyes zeneszerzőnk Mosonyi Mihály is igen hez hasonlónak találta.
dicsérőleg nyilatkozott. A nagy negyedrétalaku
füzetben megjelenő zeneművek előfizetési ára 2
Köziiitézetck, egyletek.
ft. Dalárdák és templomok részére külön-szólamok
** (A „pesti biztositó-intézet") a végleges
ia megrendelhetők szerzőnél Pécsett, s egy-egy
engedélyt már kézhez kapta, s tettleges működészólampéldány ára 25 kr.
sét azonnal megkezdi.
** (A középdunai magyar gözhajózási társuEgyház és iskola.
lat) első igazgató-választmányi gyűlésében, a tit•* (Az uj erdélyi püspök) Fogarassy Mihály kári állomásra Szathmári Károlyt választották
mult vasárnap szenteltetett föl Kalocsán fényes meg, ki az alakuló intézet ügyeit már eddig is
egyházi szertartással. Az ujonnan fölszentelendő ernyedetlen buzgalommal vezette.
püspököt a kalocsai érsek, Bonnáz Sándor csa** (A pesti egyetemi joghallgatókat segélyzö
nádi püspök, s Nehiba János fölszentelt püspök egylet) a félévi szünidők alatt s a folyó május haés nagy prépost vezette ünnepélyes menettel a vára következő segélyeket nyujtott: Készpénzben
székesegyházba, hol a fölszentelés nagyszámu nép kiosztott 89 ftot, melyekből egy joghallgató 15
jelenlétében ment végbe. Ez ünnepies napon fé- ftot, egy 12 ft., egy 7 ft., három 6 ft., egy 5 ft.,
nyes vendégkoszoru volt a kalocsai érsek ő nmga öt 4 ft., és négy 3 ft. kapott. Ebéddel egy egész
asztalához hivatalos.
hónapon át l l ; fél hónapon át 15 joghallgató
** (Az árva-váraljai iskolában), mint nekünk nyer segélyt.
** (A kisdedóvó-intézeteket Magyaroszágon
irják, a növendékek, különösen nemzeti nyelvünkben tett elöhaladásuknak szép jelét adták a mult terjesztő egyesület) e hó 18-kán nyilvános ünnehóban végbe ment közvizsga alkalmával, a mi a pélylyel összekötött közgyülést tart a muzeum
növendékek igyekezetéről, mint a tanitó buzgósá- termében Ürményi József elnöklete alatt. Ez algáról,szép bizonyságot nyujtott. Ez iskoláról szól- kalommal Kacskovics Lajos tart emlékbeszédet
va meg kell említenünk egy szép adományt, me- gróf Brunszvik Teréz, e nemes hölgy fölött, ki
lyet az árva-váraljai iskolának Popper Lipót ez egykor — saját házában, a birodalom legelső óvoévi ápr. 25-dikén adott. O ugyanis 20 évre 100 dáját nyitotta meg. A bécsi óvoda csak két évvel
ftot adott az ujonnan alakított nemzeti tanodának, később, a bajorországi hat évvel s más német tara mi annál inkább méltó a megemlítésre, mert az tománybeliek pedig még ennél is később nyíltak
ajándékozó Izrael fia. Ugyanő az árvái inségesek meg. Ezek körül is a nemes grófnő fáradozott, de
mint magyar honleány, kötelességének tartá e
nek 200 mérő rozsot ajándékozott.

fontos intézményt legelőször is saját hazájában
honosítani meg. Ö hinté el s ápolá lelkesen a magot, melyből annyi haszon háramlóit országszerte
sok ezer meg ezer szülőre és gyermekre. — Az
ünnepélyre mindenki hivatalos, a kit csak a nevelés ügye érdekel.
— (A somogyi gazdasági egyesület) ez évi
tavaszi közgyülése Kaposvárott f. hó 31-én délelőtti órákban, a közgyülést megelőző igazgatóválasztmányi tanácskozás pedig ugyanott f. h. 30dikán délutáni órákban fog megtartatni. Miről az
érdeklettek tisztelettel értesittetnek. Kelt SzőllősGyörökben május 4. 1865. Jankovich László s. k>
egyesületi elnök.

Mi ujság?
** (A Széchenyi-terem ünnepélyes fölavatása
a nemzeti muzeumban) a mult vasárnap ment
végbe. A terem, melynek képét lapunk mult évi
51-ik száma közölte, a muzeum alapitója gr. Széchenyi Ferencz emlékének van szentelve. A boltmennyezet közepén az ország czimere diszlik, körülte Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalmátország
czimerei, a szekrények fölött műfaragványos párkányzaton a megyék és Fiume czimerei láthatók.
Széchenyi Ferencz arczképe, a terem bemenetével
szemközt, igen szép faragványu keretben áll. A
koczka-padlat, valamint a benne levő minden asztalos munka, Szabó József budai műasztalos műve
és igen diszes. —Tudva levő dolog, hogy e terem
földiszitése körül lelkes úrhölgyek, Bohus-Szögyény Antonia asszony ő mlga elnöklete alatt,
igen buzgón fáradoztak, s a fölszerelvényeket
mult vasárnap adták át a muzeumnak, házias
ünnepélyben, mely emlékezésre méltó. Először ia
Pompéry János meleg szavakban mondott köszönetet mindazon lelkes honleányoknak, kik
erre gyüjtöttek vagy áldoztak. Czanyuga József
előterjeszté a számadásokat, melyekből látszik,
hogy a terem földiszitése 13,000 ftba került; minthogy azonban a lelkes adakozások összege 29,000
ftra ment, a megmaradt összegből a könyv és okmánytár, sőt a régiségtár is hathatós segélyben
részesült. — Kubinyi Ágoston muzeumi igazgató
mind e lelkes adományokért köszönetét fejezvén
ki, egyszersmind köszönetet mondott a jelenlevő
Gerliczy bárónő ő méltóságának, ki a már meglevőkön kivül a muzeumnak még egy más helyiségét is kibútoroztatni ajánlkozott, azon fákból,
melyeket férje 50 év előtt ültetett. Lelkes és hálás éljenzés fejezte be ez ünnepélyt, mely a magyar honleányok érdemkönyvét ismét egy szép
lappal gazdagitja.
** (Liszt Ferencz pappá lett.) A nagy zenemester Eómában már az alsóbb egyházi rendeket
fölvette, s névjegyén mint „Abbé Liszt" van neve
följegyezve. E lépésre, hir szerint azért határozta
el magát, hogy életét annál inkább az egyházi
zenének szentelhesse. A nagy zenemester, hihetőleg, mint a pápai zenekar igazgatója fogja életét
befejezni. Azonban, daczára annak, hogy a mult
hó 25-én Rómában valósággal az egyházi rendbe
lépett, ujabb igéretet adott, hogy a zenede
augusztusi ünnepélye alkalmára Pestre jön, hogy
a zenerészeket, melyek közt az ő „Szent Erzsébet legendája" is lesz, személyesen vezesse.
** (Emlékkő egy történeti gyászemlékü helyen.) A százados multakból történeti nagy emlékkel biró helyeket szép ha fölkeresi a honfiúi
kegyelet; ha emlékkel örökiti meg, hogy azt
látva, multunk gyászát vagy dicsőségét annál
könnyebben szem előtt tarthassák az utódok. Erre
legközelebb egy szép példát fogunk látni; ugyanis
mint a „Hon" irja, Tolnamegyében Baár községe
mellett, a Csele patak partján, azon a helyen, hol
II. Lajos király elveszett, Turcsányi Soma ur egy
emléket szándékozik fölállítani, mire nézve folyamodván az engedélyért, azt meg is nyerte. Az
emlék 3 öl magas és alul 8 négyszög láb kerületű
lenne, piramys alakban. Az anyag már megvan, s
ezt erős kovakő képezi, gránit formára festve. A
kőbe egy márványlap lesz illesztve, melyre egy
rövid verset szándékozik vésetni a felállító, s
melynek megirására Jókai Mórt kérte föl, a ki
azt meg is igérte.
** (A szülöttek és meghaltak száma Pesten)
a mult évben következő volt: Született 6609,
ezek közt 3412 fiu s 3197 leány; törvénytelen volt
2335. — A halálozás 457-el nagyobb volt mint
1863-ban; meghalt összesen 6574, ezek közt 3630
fi és 2944 nőnemű. — Házasult 1296 pár.

*• (A Széchenyi-szobor üg.te.) Mint tudjuk, a
legnagyobb magyar szobrának a lánczhidtér közepén fölállítása ellen a helytartótanács azon kifogást hozta föl akadályul, hogy ez esetben a tért
egészen föl kellene tölteni, a mi igen sokba kerülne ; igy a szobor helyéül az akadémia palotája
előtti helyet jelölte ki. Azonban az akadémia e
határozatról értesittetvén, mint emlitettük, a szobornak határozottan a lánczhidtér közepén fölállítása mellett nyilatkozott, azon közvetítő tervben
állapodván meg, hogy a feltöltés s egyéb hátrányok elkerülése végett az emlék alapzata nem a
lejtős helyiséggel meg nem egyeztethető lépcsőzetből, hanem a földszinről harmadfél_ öl magasságra
emelkedő sziklacsoportozatból alakíttassák. Ennek
folytán ez ügy az akadémia elnöksége által ismét
Pest városa tanácsa elé lett terjesztve azon kérelemmel, hogy ezen módosított terv szerint az emléknek a tér közepén, mint a nagy férfi emlékéhez
legméltóbb ponton leendő fölállitására nézve a
szükséges felsőbb engedélyt kieszközölni sziveskedjék. — A tanács, mint a „Sürgöny" irja, a
gazdasági bizottmányt is kihallgatván, ez határozottan a szobornak a tér közepén fölállítása mellett nyilatkozott, mely nézetet a tanács is sajátjának ismervén, az ügyet pártolólag határozta a nm.
magy. kir. helytartótanácshoz fölterjeszteni.
** (Szép ajánlkozás.) Dr. Spitzer Lipót azon
nemes ajánlatot tette, hogy a szegény gyermekeket ingyen gyógykezeli. Lakása király-utcza 3. sz.
alatt van, s d. u. 3 órától 4-ig található honn.
**' (Rejtélyes történet.) A „K—k" a következő rejtélyes esetről értesül, mely ápril utolsó
hetében Erdélyben történt. Nagy Pál és Szegi
Sándor, az első gyulai, a másik macs-kási lakos,
mint szekeresek, nehány izraelitát szállitottak
Koltóra egy szekerén. Oda szerencsésen megérkezve, másnap haza felé indultak. — Történt
azonban, hogy az uton Nagy Pál magát roszul kezdé
érezni, a mit társával rögtön is tudatott. Nehány
percz mulva Szegi, ki a lovakat hajtá, hátra fordul
8 nagy csodálkozására, s mondhatni rémülésére
látja, hogy társa meg van halva. Az öreg Szegi
gyorsabban kezdé űzni lovait, hogy a szomszéd
faluba minél előbb eljusson. Á halottat Csobankán eltemették. Szegi a temetés után szomoruan
kezdé folytatni utját hazafelé. Lovai lassan haladva végre megérkezett Pánczélcsehre, s ott a
piaczon állók közül néhányan, hamar a szekér
felé futnak megnézni, hogy vajjon mi baja van
azon embernek, aki az ülésben fekszik. Hallgatták de nem lélegzett. Meg volt halva. A két öreg
ily hirtelen halála okát senki sem tudta megfejteni.
— (Halálozás.) Méltóságos Granzowi Koller
Ferencz, cs. kir. udv. tanácsos, m. kir. hétszemélynök, a bölcsészet és szépművészetek tudora, a cs.
kir. Lipót és Ferencz József jeles rendek vitéze,
cs. orosz érdemjel birtokosa stb., f. é. máj. 12-én,
élte 61-ik évében, Budán jobb létre szenderült.
Béke hamvaira!

lits János Boriban, 162 Menkes Manó Pesten,
5569 Matolay Gy. Pesten, 7015 Nogáll J. NagyVáradon, 4943 Steffanek S.Vasvárott, 4296 Rédl
Ign. Tétényben, 2402 Belházy János Pesten, 3824
Jankovits János Budán.
— (Jótékony

adakozás.) Makóról veszszük a

következő kimutatást egy kegyeletes tényről.
Egy korábban elhunyt derék férfiu, Szobi Jozsef
elhagyott sírkövének bekerítésére Sódon adakoztak: Barla József 1 ft., Kulifay Gyula 50 kr.,
Oláh Sándor 50 kr., Szabó Péter 25 kr., Kulifay
Ilona 25 kr., Pétery Julcsa 25 kr., Pétery Róza
25 kr., Pétery Lidi 25., Mátéffy Erzsi 25 kr.,
ifj: Szabó István 1 fr., Mátéffy Jozefa 50 kr., ör:
Szabó János 2 ft., Domjánné 60 kr., Nagy István
30 kr., Nagy András 1 ft., ifjabb Nagy János 50
kr., Bátky István ref. lelkész és neje 50 kr., Kecskeméty János 30 kr., Pethes 1 ft., Bukovinyi 1
SAKKJÁTÉK.
ft., Michnay 20., Krátky 50 kr., Wroblenedin 50
kr., Karácsony Sándor 1 ft., Namattyill József 50 280-ik sz. feladvány.— B r a u n é
kr., Donáth 50 kr., Ibéria 50 kr., Laszlovszky Kár.
(Insterburgban).
50 kr., Lehoczky 50 kr., Polyák 50 kr., Keuer 30
Sötét.
kr., Sümegh 50 kr., Nagy Antal 30 kr., Szabó
Julianna 50 kr., Szabó Antal 50 kr., Tóth István
1 ft., Jacobey András 15 kr., Csernák István 15
kr., Fába 1 ft., Mares 1 ft., egy névtelen 50 kr.,
Gaál Boldizsár 10 kr., Pétery Lajos 30 kr., Katona Gyula 1 ft., Belcsák Károly 50 kr., Pechovich Mihály 1 ft., összesen 26 ft. 20 kr. Ebből
asztalos munkáért 25 ft., a beállitásnál levő napszámosnak 20 kr., az aláirási ivet Sallóba vivőnek
20 kr., az ivet másizben visszahozónak 20 kr.,
összes kiadás: 25 ft., 60 kr., mit ajbegyült összegből 26 ft. 20 krból levonva marad: 60 kr. alapitvány. Megbízás és felhívás folytán Patay Károly
lelkész. Az ügy és illetők érdekében közli: Szabó
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14
15
16
17
18
19
20

Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb

Máius

Péntek, május 5. ,,Az igaz barát" Színmű
4 felv. Irta Vacquerie Ágoston; francziából ford.
Benedek I.
a
b
c
d
e
f
g
h
Szombat, május. 6. „Próféta" Opera 5 felv.
Világos.
Meyerbeertől.
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.
Vasárnap, május 7. „Az idegesek.'' Vigj. 3
felv. Sardou V. után ford. Feleki.
67-ik sz. játszma (Olasz megnyitás).
Hétfő, május 8. „Téli rege." Színmű 5 felv.
Irta Shakspeare. Ford. Szász Károly.
ENGEL I. és ZAARY ZS. között. A pesti sakk-kör
Kedd. május 9. „Norma" Opera 2 felv. Zenétornáján. 1865. márczius 19-én.
jét szerz. Bellini.
Világos. (E.)
Sötét. (Z.) Világos. (E.) Sötét. (Z )
e7—eö
13. Vdl-hö
Vd8-e7
Szerda, május 10. Először: „Egy millió." 1. e2-e4
Hb8-c6
14. H b l - d 2
Ve7-eli
Vigj. 4 felv. Irták Labiche és Delacour. Ford. 2.Hgl-f8
3. Ffl—c4
Fc8—e6
Ff8-c5
15. Hd2-fl
szerdahelyi K.
Vei—eö
Hg8—f6
4.
0-0
16. Bgö—g4
Csütörtök. „Ilka és a huszártoborzó." Eredeti 5. d2—d4
Kf8-e8
eö—d4: 17. Fel—h6t
Veő—e4
d7—d5
18. Bg4—g5
opera 3 felv. Zenéjét szerzette Doppler Ferencz. 6. e4—eö

A 4 Bonifácz
Isidor
Nép. János
Szépike
Libór, Ivó
Mennyei
Bernát

Ve4-c2:
19. Hfl—d2
Ke8-d7
20. Bal—el
Ba8—e8
21. Bg5—g7
Kd7—c8
22. Vhö—b5f
Fe6—d7
23. Hd2-e4
Be8-e4:
24. Vbő—dö
Bh8-e8
25. Vdö—e4:
Vc2-e4:
26. Bg7—g8
Be8-g8:
27. Bel—e4:
és Sötét nyer.

7669. Szombathely. B. Gy. Szándékunk mind a
két fényképet felhasználni. De még nagyobb érdekkel várjuk az igért többi fényképek szives megküldését. Vidéki
fényképészeink sokat tehetnének a haza egyes elszórt nevezetességeinek megismertetésére.
7670. H. M. Vásárhely. G. S. Vettük a pótlék-küldeményt is. Majd talán csak ezzel is boldogulunk.
7671. Szádvár bevétele. Jó lesz az nekünk.
7672. Pest. K—y S—r. Sajnáljuk, hogy a kivánatot
A 275-dik számu feladvány megfejtése.
nem teljesíthetjük. Egyátalában nem látjuk át a czikk
(H. Nagy Lajostól.)
közlésének se szükségét, se alkalomszerűségét. Mi közünk
S ö t e t
Világos.
nekünk a bécsi fanatikus zsidófaló Brunner Sebestyén1. Vc7—c2
hez ? s miért tulajdonítsunk mi az ó középkori nézeteinek
. Ba2—b2:
bármi fontosságot? Örvendjünk inkább, hogy itt nálunk ily
2. Vc2—e4:
• tetsz. szer.
Sebestyének nem találtatnak s bizzunk az idök felvilágo3. Fel—c3
sító, szelídítő szellemében.
4. Ve4—bi v.a4fmat.
7673. Kis-Prónn. L. Az első látogatás jó emléket
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
hagyott hátra; máskor is legyen szerencsénk.
— Naqyváradon: Pál Rezső.— Nagy-Körösön: Nemesik
7674. Pest. A. I. A históriai arczképek igen becsesek Lőrincz
Egerben: Tilkovszky F. — Apáti-Keresztúron :
s köszönettel fogadtuk. Nagyobb feladat lesz, az életraj- Szántó J. — Pesten: Rakovszky-Vagyon Judit. — A pesti
zokhoz megszerezni a szükséges adatokat.
akk-kör.

Görög-orosz
naptár

Május (ó)

dö—c4:
7. e5-f6:
Ke8-f8
8. Bfl— elf
Kf8—g7:
9. f6-g7:f
Hc6—eö:
10. Hf3 -eö
Fcö—d6
11. Bel—eö:
Kg7-f8
12. Be5-g5f
Világos részéről 12.V—h5
F—eö: 18. Fh6f 14.V— eö:
lépések erősebb támadáshoz
vezettek volna.

Szerkesztői mondanivaló.

TARTALOM.

N ap

Izraeliták
naptára

hossza

Ijár

6. p-

kél

S C 4 N. Athan.
3 Tim. Laura
4 Pelagia
5 Irene
6 Hiob
7 Kereszt felt.
8 János Theol.

18 Lag B'o- 15
19
(mer 15

H

í: j
<Jgr.

6. p<s. p.
3 4 25 V 28
5 4 24 V 29
Zsófia szüz
V 31
20
15 9 4 •n
Népom. János
Ubald püsp.
21
15 U 4 21 V 33
15 14 4 20 V 34
Venancz
22
Ivó, Pudent.
23 Böjt, Gaz. 15 16 4 19 V 35
Bernardin p.
*4Sab.5.P. 15 18 4 18 V 36
Holdfényváltozásoli . d£ Utolsó negyed 18-án 7 óra 57perczkor reggel.

A 4 Cantate

•&

Nemzeti szinház.

H ETI-NAPTÁIR.
Katholikus és Protestáns
naptár

R.-töl

Péter.

** (A magyarországi müegylet kisorsolása)
máj. 9-kén ment végbe, mely alkalommal az olajfestményeket a következő részvényszámok és részvényesek nyerték: 1401 Wagner Károly NagyKanizsán, 6149 Fischer Károly Bécsben, 2286
Telepi Károly Pesten, 1196 Koch Károly Kassán,
200 Springsfeld R. Pesten, 2004 Kéry János Szegeden, 2110 Glatz Ferencz Pesten, 6794 Csette
Antal Veszprémben, 3836 Mayer Péter BorosJenőn, 3001 Nachauer Károly Pécsett, 705 Cser
Imre Debreczenben, 1434 Baldáesy Antal báró
Budán, 1170Stromayer J. Pesten, 5412 Engeszer
Mátyás Pesten, 1716 Harms Ernő Pozsonyban,
1351 Schöberly K. Nagy-Károlyban, 4781 Kup-

Hónapi, és
hetinap

7675. Debreczen, r. 1. Most csak annyit, hogy a baráti szives sorokat nagy érdekeltséggel olvastuk, s alig
várjuk az alkalmas perczet a bövebb szóváltásra. A pénzöszveg dolgában nincs semmi tévedés; előbbi levelünk
pontjait s kérelmét ujolag szives figyelembe ajánljuk.
7676. Tüskeszer. Tömösi. A régi latin krónikát kérjük, s átalában a régiségi ajánlatot szivesen fogadjuk.
7677. Tolcsva. M. L. A furmintért közhála szavaztatott; a többit elintézte az érdeklett fél. A kilátásba
helyezett bécsi válasz közlését, ha ugyan arra való lesi,
várjuk.
7678. Tisza-Füred. M. B. A „R—lő" czimü vállalattal nem vagyunk semminemü összeköttetésben. A küldött dolgozatot azonban áttettük az illető szerkesztőséghez, melyet önnek egyéb ajánlatairól is értesitettünk.
7679. Béla. Cz. I. A czikk nem veszett el; kezünk
között van nehány hét óta. Illendőképen fogadtuk, azóta
m»g is becsüljük, de arra a kis „gyalulásra", melyre még
szüksége van, hogy rendeltetésének megfelelhessen, nem
akadt még idő és alkalom.

)tél

hossza
6.

p-

8 57
8 5ő
8 51
8 48
8 46
8 44
8 42

6.

P-

ol d
nyüg.
6. p-

10 45 V
l l 27 8
*
«
9
0 4 10
0 •ót l l
1 9 0

1 39

15
15
21
30

41
54
2 0

Proudhon Péter József (arczkép).— Május elsején.
Májaiisi induló. Soós Miklós. — Szegény ördögök (folyt.).
Tolnai Lajos. — Magyar oroszlánvadász az Atlasz bérczein
(képpel). — Stűler Ágost (arczkép). —Bonyhád (képpel).
Myskovszky V. — Tápszereink (folyt.). László Elek.
A legujabb távirda. Mauricz Rezsó'. — Egyveleg.
Tárház: Irodalom és müvészet. — Egyház és iskola. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. —
Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló.
— Sakkjáték. — Heti naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utczal. sz.)
#

k

'll

•243

242

melyek a legczélszerübb és legjobbaknak ismertettek,, különféle alakban, mint saját gyártmányait, 15 fttól 55 ft.. árért;:
továbbá mindennemü

megnyittatott május 10-én.

Elöfizetési hirdetmény.

Folyvást előfizethetni

Keríi-fccskcndőkcí.

Daruvári fürdő Slavoniában

HIRDETÉSEK.

MAGYAR
SAJTÓ
REGÉLŐ
politikai lapra

Ezen vasas 30— 37° R. hévvizek régismert üdvös gyógyhntással birnak: áta'ános
gyengeségnél, sáp- és görvély-kórnál, az ivarszerek gyengeségei- é.< betegségeinél,
meddőségnél stb., idegbajoknál, méhgórcsnél stb. a máj, lép és mirigynek daganatainál;
idült bőrbajoknál; kitünően hatnak az iszapfürdők csúzos és köszvényes bántalmakban.
Jó sikerrel használtathatnak elö, és utó-gyógymódul a közellévő Lippiki illanyos
fürdőnél. — Mindennemü ásványos viz készen tartatik. A Terezovácz és Veröczén
keresztül a Dráváig jol épitett országut könnyíti a közlekedést. A gyönyörü fürdöpark
közepette álló , czélszerüen fölszerelt épületekben kényelmes lakhelyek kaphatók.
Naponkinti zene, tánezvigalmak, kirándulások a regényes környékbe kellemetes szórakozást nyujtanak — Az orvosi felügyeletet Siearel tr. ur kezeli. '
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znhany- és fürdőkészületekei,

zink-kádak, ttlőkádak és pitteust
sz ámít ra
a legjutányos1? gyári áron ajánl

-03(3- 4 )

\% uradalmi fürdő-igazgatóság.

MENDL

az elöfizetés folyvást elfogadtatik, s az elöfizetés minden hó l-töl
számittatik.

megjelenő regény-folyóiratra.

Elöfizetési föltételek;

A ReKélft" megjelen havonkint kétszer, s minden számban 132 hasábot

dekfeszitőbbet s l e S u j a b b a t fogja hozni, mely biztosan számíthat rá hogy
a társaság minden rét,gében szivesen látott vendég lesz. - Ezekhez járulnak
mesteri kezek által rajzolt

Postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordatva:
Félévre (május—oktober)
5 ft. — kr.
Évnegyedre (május—julius)
2 „ 50 „
A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

MÜMELLÉKLETEK!

A Magyar Sajtó kiadó-hivatala.
(Pest, egyetem-uteza 4-ik sz. a.)

nun. \r • v« •*«•..

Oly vállalat, mely évenkint auO iven, 3 2 0 0 t ö m ö t t , de mindamellett
szép olvasható nyomtatású hasábot $. még ezenfelül nagybecsü iniimellékleteket igér: biztosan számithat tömoges pártolásra!

HECKENAST GUSZTÁV,

a „Regélő" kiadó-tulajdonosa (egyetem-uteza 4. sz.)

Elöfizetési föltételek:
A ,,Regélő" czimü mulattató folyóirat minden hóban kétszer, 15-én és 30-án,
jelenik meg. — Mindegyik szám 4 legnagyobb alaku ívből, 8-rétben, 2 hasábos
lapokon, s azonkivül borítékból álland.

Előfizetési ára postán küldve, vagy Budapesten

Ujonnan javított mosógép,

használható fehér ruhák és más egyéb ruhafélék
mosására.

Ezen, horganylemezből készitett gép minden az eddig létezetteket jóval fölülmulja; a gép teknőben használtatik, s egy mosónő minden erömegfeszités nélkül háromszorta tovább halad a ruhamosásban; a szappan megtakarítása s munkaidő rövidsége
feltünöleg tetemes, a kézbeni egymásra dörzsölés egészen feleslegessé válik, s igy ezen
gép, ruhamosásra bizton a legjobb s legczclszerübbnek mondható.

Egy gép ára 1 forint 20 krajczár.
Pakolás- és postai feladással együtt 30 krajczárral több. — Kereskedőknek illő Üzleti
százalék engedtetik. Használati utasitás minden darabhoz adatik.

Kapható: L Á Z Á R

házhoz hordatva:

Márcziustól kezdve deczember végeig (tiz hónap) 5 ft.
Márcziustól kezdve junius végeig (négy hónap) . 2 ft.
P^-

Az előfizetési pénzeket bérmentesen kérjük a „ R e g é l ő "
hivatalához (Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám) intézni.
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Csak IV2 osztrák forint az ára

gépekraktára Pesten,
gyár-uteza 33-ik szám alatt,

Fontos mezei - gazdák és épitési vállalkozók számára!

ajánlja dijkoszoruzott gépeit, ugymint:

Mozgó-és legjobb szerkezetű göz-cséplögépeit teljes felszereléssel, melyek a gabnát
kétszeresen tisztítják, s három minőségben kész eladásra zsákba szállitják, ára
Van szerencsénk ezennel tisztelettel jelenteni, hogy tüzinentes
|
4600—5000 forintig.
j F e k - i r á n y o s gőzgépeit expansióval, minden megkivántató nagyságban, kazánnal
vagy anélkül.
Kombinált gőzgépeit, álló kazánnal, kürtövei, viz-szivattyuval és csőkkel stb. ellátva,
főraktárát, mely már Magyarországban könnyü, tartós és olcsó háztetózó anyagnak
malmok és cséplőgépek hajtására, teljesen felszerelve 1400—2800 ftig.
ismertetett el, — házak, csűrök, félszerek stb. tetőzésére — a cs. kir. osztrák birodalom
(Szab.) Örlő-malmait kova-malomkövekkel, mindkét lapoldaloni őrléssel, tölgyfaösszes területeire nézve
malom-állványon egy járat, teljes felszereléssel 460 ft.
(Szab.) Kettős őrlőmalmait, kova-malomkövekkel, mindkét lapoldaloni őrléssel, két
járattal, tölgyfa-állványra helyezve, melyhez két őrlő-henger van kapcsolva,
ruháztuk át Pesten, 3 korona-nteza 23-ik szám alatt, hol is minden megkivántató
mindegyik három fajta liszt őrlésére, finom őrlésre teljesen felszerelve 1260 ft.
tudakozásokra kellő válasz adatik, s a megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Ugyanaz, négy erős szállitó-kerékre, ezen kettős malom, valamint a Locomobile egyik
992 (9-io)
Anderson D. és fia lSelfast-ban.
helyről a másik helyre hordozható,finomőrlésre felszerelve, ára 1400 ft.
Körfürészelők, répametszők, szecskavágók, knkoricza-morzsolók, znzók stb.,
melyek mindenkor raktáramban készen kaphatók.
A gépek különleges kívánatra próbakép itthelyt mozgásba hozhatók, elfogadtatnak továbbá megrendelések mindennemü gépre, s azok gyorsan és pontosan
teljesittetnek.
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CHRIST. PÜR]\ER urra

Tudósitás!

Mindennemü vászon- s gyapotáruk-csökkenése

, WÖSSMER JOZSEF

Immbargi vászon-raktárában

a „menyasszonyhoz"

P e s t e n , az uri- és zsibárus-utcza szögletén,
b. Orczy György-féle házban 10-ik szám.

no8 (2—4)

ES*
Üzletváltoztatás miatt a „Schwaiczi"-hoz czimzett

VÁSZON-KERESKEDÉSBEN,
szerviták-téren Pesten,

„agy tárlat mmburgi, hollandi s kreasz-vásznakból mindenféle asztalnemüek gyolcs
és franczia batiszt-zsebkendök, torülközö-kendők, agykanavasz es csinvat, nyári
piket, nankin- s több effélékből. Ugyszintén

gr^f8 kész férfi-ingek ^S^R

brtllltett áron eladja:
1102(3-3)

AEBLY

alulírott bankárháznál egy negyed eredeti sorsjegynek, fél sorsjegyé 3 forint, egész
sorsjegyé 6 forint a f. é. május 24-én kezdődő es a szabad Frankfurt város álta
felállított s biztositott

mindennemü vászon- és gyapotáruczikkeknek

nagy pénznyeremény-sorsjátékhoz;
a kisorsolandó töke összege:

WETZER ÉS KUNZ

1 millió 900,630 forint.

14,800 nyeremény közt következő főnyeremények találtatnak, ugymint:
200,000, 100,000, 50,000, 30,000, 25,000, 20,000,15,<íO», 12,000,10,000,
5000, 4 0 0 « , 3 0 0 0 , 2 0 0 0 ; 117-szer 1000 ; 111-szer 300 stb. forint.
Ezen jutalomdij-sorshuzás csak azért is ajánlható, mert az állam részéről a
legnagyobb előnyök s legjobb hiztositékok nyujtatnak, melyről mindenki magának
a hivata'os játékterv által, mely ingyért küldetik meg, tudomást szerezhet. A nyereimények Németország minden városaiban közvetlen a huzás után az alulirott 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 alulirotthoz, mint az ezen sorsjegyek eladásával megbizott bankárházhoz lesznek inté-

rumburgi vászon-raktárában Pesten,

a ,,szé|) jüliásznőíiez",

az uri- és kigyó-utcza sarkán 1-sö szám alatt,
az ugynevezett

párisi csarnokban.
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zendók

Moritz Homburger,

1079 (6—8)

Trierischer Platz 9, in Frankfurt am Main.

PIRNITZER TESTVÉREK

pénzváltó- és bizomány-iizlete Pesten, Dorottya-utcza 10-ik szám alatt,

foglalkozik:
Különösen
az általunk
foglalkozik:
!
KiilKn!i«oi. előnyösek
cWnvKo^t ».
il.„l...l rendezett
j
^
1. Mindennemü állam- és iparpapirok, sorsjegyek, földtehermentesitési és elsőbbségi
kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásárlásával s eladásával.
2 Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt Vi éven8 Mindennemü értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre, kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával
„;„A~~.,:I-X-~I- részletfizetési levelek
levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsieey'föT
' vagy részletenkint fizethető vissza.
; mmuegyiKeneK részletfizetési
4 Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés J ° g y e z v e v a l l i s a tagtársak mindegyike tizedre'szre mind a 10 sorsieevre látszik Ár
szerinti látra.
; utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol' Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihuzott sorsjegyek leszámító- g a l t a t l k ki. üzen. társasjátékok
azon ciunynyei
elönynyel KinaiKoznaK,
kínálkoznak, Hogy
hoev hosszabb
hosszabb idő
idő alatt
slstt
5.
..i.Mj^.civus. Hiún
1 0
lásával.
:; 10
különnemü sorsjegyre játszik, s vééül
p ^ W ^ L , , . , . I»G„^X1
n.í
végül az utolsó CSAMV
csekély rrészlet-Összeg
lefizetése "által
6. Kisorsolható mindennemü értékpapirok megvizsgálásával.
i egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztositó7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével, ' leveleinket:
a pesti, bécsi s kül börzék számára,
A 10 hitelintézeti sorsjegyre 7 ft. 60 krjával 20 havi részletfizetéssel.
B. 10 1864-iki 100 ftos sorsj. 5
25
20 havi
C. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 2
65
20 havi
„
D. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 5
75
20 havi
„
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását
K. 10 hitelintézeti sorsjegyre 9
75
20 egy negyedévi részletfizetéssel.
F . 10 1864 iki 100 ftos sorsj. 7
25
20 egy negyedévi
6. 10 1864-iki 50 ftos sorsj. 3
65
20 egy negyedévi
II. 10 1860-iki 100 ftos sorsj. 8
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ20 egy negyedévi
idők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
I. 50 Rudolf-sorsjegyre
3
60
20 havonkinti
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birtoK. Minden ausztriai sorsjegy 4
kába esik.
25 egy negyedévi
Kamatozó papirok azonban azon előnyt nyujtják, hogy a szelvények a vevő birtoAz I. alatti társaságban 10 személy 50 különféle Rudolf-sorsiejryre játszik, azaz:
kába mennek át, s igy abeszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel öannak
10-ed részére, s az utolsó részlet lefizetése alkalmával a rászvevők mindegyike
d a r a b
az értékpapírok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.
eredeti Rudolf-sorsjegyet vesz át.
Hogy a t. cz. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet- o „ , . A K.' a l a t * ; társaságban 20 személy minden ausztriai sorsjegyre játszik, ehhez járul
hessék,
s hogy mindenkinek
alkalom nyujtathassékf csekély havi részlet-fizetéssel saját ' ff£i ? l i s o r «J e g v ' 6 % éven át; az utolsó részlet lefizetésekor a sorsjegyek árfolyam
» " D « i » —OJ . , . , • " - » " " " iiyujiamasseK, cseueiy havi részlet-nzetessei saját, s z e n n t e l
választása
szerint
egyidejüleg
legalább is
is 5
5 darab
darab különnemü
WülKn„om« sorsjegynek
. „ . . i . ^ , , 1 . birtokába
„ -r,<watnak, ' s az "abból" oejoit
bejött osziet
öszlet egyaránt
egyaránt telosztatiJc.
felosztatik.
választása szerint egyidejüleg legalább
birtokába !
üzen társaságok bármelyikébe egyesek is heléphetnek, anélkül, hogy egyik részjuthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk:
vevő a másikkal törődnék.
4>/, ft. havonkint: 1 Windischgratz-, Waldstein-, Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
Ezen összeállításoknál s egyátalában részlet-fizetésekrei eladásoknál, a sorsjegyek
a napi árfolyam szerint számittatnak 6°,o hozzáadásai évenkint és Vi0/, provisio.
1 Salm-, Genois-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
Mé
f» arra is bátrak vagyunk a t. cz. közönséget figyelmeztetni, hogy kívánatra
1 1864-ki 50 ftos, Pálny-,Genois-,Windischgratz-, Keglevich-sorsj.
fcu'önnemü sorsjegyeket állítunk össze, s azokat tetszés szerinti határidőre történendő
8
1 4% trieszti 60 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy. részletfizetésekre áruba bocsátjuk, melyet különösen alakuló magány sorsieev-társula8'/.
1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-,Keglevieh-sor9Jegy. toknak ajánlunk.
9
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
0 * Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket illetőleg —
1 4% gőzhajózási, budai,Waldstein-, Windischgrfitz-, Rudolf-sorsj. hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérdé9
zésködésre gyors kivitel biztosittatik.
1 1864-ki 100 ftos, Pálffy-,Waldstein-,Windischgratz-,Keglevich-sj.
10
1
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegyll /.
1
hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
12
mindennemü sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kanhatdW
1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj. Az 1864-ik évi deczember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808 -V
14
1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy. sorozat huzatott
inon
huzatott ki 11-50 számmal, 3 ígérvényekre általunk adatott ki — «(Wv
16
stb nnyereménynyel
y e reménynyel.
eéynyel
^ W 0 ' 1000«
1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-, Waldstein-, Keglevich-s. 400 stb.
19
<Kf
megrendelés
<Kf" Vidéki
V d k i megrendelések
08t
Vidéki
gyorsan és pontosan teljesittetnek és
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
22
P «
utánvét
nvét mellett
is
eszközöltetnek.
ett
i
eszközöltetnek
1
1839-iki
egész,
Salm-,
Waldstein-,
Keglevich-,
Rudolf-sorsjegy.
24
C 3 " Bizományosoknak,
kk részletfizetési
é
leveleink s Ígérvényeink
eladóinál a lp»,PtA
e
5 % 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj legnagyobb
kedvezmény
biztosittatik.
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társasjátékok 10 részesre,

JACOB G.

kiadó-

^SP"A „Regélő 44 márczius 15-ki megjelenési "^^f
idejétől kezdve teljes számu példányaival
folyvást szolgálhatunk.

MIHÁLY

bádogos-mesternél Pesten, kecskeméti-utcza 7-ik sz. alatt.

ISTVÁN.

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

czimü,

nagy, értékes mümelléldetekkel

AD01F.

nek

o

a legméltányosb föltételek alatt.

részletfizetések mellett,

R

U ü (

ÍGÉRVÉNYEK

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési programmok ingyért szolgáltatnak ki.
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Az általam kiadott

SÍREMLÉK-ALBUM

czéljának előmozdítására az ország különböző vidékein, s a Duna-fejedelemségekben
felállított ügynökségek már életműködésben levén: van szerencsém ezek jegyzékét
azon tiszteletteljes értesités mellett közzétenni, hogy az alább megnevezett ügynökségek — az érdeklett Album nagy választéku mintarajzai után s nyomatott ál-szabályzat szerint mindennemü megrendeléseket sírkövekre, épületmunkákra, emlékszobrokra, feszületekre, keresztelö-medenczékre, s egyéb márványmú-készitményekre
elfogadnak.
Ezen ügynök urak nevei a következök:
Aradon: Andrényi Károly. Kaposvárott: Laipzig A. Pécskán: Kónigsthal Jak.
Apathinban : Weidinger Károly várott: Fröhlich A. Péterváradon: Lang M.
Karloviczon: Gyarmathy Petriniában : Schmid M.
. Zsiga.
F. fia.
Gusztáv.
Arokszálláson : Suas>er
Karansebesen Ettinger D. Perjámoson: BaumeltestDávid.
vérek.
Abonyban: Hutkay Sand. Karolyfeliervarolt: MaKadujeváczon BuchrleJ.
terny Emil.
Baján : HertzfeldW. és fiai.
Báttaszéken: Koller St. J. Kalocsán : Loidl József. Rimaszombatban : Radványi István.
IV.-Kanizsán: Kecskés J.
Brassóban: Zürner Fer.
Brailában: WaldnerWilm. Krajován : Vidacs István. Rozsnyón: Pekár Sándor.
N.-Becskereken: Schaffer Kecskeméten: Papp Mih. Sator-A.-Ujhelytt: Szentgyörgyi J.
Kézsniárkon Szopko C. N.
Péter.
Békésen: Konsitzky Ján. Kézdi-Vásárhelytt: Csi- SarospatakonRosenblühJ
Segestfe-ott: Misselbacher
szár Mihály.
B.-Csabán: Singer D. A.
J. fiJP^Teutsch.
Belgrádon: Bukovalla és N.-Kikindan : Kisslinger
Selineczeo: Dimák J. E.
Mátyás.
Mejovics.
Bezdanban: Schwell E. T. Kis-Kórösön: BernádM. Szabadkan : Demerácz A.
Bisztriczeu: Kelp Frigyes. Kolozsvárott: Tauffer F. Szathmárott: JuracskoD.
Bogsánban: Blaschuty J. B.-Koinlóson: Csernik G. Síámos-Ujvárott: Harugay István.
Kólán : Bosnyák J . utóda.
fiai.
Broodon: Dimovic D. N. Kun-Sz.-Miklóson: Le- Szarvason: Jánosv János.
Szászrégenben :Wachner,
schitz Mátyás.
Bonyhádon: Straicher B.
Traugott.
Beodrán: Karácsonyi M. Kun- Szent- Mártonban:
Szegeden: Reinitz Vilm.
Nitsch Márton.
Bukaresten: Waldner V.
Csakóván: Dina György. Körmöezbányáii: Jánosy Szegszárdon: Fejős J. M.
Szentesen: Dobray Sand.
J. özv.
BI.-Csanádon: Telbisz J.
Czegléden: Gombos Pál. Li ppán Vinternitz és Büch- Szebenben: Dinges J. N.
Csongrádon: Marsies Ign.
Székesfehérvárott: Gutler.
Dályán: Weisz testvérek. Lompalánkán: Hojesko J .
hárd Mór.
Déésen: Krémer Samu.
Losonczon: GedulyAlbert. Székelyhidon: Szabó I.
Déván: Gergelyfi Imre.
Lovrinban: Krausz Péter. Szilágy-Somlyón: BreszD.-Földváron:NadheraP. Lugoson: Schieszler A.
ler János.
Egerben: Polert>czky Gy. Makón: Böhm Albert.
Szigetvárott: Koharics F.
Eperjesen: Pölt Ferencz. M.-Vásárhelytt Fogarasy M.-Szigeten: Fersin Fer.
Erzsébetvárosban: SzenTordán: Osztián testv.
Döme.
Medgyesen : Guggenber- Tolnán: Maixner Antal.
kovics Z.
Topollyán: Ettinger D.
ger F. J.
Eszéken: Flambach Alaj.
Fehértemplomon: Sche- Miskolczon: Bede László. Tokajban: Kempner J.
Mohácson: Bodendorfer J, Temesvárott: Weisz Bál.
scherko A.
Tnrniogurellóben : WoiFelsőbányán: Husovszky Mooron: Hann Károly.
titz Zsiga.
Munkácson: Tóth Károly.
Gyula.
Félegyházán: Molnár Al. Nagybányán: Haracsek j . Turnseverinben : CsokuHaD.
Fogarason : Novák János. Nagy-Kallóban : Mandl
Tittelben: Kresztics Mih.
Galaczon: Metaxa A.
Salamon.
(iiurgevoban: WaldnerV. IVagy-Enyeden: Hank K. Szek-Udvarhelyt*: Dobray Nándor.
Göllnitzen : Szentistványi
Adolf.
F. J.
IVagy-KörösönSzikszayL. Ungváron: Landau Dávid.
B.-Gyarmaton: GazdikL. IVaKy-Sz.-Miklóson: Karl Uj-Aradon: Orth J. A.
Uj-Becsén: Kugler Ed. J.
Gyöngyösön : Kozmáry J.
Nándor.
Gynlán: Dobay János.
IVagy-Schenken Potoczky Uj-Vidéken: Kleintsek J.
Vág-Ujhelytt: Zobel és
Halason: Hirschler Dávid.
Péter.
Sterner.
Hátszegen: Lengyel A. és Nagy-Váradon: Sdravich
Varasdon: Koterba V.
fiai.
János.
Hatzfelden: Schnur F. S. Nyitrán : Filberger R. A. Verseczen : Schlemmer J.
Hódságon: Rausch Antal. Nyíregyházán : Kralo-- Veszprémben: GuthardT.
fiai.
Holdmezö -Vásárhelyt!:
vánszky L.
Szokolovics I.
Oraviczán: Becker József. Viddinben: Joannovics J.
Haszton: Mandics János. Orsovai!: Böhme Károly. Vingán: Augustinov Ant.
Vukovárott: Birra Gy.
Jassyban : Baumgartner Orosházán: Vangyel M.
Zágrábban :KroschelM.C.
Pakson: Bunn Gusztáv.
Frigyes.
Jászberényben : Holczer Pápán: Bermüller József. Zentán: Györffl Iván.
Pancsován: Huber János. Zilahon: Orbán Károly.
testvérek.
Palánkán: Rosenstock S. Zimonyhan: Vasilievics V.
Iglón: Schwartz A. W.
1092 ( 2 - 3 )
Ipolyságon: MikulásyGy. j Pécsett: Obetko Zsiga.
E vállalatomnak szives pártolását — melynek életbeléptetésére leginkább a
t. cz. vidékbeli közönség többször nyilvánult óhajtása által indíttattam — azon
bizalomba helyezem, melyben szerencsés valék eddig is részesülni.
Végzetül a vidék azon népesebb helységeinek részéről, hol egy hasonló ügynökség felállítása szintén kivánatosnak mutatkoznék — szivesen fogadok még el ez
érdembeli ajánlkozást.
Kelt Pesten, 1865. évi április hó 28-án.

21-ik szám.

1864-diki kölcsön-sorsjegyek,

melyeknek huzása f.é.junius 1-én történik, következő főnyereményeket
tartalmaz:

250,000, 25,000, 15,000, 10,000, 5000 stb. forint.

Kaphatók alulirt pénzváltó-irodájában készpénzfizetésért a bécsi napi árfolyam
szerint, havonkint! 4 ft. 50 kr., vagy éviiegyedenkinti 6 ft. részletfizetés mellett.
Továbbá:

ÍGÉRVÉNYEK.

1 1864-iki 100 ftos sorsjegyre 1 ft. 50 kr. — 1 1864-iki 50 ftos sorsjegyre 1 ft. —
l
/» 1839-iki (hu ás junius 1 én) 5 ft. 50 kr. — 1 1839-iki egész sorsjegyre 29 ft. 50kr.
Bélyegdij 50 kr.
Vi 1839-iki és 1 db. 1864-iki 100 ftos igétvény csak 7% ft. — 5 db. 1864-iki
100 ftos Ígérvény 9 ft., 10 db. csak 17 ft — 5 db. 1864 iki 60 ftos ígérvény 7 ft.,
10 db. csak 12 ft., — bélyegdijjal együtt.
T ) T T ^ ] \ T Ta* t bárminemű sorsjegyre akkép előlegeztetik, hogy az illető
m~ B i i I^M MA
pénzét a teljes napi árfolyam szerint megkapja, s a vissza* lizetés havonkinti részletekben történhet.

MORGENSTERN A. és TÁRSA

JAMAÍGA RHÜMOK
a legfinomabb minőségtől a lególcsóbb minőségi?
folyvást kaphatók:

Fachs Gusztav ^ társánál
Pesten, Dorottya-utcza, a kereskedelmi testület épületében.

Egy fél meszelyes próba-üvegcsék minden nemből
kiszolgáltatnak.

(6-6)

Pest, május 21-én 1865.

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

U i ^ Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Az 1865 dik
évre érvényes játékterv minden levélhez ingyért csatoltatik.
1071 (2—0)

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
t'snpan Vasárnapi UjsáK : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Pesti biztositó-intézet.

Lincoln

A „pesti biztositó-intézet" t. cz. részvényesei tisztelettel figyelmeztetnek
miszerint a társulati részvények negyedik részletének darabonkinti 50 forinttal
befizetésére szabott határidő, folyó évi május 1—15-iki napjaiban lejár, s a társulat
pénztár (József-tér 2-ik szám, I-ső emelet) a befizetéseket délelőtt 9 órától 12-ig
elfogadja. A részletfizetés a kiadott s ezuttal ismét felmutatandó ideiglenes nyugták
hátlapján fog nyugtatványoztatni.
1113 (1)

A. pesti biztositó-intézet igazgatósága.

kölcsön-ígérvények
ára csak Vjt forint,
s kaphatók:

KANITZ és TÁRSA "

pénzváltó-irodájában Pesten, német szinház-tér 4-ik sz. a.

Sorsjegyek részletfizetésre.
Egyenkint.

1 1864-iki 50 ftos sorsjegy havonkint .
évnegyedenkint
1 1864-iki 100 ftos sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
'/s 1839-iki sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
1 1860-iki 100 ftos sorsjegy havonkint
évnegyedenkint , 1 Credit sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
1 1854-ikí 250 ftos sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
1 1889-iki egész sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
1 1860-iki 500 ftos sorjegy havonkint
évnegyedenkint

.

. . ,

Csoportokban 5 darabjával.

:

Tizenkettedik évfolyam.

1 1864-iki 50 ftos, 1 budai, 1 Genois, 1 Windischgratz, 1 Rudolf
sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
•/» 1839-iki, 1 Salm, 1 Clary, 1 Waldstein, 1 Rudolf sorsjegy havonkint
évnegyedenkint
1 1864-iki 100 ftos, 1 Salm, 1 Genois, 1 Pálffy, 1 Rudolf sorsjegy
havonkint
évnegyedenkint
1 Credit, J 1865-iki 50 ftos, 1 Genois, 1 Waldstein, 1 Kudolf sorsjegy havonkint
•
évnegyedenkint . ,
• •

'l ft. 2 5 kr.

4
6
4
5
5
6
6
8

50

50

12
14
20

26
24
30

7 fr. — kr8 „ 50 „
8 „ 50 „
'1 „ — „
10 „ — „
13 „ — ,,
12 ,, — „
15 „ — „

W * " Már az elsö részlet befizetése biztositja a nyereményeket.

MORGENSTERN A. és TÁRSA.

pénzváltó-irodája Pesten, a nagyhid-utezában 9. sz. a.

Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. Minden megrendeléshez egy az 1865 évre érvényes játékterv csatoltatik, mely részletesen előadja a sorsjegyek vásárlását, illetőleg részletfizetés mellett s a társulatok alakitási módját.
1071 (1)

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

k

Ábrahám.

Ha egy nagy élet — egy nagy szellem nek szentségét Amerikának Washington óta tehetség és kitünö jellem viszontagságteljes
élete kialszik, ünnepélyes csend áll be a vi- lagnagyobb polgára, vérével pecsételte meg. életének rajzát adjuk, ugy hiszszük, minden
lágon, mint a nap lehunytát sötét gyászszal
Midőn e rendkivüli szellem, fényes ész- olvasó kegyelettel tekint a mellékelt arczköveti az éjszaka.
képre, mely azon
Igy volt akkor is
férfiu vonásait ábmidőn ,,a föld legrázolja, ki egyszerű
nagyobb polgára"
favágóból csupán
Lincoln Abraham,
önszorgalma és teaz észalíamerikai
hetsége által a legEgyesült- államok
fényesebb polezra
elnöke, mult nagyküzdötte föl mapénteken orgyilgát, s a kormány
kos kéznek áldoélén is utolsó pilzata lett. Nem
lantásáig hü macsak hazája, nem
radt a néphez,
csak polgártársai
melyből szármatörtek ki érte mélzott.
tó fájdalomban,haLincoln Ábranem e fájdalmat
hám
közönséges
osztotta az egész
szegény szülőktől,
m ü v e l t világ,
1809. febr. 112-én,
mindazok, kiknek
Hardin
|countyaz emberiség java,
ban,
Kentucky
álboldogsága szivülamban
született.
kön feküdt.
Ösei quakerek volLincoln mint
tak,
s Pennsylvaember : a megtesniából
Virginiába
tesült becsületesköltöztek
át. Itt
ség, szelídség, jószületett
nagyatyság,— mint államja, a ki családjáférfi és kormányval később Kenfő : szép elveihez
tuckyba
tette át
tántorithatlan szilakását,
hol
1784lárd, a mellett haben
megölték
az
zájának és népéindiánok.
Fia
Tanek atyja — szemás, mint közönrető, igazságos és
séges
napszámos,
szelid atyja volt;
két
keze
munkáde más nagyobb
jával
szerezte
kehivatás vont könyerét,
s
1806-ban
rüle dicsfényt minNancy Hankst nőden nép elött: Linül
vevén, e házascoln az emberi szaságból
származott
badságnak aposLincoln
Ábrahám,
tola volt; neki jukinek
nénje
és öcstott osztályrécse
már
rég
megszül, hogy a szahaltak.
bad eszakamerikai
A család innen
unio csillagos lo1816-ban
Indiánábogóját a rabszolba
vándorolt
át, és
gaság szennyétől
S
p
e
n
c
e
r
county
megtisztitsa. És
egyik őserdejében
törhetlen akarat,
letelepedvén, az
kitartó erély, gyöalig 8 éves, de
zedelemhez vezette az eszmét, melyrendkivül kifejlett
LINCOLN ÁBRAHÁM.
erős fiu, nagy se

