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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

• ványaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hamisítva, s igy külalakra nézve gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen^iamisitvlnyok megvételétől : hogy az általam készitett
Seidlitzporok minden egyes skatulái, valamint az adagok papírjai hivatalostói letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katiilyának i ft. 25 kr. — Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbörőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhatatlanul az első helyet foglalják el; — mint att sok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s kezeinknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rttgzfttt szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá gftresftk, vese- és ideges bajokban, azivdobogásnal, idegestég okozta főfájásnál, vér-tódalasnál, etúzos fogfajda-
lomnal, végül hystertára, bukorra és hazamos hányasra hajlamnál sft>., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartősb

iratok szerzői között a társadalomnak csaknem minden osztályai, n m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelőtt még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb kctanyebbülért, és kiknek egészségök csupán csak a Seidlitz
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik :

\

TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
STE2INBACH JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utczában.

• Bxen czégek alatt szintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaj is.
Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj a
Dorseh-halakn&k leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levó folyadék egészen épen és azon állapotban Tan, miként az közvetlenül a
természet által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tűdo-bajokban. aeropbuln* és raehitU, köszvény és csúz, idült bőrkiütés, szemgyaladás, Ideg- és több má
bajokban alkal maztatik. •_ _- ^ . „ » . * * -D * \.

M O T T A gyógyszerész B é c s b e n ,
792 (6—50) - a»\3lLAA ü . » 9 „ZUm Storch", Tuchlauben.

Az államhatőság vezetése alatt folyó évi
nuvemb. 23-án kezdődnek a legujabb nagy

pénznyeremény
SORSJÁTÉK

húzásai
1 millió 967.900 forint

összes értékben.
14,800 nyeremény közt következö

főnyeremények találtatnak, u. m.:
200,000. 100,000. 50,000. 30,000,
25,000,80,000,15,000,13.000.10,000,
5000, 4000. 3000, 2000, 117-szerlOOO,

111-szer 300 stb. forint.

A legközelebbi 5 húzásban csupán csak
nyeremények huzatnak ki.

Ezen jutalomdijak sorshúzása igen ajánl-
ható, az a legnagyobb előnyökkel kínálko-
zik, s az állam által eléggé biztositva van.

Bővebb felvilágositást a hivatalos sors-
huzási tervezetek — melyek ingyért küldet-
nek meg — nyujtanak.

y, eredeti sorsjegy ára 6 ft. — kr.
íz 5
/% >» >i » ° >> "
/4 )) )) >> 1 )» «U )>
Alulírott nagykereskedöház által legujabb

időben tetemes nyeremények fizettettek ki,
minélfogva a játékkedvelök e sorshuzások-
bani szivei részvétre ezennel tisztelettel
felhivatnak. A megrendelések, a pénzösz-
szeggel együtt, közvetlen az ezen eredeti
sorsjegyek (nem Ígérvények) eladásával meg-
bizott bank- és váltö-üzletéhez intézendök.

L. Steindecker—Schlesinger
m. Frankfurtban.

A megrendelések gyorsan és pontosan
teljesittetnek. A pénznyeremények gyorsan
8 bérmentesítve juttatnak a nyerők kezeibe.
Hivatalos tervek és sorshuzási lajstromok
ingyért, bárminemű tudakozásra, egész kész-
séggel válasz adatik.

Más egyéb eredeti íllam-sorsjegyek szin-
tén a fenntebbi bankháznál rendelhetők
meg. 823 (8—ö)

(líyerinek-vászonnemtt-készletek,
ugymint : gyermek-ingek, bugyogók, korsettek, főkötők, hosszu vánkosok, szoritók,

elökötök, göngyölő-szalagok, ellenzők, rövid szoritók,

pellenkák. pique, vászon- és flanellból.
pique-t»karók, kád-kendők, kötött főkötők és zubbonyok;

keresztelési vánkosok, paplanok és zubbonykák
fonott- vagy vasbölcsők egészen felszerelve minden áron.

Ezekenkivül számtalan más itt elő nem sorolt czikkeket ajánl

T Ü R S C lI F.
Pesten, váczi-utcza, a „nagy Kristóf" mellett,

(t^f* Azonkivül ajánlom nagy raktáramat minden áron
fehérnemü-, csipke-, hímzés- és menyasszonyi készletekből.

£ 3 ^ Raktári árszabályt kívánatra bérmentve küldök. — Becses megrendelések
az összeg beküldése vagy utánvétellel gyorsan kiszolgáltatnak, 832 (1—3)

Fehérruha-raktár,
a legujabb szabás után készitett szines férfi-ingek jol rendezett raktára, valamint
fehérvaszon és pamut-ingek férfiak, nök, fi- és leány-gyermekek számára,
nadrágok és mellénykék stb., uszó-blousek. gatják, főkötők és sapkák.

Minthogy a fehérruha-tárgyak minden nemét, franczia mód szerint évek óta szer-
zett elégséges gyakorlat szerint sajátmagam szabom ki, s eddig körülbelül már 30.000
darab fehérruh'at szabtam ki,— ennélfogva átvállalom a menyasszonyi készletek előállí-
tását s varratását a legcsekélyebb megrendeléstől a legterjedelmesebb megrendelésig;
magamra vállalom egyszersmind a szabásban hibás ingek átdolgozását s kijavítását.

Rz alkalommafbátor vagyok a cs. kir. katonaságot lovagló-nadrágaimra,melyek
a lépésben varrásnélkíiliek, tisztelettel figyelmeztetni. — Különösen ajánlatra méltók
az általam megjobbitott vászon-lábbelik (Fusssoeken), melyeken a varrás akkép van
alkalmazva, hogy a lábat legkevésbbé sem nyomja, s az oly kellemetlen tyúkszemet is
idővel eltávolítja.

Az összes paszomány-áruezikkek végképeni eladása nagy választékban

Becker Károly W.-néI?
845 (1—3) szervita-tér ö-ik szám alatt Pesten, Fischer czukrász boltja mellett

Hitelintézeti kölcsönöket,
uradalmak, községek, birtokosok, háztulajdonosok és mezei gazdák részére közvetitőleg
eszközöl ki, az országesan engedélyezett biztosítékra kötelezett és váltó-törvényszékileg
b e j e g y z e t t ügynökségi iroda

841 (2—4) Pesten, városház-uteza I-ső szám alatt.

Egy franczia bonne
kerestetik

két k i s gyermek mellé.
Kivántatik, hogy jó bizc^vít-

yányailegyenek.
További föltételekre néz a a

Vasárnapi Ujság kiadó-hiva-
tala ad fölvilágositást.

1864. deczember l-jén
harmadik huzása a legujabb cs. kir. ausztriai

1864-ik évi

állam-kölcsőnnek.
E kölcsön-sorsjegyek eladása, minden

államban törvényesen meg van engedve.
A kölcsön főnyereményei : 20-szor

290,000, 10-szer : 220,0(10, 60-szor
200,000, 81-szer 150,000, 20 ör 50,000,
20-szor 25.000. 121-szer 20,000, 90-szer
15.000, 171-szer 10,000. 352-szer 5,000,
432-szer 2,000, 783-szor 1,000, 1350-szer
500, 5540-szer 400 forint, — továbbá
kissebb nyereményekben : 200, 195, 190,
185, 180, 175. í?0,165,180, 155,150,
145, 140 forint.

A kötelezvények mindegyikének feltét-
lenül legalább is 135 forintot kell nyernie.

5 huzás történik, u. m. : deczember l-jén,
márczius l-jén, aprilia 15-én, junius 1-én és
szeptember 1-én.

A fenntebbi húzásokra érvényes eredeti
sorsjegyek a legolcsóbbért szerezhetők meg.

Egy sorsjegy ára a legközelebbi ho-
zásra 3 ft. — Hat sorsjegy ára összesen
csak 15 forint.

Játéktervek és sorshuzási lajstromok in-
gyért szolgáltatnak ki. A legcsekélyebb
mérvű megrendelések a pénzösszeg bekül-
dése mellett, gyorsan és pontosan teljesit-
tetnek. Ebbeli bérmentes levelek közvetlen
alulirotthoz intézendök.

C3°* Megjegyzendő, hogy csak certifi-
kátok két számmal, szeriesek és nyeremény-
számok küldetnek 846 (1—8)

Scfirtmpf Jean ***—
nagykereskedő-háza m. Frankfurtban.

GROSZMANN,
tudor,

ssem- és fül-orvoí*.
tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának, j
tapasztalatai és a legkitünőbb európai j
tanárok utasitásai szerint gyógyit. Ren-
delési órái a József-téri 11-ik számu
Grossz-házban, minden hétköznapon i
délelőtt l l órától 12-ig, és délutánit
2 órától 4-ig. — Szegények számára |
ingyen minden vasárnap a délelőtti I

órákban. 849(1—6)

Hirdetmény,
Alulírott bátorkodik a honi gardaközön-

ségnek kegyes figyelmébe ajánlani váczi-ut
51-ik szám alatt felállított

©É FO TÁS. ÁT,
számos évig tartó külföldöm utazásaiban
szerzett tapasztalati elismereténél fogva
vállalkozhatik a gépészet körébe tartozó
minden müvek szerkesztésére, de kivált a
gőz- és míimalmok egyszerűsítésére és
épitésére. Elvállal mindennemü gépek és
tárgyak a lehető legtökéletesb kijavítását,
a miért is pártfogásért esedesvén, teljes
tisztelettel marad 836 (3—6)

Havas Sándor,
gépész, váczi-ut 51-ik szám alatt.

POPP fogorvos urnak Anatherin- S
i szájvizét használva, annak a fogakra *
s és inyre való hathatóságáról meg vá- j
j gyök győzödve, miért kötelezve érzem ĵ v
;! magamat, a szenvedő emberiségnek^
\ használni akarva, e szájvizet minden- <c§5t
| kinek ajánlani. — Bécs, 1856. máj. U. f"x

F f l r s t e n b e r g gróf m. p.t \
1491 (10-12) tábornok. i

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusítáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-utcia 4-ik szám alatt).

Pest, november 6-án 1864.

A szent-gothárdi ütközet, és a vasvári béke.
(Történeti rajz 1664-ból.)

Az a roppant ozmán hatalom, mely ha-
zánkat, saját fiainak párt-tusái miatt lenyű-
gözve, vaskarjai közt oly erősen szorongatá,
— az a kifogyhatatlan haderő, mely azt
minden részeiben behálózá, melyet, ha a
császári seregek vezetői, ujjat nem huznak a
magyar hősökkel, ezek harczias vitézségét
nem kicsinyelve, s ha maguk közt is nem
szakadoznak külön részekre — több
helyen, nevezetesen pedig, mind Nagy-
Várad, mind pedig Érsekujvár falai
alatt, egész tömegében meg lehetett
volna törni, — elvégre forduló pontját
érte el a Rába folyam jobb és bal
partján az 1664-dik esztendöben aug.
I-ső napján Vasmegyében Szent Got-
hárd magaslatain és völgyeletein.

Alig hogy kihamvadának Zerin-
vára üszkei, melyet hős ura iránti
irigységből, Montecuculi tétlensége
segitett megdőlni, a roppant haderő-
vel Kanizsa alá megérkezett Kiuperly
nagyvezér, kinek telhetetlen szomját
csak magyar vér enyhitheté meg, már
is azon tervezett, hogy Magyarorszá-
got egészen elnyelhesse.

És midőn ezen tervet a jó török-
dohányfüst fellegei közt elbizakodva
beszéllné körülte álló basáinak, meg-
döbbenve csendité meg fülét az a kel-
lemetlen hir, hogy Souchez német tá-
bornok az érsekujvári basát Léva
mellett tönkre verte, Párkányt elfog-
lalta, s az esztergomi hidat felégette.

Ezt megboszulandó, kevély sziv-
vel indult ki kanizsai erős táborával,
terve végrehajtására, melynek, hogy
vér- és prédaszomjas serege előtt, mi-
nél nagyobb nyomatékot adhasson,
elöször isf a kis komáromi várőrséget
— mely az óriás erő elött meghódolt
— becsületszava ellenére, gyilkos ta-
tárjai által, a várfalakon kivül a sza-
badban, lekonczoltatta, a várat pedig
fölgyujtatta. Ugyanezen szomoru sors-
ban részesült Zala-Egerszeg is. Az ár-
tatlan földnépe, ezt látva, lakhelyét
odahagyá, minden lélek menekült, ki
hová tudott.

Másfelöl a. császári sereg is, el-
hagyva Mura-Sziget közti állomását,
Mura-Szombatnál átkelt a folyamon,
és az Olaszországon keresztül megér-

kezett, és Rackersburgnál egy pár napig
pihent franczia önkéntes segitő hadcsapatok
fővezére gr. Colligni tábornokkal,nagy öröm-
rivalgás közt — egyesült. Colligni elsö szava
is az volt : merre van Zrinyi Miklós, hadd
idvezeljem? !

Ez egyesülés alkalmával, a foglyok és
szökevényektől megérték a vezénylő tisztek,

Az akad. palota szobrai : IV. Nyelvészet. (Fénykép után.)

hogy a török had Győr felé huzódik, ezt és
vidékét tüzzel vassal pusztitani. Igy egy-
mást értve, a császári sereg is arra vette
utját, még pedig annyival is inkább, mivel Zri-
nyi, ki Győr körül táborozott, épen nem
birt kellő erövel a nagy fontosságu helyet
és vidékét a törökök megrohanása ellen
biztositani.

A császári, összes és alkalmazható
lovasság 12 faltörö ágyu kiséretében
elöl ment, utána pedig a gyalogság
vonult, a tüzérséggel együtt, a mocsá-
rok felett a parasztok által, a maguk
közlekedése és fenntartása, de a törö-
köktőli félelem miatt lerombolt, ez
alkalommal azonban ujra felépitett,
hosszu és széles hidakon Körmend
felé tartva, hol Nádasdy és Budiani
kedves rokonok táboroztak, szinlelve,
mintha az ellenséget oldalvást akar-
nák megtámadni.

A milyen makacs és elszánt erő-
vel eröszakolák a törökök a Rábán
való átkelést, épen oly vitézül verte
azt vissza Zrinyi, Hohenlohe és Col-
ligni, ki a küzdelem hevében forrón
ölelve csókolta meg Zrinyit, tiszte-
lete jeléül.

Julius 24-én, mely napon a törö-
kök átkelése a Rábán meghiusittatott,
Montecuculi tábora a birodalmi, fran-
czia s más egyéb kül-segedelemmel
együtt 70,000 főből állt, mely, miu-
tán a török haderő felhagyott volna
— más átkelési vonalt keresve — a
Győr körüli átszállással, megindult
lassan haladva Szent-Gothárd felé,
szintén azon irányban, farkasszemmel
nézve egymásra; mozgóvá tette ma-
gát a balparton a császári sereg is
mint egy hosszan nyuló nagy erdő,
melynek lombjait lassu szél ingatja.
E pillanatban hasonló volt a Rába két
partja óriási tüzhányó hegyekhez,
vagy egy zúgva háborgó tengerhez,
melyen az utazók épen nem tudhatják,
mikor temeti el öket a lávafolyam,
vagy a magasra felcsapó hullám!

A törökök több helyen mindaddig
erőszakolák az átkelést, mig nem az
első komoly összeütközés a körmendi
hídfőnél megtörtént júl. 26-án. Korán
reggel a császári egyesült sereg Kör-
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45-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.

Elöfizetési föltételek 1864-dik évre : -m&
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Égés,, évre 10 ft F l̂ é^re 5 ft.
Ctapan Vasárnapi Ujság : EgéSZ évre 6 ft. Félévre 3 lt - Csnpan Politikai

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság cs Politikai Újdonságokat illetőleg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négytzer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromazor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg ea Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
bnn : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, — és Pesten : a k i r .
tPsz.EMzdásznti ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, ktUön minden igtatás ntan 30 ujkr.
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mend alá érve, a törökök által felgyújtott
falvak magasan fölszálló füst fellegeiből
észrevehette, de a kisebb ágyulövésekből is
meggyőződhetett, hogy a törökök nem mesz-
sze lehetnek a föerövel.

Csakhamar lovasok jöttek, jelentve, hogy
a törököket tul a helységen tisztán ki le-
het venni. Budiáni most Hohenlohehoz lo-
vagolva, értesité a derék vezért, miszerint
Körmend és Nádasdy tábora közt két ut
vezet a vizen keresztül, s rájuk nézve az
egyik igen veszedelmes lehet, melyen az el-
lenség öket megkeritve, könnyen átjöhet. —
Emlitett hídfőhöz Hohenlohe, a birodalmi
sereg vezére, azonnal lovas őröket rendelt.
Mindkét részröl a hid körüli mozgalmak
ugy fejlődtek ki, hogy másnap, júl. 27-kén,
déli 12 órakor a dolog ütközetre került. —
Az ellenség ugyanis nagy „Allah"-kiáltással
rohanva a hidnak, azt el akara foglalni, mi-
ben a törököket nagyon elősegítette a hal-
mos és esalitos helyiség, mely mögül, a jan-
csárok biztos helyen állva, szakadatlanul
tüzeltek a hidat örzö császáriakra, különö-
sen pedig Nádasdy huszárjaira, kiknek kard-
csapásait már eléggé ismerek, s kik, miután
szere-ett kapitányuk halva rogyott össze,
nem kis zavarba estek.

A mindig jobban-jobban hallható ágyú-
zás, lárma és fegyverek ropogása azt okozá,
hogy Hohenlohe, ki épen ebédhez készült,
lóra ülve, sebes vágtatva nyargalt a hely-
szinére, magának tudomást szerzendö a dol-
goc állásáról. S látva a felbomlott rendet,
azonnal intézkedett és ai ellenségre kemé-
nyen tüzeltetve, azt mindaddig feltartóz-
tatá, mig Zrinyi, Colligni kiséretében, meg
nem érkezett. Mindketten lovaikról leszáll-
ván, katonáik közé vegyültek. Zrinyi vissza-
emlékezve Zerinvára romjaira, oroszláni
bátorság- és elszántsággal harczolt, mely
nek tulajdona volt különben is. Colligni
mindenben öt követve önkénteseivel, szintén
föllelkesült a csatában, Zrinyi dicső kard-
forgatásának láttára, mely mindaddig vil-
logott a hős kezében, mignem csapatjai élén,
folytonosan felébb fokozódott lelkesültség-
gel küzdve, az ellenséget diadalmasan vissza-
verték. Fájdalom azonban, hogy ez alkalom-
mal Colligni vitéz hadsegéde, Chateauneuji,
agyonlövetett, többen pedig társai közöl
megsebesittettek.

A törökök nagyobb eröt gyüjtve össze,
ismét a hid elfoglalását eröszakolák. Ezalatt
Montecuculi is megérkezett testörségével,
kiket Körmend legszélesebb utczáján állitott
fel. De mivel Hohenlohe katonái ezen fölál-
lítás miatt szabadon nem mozoghattak, mely
körülmény az ellenségnek < sak előnyére
szolgált volna, a fővezér testőrei a mellék
utczákba rendelteitek. Mi megtörténvén,
Hohenlohe 80 bátor lovasával, ismét a
hídfőhöz vágtatott, vitézül nyomva vissza
az ellenséget, mely a jobb parton, folyvást
nagyobb csapatokban sorakozott, melyek
zöméből, mint egy pokoli bánya, ugy
szórták a tüzet a törökök.

Az ily elkeseredéssel folyt hid-ostrom,
és hősies elszántsággal kitartott védelme
folytán, Hohenlohe a hidfő felett álló torony-
ból, azon hir felöl értesittetett, miszennt az
ellenség nagy tömegekben a folyam mellett
felfelé huzódik, alkalmasint, hogy a másik
hidat keríthesse birtokába. •-- finnek követ-
keztében Hohenlohe is azonnal erős gyalog
és lovas csapatokat von^pssze, melyekkel
Zrinyi és Colligni lovassága csatlakozva, a
hősök vezérlete alatt inohü#k, Jiarczvágy-
tól égve a kitüzött helyre, mely 'csakhamar
veszélyesen fenyegetve volt^ Zrinyi és Col-
ligni távozta miatt azonban Körmend egy
felől szabadon maradt, mit az ellenség ész-
revévén, Hohenlohéra, csaknem kiállhatat-
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lati gyilkos tüzelést, kezdett meg, és folyta-
tott. Hohenlohe szorongatott helyzetét meg-
tudván Zrinyi sColl gni, mint villám azonnal
visszavágtatva, mellette termettek, küzdve
harczolva ellenállhatlan lelkesedéssel, mi
közben mind Zrinyinek, mind herczeg St.
Aignan legidösbb fiának lova agyon löve-
tett, E pillanatban az ellenség részéröl
ismét ujabb, és erősebb roham kisértetett
meg a hid elloglalására, melynek vitézül
való visszaverésével Colligni egyik kedves
kapitánya : Lachaut, ki a hid főörségét ve-
zette, és az ellenséget már két izben meg
ritkította, és szintén kapitány St. Aignan
már emlitett herczeg kisebbik fia, ki égett a
vágytól az ellenséggel küzdeni, jó kedvében
tovább ment, mint kellett volna, a franczia
vitéz katonák nagy bánatára, s az összes
hadsereg méltó sajnálkozására, egy golyó-
nak áldozatul estek. Az ifju herczeg holt
teste megmentése felett, elkeseredett tusa
fejlődött ki; mert midőn a becses hamvakat,
baráti és hontiai magukhoz akarák volna
venni, az ellenségtől erős tüzeléssel fogad-
tattak, a midőn több lovas, kik verse-
nyezve a megmentésben, vakmerően a vizen
keresztül úsztattak, halva maradtak,De Sault
gróf pedig Troisville marquissal jobb karján
mindenik nehéz sebet kapott, több nemes
fran< zia önkéntessel együtt, sőt maga Col-
ligni is, ki védte az ifju herczeg hamvait
megmentöket, föl- és alálovaglásában 20
főből álló segédletével, szintén megsebesült.

Az ellenség ezen vérszemet kapva, ujra
vad dühösséggel erőszakolta az átkelhetést,
miben azonban azon erős tüzelés következ-
tében, melyet Hohenlohe sürü fák és bokrok
közül kíméletlenül szórt rá, s melylyel az
ostromló tömegeket megritkitá, épen nem
boldogult. Végre azon fortélyt gondolta ki,
miszer nt egy helyben mozdulatlanul állva,
oly sürün ág\ uzTatott, hogy serege jobb
í-zárnyán — a balszárny folytonosan Szent-
Gothárd falé haladván — a láthatást elfedő
füst-oszlopok fedezése alatt, egy szakasz
lovassága csakugyan átte>te magát a Rabán,
mit észrevévén Gunisch ezredes a horvátok-
tól, daczára annak, hogy ezombját egy
golyó furta át, rn-lyböl csak ugy folyt a
vér, az átkelésről mé^is s etve tudósitá Hö
henlohét, ki rögtön egy máltai lovagot 100
franczia lovassal, 60 horváttal és Budiáni
magyarjaival, kik már három zászlót foglal-
tak el, oda parancsolt, kik egyesülten ön-
maga vezérlete a'att, az ellenséget, megtá-
madták, visszaverték, de a vt-zér drága szép
lova alóla ellőve ett. — Igy l<"m megvédve a

körmendi hid. (Folytatása következik.)

Hazám Ujaihoz.
Szeretlek én ifju! hogy ha lelked
Szikrázó tűz, e bús éjeién.
Nem szeretlek! ha melledre hajtod
Fődet, alélt, bús, élettelen.
Nem elég nagy-e, mely mindnyájunkat
Sujt* a veszteség?
Es te hozzá lelked erejét is,
Oda vetnéd ráadásul még ? !

Midőn a kést szúrod kebelébe
Ládd-e, még a retek is kaczag!
Hányszor dalol vidám dalt a költő!
Holott szivén fijdalom fakad.
Mi az, a ki roskadoz mihelyt jó
Szerencséje fogv?
Zsák : peczkes, ha nyakig tele töltőd,
De ha üres, menten összerogy.

Ne vihar légy, mely följajdul, midőn
Nagy fejével szirtlyukba szorul,
Légy szökőkut, ujra fényes légbe
Ugrik lába, a mint porba hull;
Ne légy rozsdás lakat, nyikorgó, ha
Fénye oda már;
Orsó légy, egy ezérnaszálon függ a z

Elte, mégis vidám tánczot jár.

Örvény szélén a vig kedv : oroszlán,
A sötét arcz : törött szárnyú lud.
Bús pofák, el! jertek karjaimba
Kaczagó leventék, vig fiuk!
Lángotok a bú közt : sötét felhőn
Nyargaló villám;
Sorsunk kemény! de a sasnak körme
Szikrát ép a kemény szirten hány.

Átok bár, de üdv is a csapás, hidd!
Edzi lelked, mint aczélt a tüz.
Mit se várok a kényencztől, kire
Élte ifjan rózsalánezot fűz;
Elpuhult báb! a sors : mén, megüli,
A mig enyeleg;
Szökjék egyet vadul! szinte látom,
A sárba mint dobja a nyereg.

Nézzétek ott amaz őszt! a mélybe
Sodrottá az örvény mindenét,
Minden kincsét : hit, remény, hazáját,. .
Csak nem lelke vidám erejét!
Mint támasz a rosz kunyhót, gyöngét a
Remény tartja fel,
A reménynek koldusmankójára
Nem szorult a férfias kebel!

Ifju! kidőlt bajnokinkra nézz, ha
Olthatatlan kinnak lángja fed!
Küzdelem közt rogyjon össze térded,
Gyáva panasz, omló köny helyett.
Vigan! mintha menyegzőben ülnél, —
Örömid torán.
Hadd boszankodjék, mely ellened tör :
Gúnyos sorsod, arezod mosolyán!

Szemere Miklós.

Az egészség ápolása az életkor
különböző szakaiban.*)

II. A csecsemők kora.
(Folytatás.)

A csecsemő testi nevelése vonatkozzék a
táplálkozásra, alvásra, mozgásra és tiszta-
ságra. — A táplálkozásra nézve, melynek
csak tejből szabad állnia, azt kövessük, hogy
ezt csak az elsö napokban (legfölebb hetek-
ben) juttassuk neki a kor, mikor rí, s minél
elöbb vigyük át határozott időre, mintegy
négyszer napjában (például reggel, délben,
estefelé és az éj beálltával); éjjel ellenben,
midőn Táplálójának alvás által üdülnie kell,
soha sein. A gyermek rivása által ne hagyja
magát e rend megtartásából kizavartatni
senki, hanem keresse fel inkább a rí vás okát,
minthogy ez más is lehet, nem épen éhség, s
akkor el is kell azt okvetetlen távolitani,
(péld. nedvesség, hideg, puffadtság, dugulás,
kényeim tlen fekvés, tüszúrás vagy rovar-
csipés). Ne felejtsük el soha, hogy a gyer-
meknél a rí vás, ha érzi, hogy általa minden
vágyait tüstént telresittetheti, csakhamar
akaratoskodása eszközévé válik, mitől aztán
Umét elszoktani vajmi nehéz. A maga idején
azután hadd igyék a gyermek, habár több
versen annyit, a mennyi neki kell, csak arra
ne szoktassuk, hogy szopás közben egy-egy
kicsit czenderegjen. Mi az alvást illeti, arra
nézve az elsö körü csecsemő kis-̂ é másként
viseli magát, mint a már idősebb; mert mig
amaz (hihetőleg agyának még csak belsö ér-
lelödé-e miatt) többnyire csak alvással
tölti élete elsö idejét, azalatt az érzékek
fokonkirni feloi.sudtával « az általuk megin-
ditott szellemi (agyb.-li kül-) tevékenység-
nél fo^va, az alvás egyre rövidebb ideig tart;
mert hisz' csak az agy alszik. De valamint a
táplálkozásnál a nevelök szabták meg, és
pedig minélelöbb, az arr;t való időt, ugy
kell azt tenniök az alvás idejével is, mi által
el lehet érni, hogy elvégre a csecsemő egész
pontosan meghatározod ideig ébren van,
más, ugyancsak szabott időt pedig tölt alva,
(különösen éjjel és miután megitatták). E

*) Bock tanár ,,kz egészség négy könyve" czimü
munkája magyar kiadásából, mely „a magyar nép szüksé-
geihez alkalmazva" nem sokára meg fog jelenni. — Szerk.

tárgyra nézve azonban még a következő
szabályokat is keli követnünk : a csecsemő
aludjék saját ágyacskájában, maradjon jól
betakarva, (különben könnyen megeshetik,
hogy teste meghűlvén, hasmenést kap) s ne
szoktassuk szükségtelen altató szerekre, mi-
ket késöbb folytatni alkalmatlan volna, p.
dalolásra, arra, hogy kezében legyen ápoló-
jának keze, nyaka, keble; világosságra, stb.
Ha a gyermek netalán már is roszul volna
szoktatva, rivása ne gátoljon minket a rosz
szokásnak elhagyatásában; szükség eseté-
ben még néhány ráütéssel is az ülepére. —
A mozgások, részint azok, miket a csecsemő-
vel mások tesznek, részint miket neki magá-
nak tennie kell, a gyermeknevelés ügyében
szintén komoly figyelemre méltók. Legelő-
ször nincs helye annak, hogy a csecsemőt
valaki hordozza, htirczolja, ringassa vagy
lóbálja, mi különösen akkor nincs helyén,
mikor rí; ellenben a csecsemőnek fekvő vagy
ülő helyzetben való kocsin járatása szabad-
ban olykor ajánlatos, de ezt sem szabad
csititó eszközzé tenni. A legtöbb anyának
igen kártékony kivánsága azt óhajtja, vajha
gyermekét minélelöbb kivehetné kis ágyá-
ból, s hordozhatná a feleziezomázottat kar-
jain ülve. Az időelőtti /elültetés a csecse-
mőre nézve fölöttébb veszélyes, mert a
gerincz oszlopgörbülésén kivül, belső élet-
fontosságú szervei fejlödtében is támadhat-
nak zavarok, és pedig a test összehajlása
következtében, mely a nagy és nehéz fejet
még el nem birja. E szerint ülésre szoktatni a
csecsemőt egyátalában nem szabad előbb,
mig meg nem erősödött annyira, hogy fejét
egyenesen és feszesen tartani s magától
felegyenesedni kópés. — Ennyire azonban
rendesen csak az ötödik hónapon túl fej-
lödik.

Minthogy nem valószinü, hogy a gyer-
meknek karonvaló hordozásával akár édes
anyja akár dajkája fel fognának hagyni, mind-
amellett , hogy ez szükségtelen s hogy a
gyermeket ez által már kényeztetik (még pe-
dig kölcsönös kárral) : legyenek legalább
tekintettel arra, hogy a csecsemőt ne min-
dig egy karjokon hordozzák, hanem felváltva
majd a jobb majd a bal karon, hogy végké-
pen el t;e ferdüljön. A mily ártalmasok a
korai ültetési kisérletek, épen oly kártékony
a gyermeknek időelőtti átlátása és járatása.
E tekintetben is legjobb, nem állitni lábára
a gyermeket elöbb, csak mikor már saját
erejéből kezd fel-fellépegetni és szaladozni,
s erre a 10, vagy 11-ik hónapjáig meg is érik.
Addiglan hadd csuszszék a már ülni tudó
gyermek, a takaróval s puha párnákkal fö-
dött padlón ide s tova, s tanulja meg, ha neki
tetszik, a fölegyenesedést olyan tárgyakon,
a melyeken magát meg nem sértheti, önma-
gától. Járó kosarak, futókocsik, járszalagok,
s minden e nemü segédeszközök, melyekkel
az állást és járást elősegiteni szokás, semmit
sein érnek, mert a gyermek mellére károsan
hat valamennyi. Még a lazán ráillesztett
járszalag leginkább türhető, de az is csak
akkor, mikor a gyermek már szaladoz, de
még kissé ügyetlen és nagy fejü; de a jár-
szalag, melyet soha sem szabad feszesen tar-
tani, akkor sem arravaló, hogy aszaladozást
elősegítse, hanem csak arra, hogy e lebukást
akadályozza. A fekvő gyermeket soha sem

fölemelni, hanem
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mekben egyszersmind az akarás is, mely
azután idővel és lassankint szilárd akarattá
erősödik. Az olyan ember, kit gyermekkorá-
tól fogva mindig mások gyámolitának, ké-
sőbbi életéből is rendesen pulya és ingatag
jellemünek fog mutatkozni. — A csecsemőt
ürülései dolgában azonnal lehet tisztaságra
szoktatni, mihelyt ülni tud, az által, hogy
szabott időközökben éjjeli edényre ültetjük,
s a szorongatás hangjait hallatjuk vele.

A csecsemő szellemi nevelésére nézve,
mely, épen ugy mint a testi, szoktatáson
alapszik, főteendőnk az, hogy a kisdednek
érzék-szerveit ép állapotban megtartsuk s
kellőleg kifejleszszük; mert csak az érzékek
segedelmével, különösen a látás és hallás
által ébred lassankint az agy munkássága :
az öntudatos érzés, értelem és akarat, szóval
a szellem, s csak általok képeztetik ki. Élete
elsö idején az ember, épen mivel agyának
önálló külmunkássága érzéki benyomások
következtében még meg nem indult, teljesen
öntudatlan, s mozdulatai, rivása egészen
gépszerü.

Még a legközönségesebb érzés, t. i. a
kellemes vagy kelletlen benyomások ér-
zete is csak lassan képződik ugyanazon be-
nyomások többszöri ismétlödtével érző ide-
geinkre, tehát szoktatás, vagy más szóval,
gyakorlat utján. Soká tart, mig a kisded az
egyik benyomást a másiktól meg tanulja kü-
lönböztetni; kell hogy az édes anyatej több-
ször folyt legyen a csecsemő nyelvén végig,
mig elkezdi kellemesnek érezni; annakelőtte
a legkeserübb hig anyagot épen oly köny-
nyen szörpöli mint az édes anyai emlőt. S
épen ugy áll a dolog többi érzéseivel is,
ugy hogy a nevelők kezében van, a gyer-
meket mindenféle fölösleges érzésekhez
szoktatniuk , miket utóbb nem örömest
nélkülöz, s melyek ha nem gerjesztetnek
benne a szokott időre és módon, akaratos
rívásra és annak a mi után áhítozik, ki-
erőszakolására adnak neki alkalmat. —
Az érzékek közöl első ocsúdik fel a tapintat,
de csak az ajkakon, melynélfogva ezek az
emlőt keresik; azután ébred a látás, ezt kö-
veti a hallás és izlés, végre a szaglás és áta-
lános tapintat. A szem, (mintegy a negyedik
hónapig csak a közelben terjeszkedő látás-
sal) eleinte részvétlenül meredez a világba,
de hamar kezd a világosság felé irányulni,
s már némi figyelmet mutat, mig a második
hónapban már az egyes tárgyakon meg-
akadván, rajtok időz is. E nézegélésböl ered-
nek az agyban az első érzéki benyomások,
(az agyképek), melyek ismételt nézegetés
után mélyebben benyomulnak, s könnyeb-
ben ismét felujulnak, külsö tárgyuk uj meg-
jelenése nélkül is. Igy tanul a kisded embe-
reket és tárgyakat ismerni s képzeteket
alkotni róluk, (azaz emlékezni korábbi be-
nyomásokra, s észrevenni, hogy az uj kép
és a korábbi ugyanegy tárgytól erednek).
Hasonlót mondhatni a hallásról. A kisdedet
eleinte csak erősebb csattanások rázkódtat-
ják meg; lassankint harsányabb és szelídebb
hangok közt kezdi érezni a különbséget, s
mintegy a második hónap vége felé kezd
szemeivel s utóbb a fejével is arra fordulni,
a honnan a hangok erednek. Az ötödik hó-
nap vége felé a gyermek figyelme egyen-
lőn van megosztva a két érzék, t. i. a látás
és hallás között; a két' érzék kölcsönösenszabad karjánál fogva

mindig ugy, hogy mind a két kezünkkel támogatja egymást a külvilág és különösen
hóna alá nyulunk. A szaladozó gyermeket a távolságok megismerésében, a hang né-
tnindaddig, mig járása nem egészen biztos, zésre, a látás fülelésre készti a csecsemőt.

kezénél fogva vezetni szintén hiba.
csecsemő nevelésében mozgásaira

el kell fogadnunk ezt : hadd mozgassa
ta9Jait születésétől kezdve szabadon, s hadd
tanuljon saját erőködései folytán Önmagátóljon saját erődései fyán Önmagától
ülni, áiini és járni. Ezáltal felébred a gyer- \ a dal.

Most igazán szemfül a gyermek, s egyre
több érdekkel kiséri a látását és hallását
ingerlő tüneményeket, szóval mindent a mi
mozog, s a mi hangot hallat; érdekelni
kezdi a beszéd, a hangegyen, (rhythmus),

Apránkint megtanulja egymástól meg-
különböztetni s ismerni édes anyja s a kö-
rülötte levö emberek test- és tagjártatását,
arezjátékát, hangját, szavát. Mig előbb zajos
hangok jobban meginditották, mint a dalla-
mosak, most ezekre figyel inkább. Ha a lá-
tás már nézdeléssé erösbödött, (a harmadik
hónapban) ' akkor már nyulni is kezd a tár-
gyak után. Ezeket sokszor elvéti, s előbb
csak megfogja s ismét elereszti, utóbb erő-
sen markolja meg, s ide oda kezdi forgatni
s lassan megtanulja szájához vinni, végre
megtapogatja, s ugy ismerkedik meg nagy-
ságuk-, alakjok- s távolságukkal. Mihelyt (a
harmadik hónapban) hangképzetek alakul-
tak s gyültek, előáll a gagyogás, mely ké-
sőbben egyes könnyebb szók utánzásává
tökéletesedik. Ha a gyermek valamely tárgy
előfordultával, vagy valamely tény, hang s
más sajátság előálltával egyszersmind bizo-
nyos hangot hall, e hang és a vele járó be-
nyomás többször ismételtetvén, ÍZ egyik a
másikat juttatja a csecsemő eszébe. Igy ta-
nul a gyermek (az ötödik vagy hatodik hó-
napban) némely szót érteni, különösen sze-
mélyek és tárgyak neveit. Az igéket, s a
név- meg ige-szók értelmének szorosabb
meghatározására szolgáló egyéb beszédré-
szeket csak későbben tanulja megkülönböz-
tetni. Füzött vagy szőtt beszéd előtte telje-
sen érhetetlen. A mosoly már a második
hónapban mutatkozik, (de a negyvenedik
nap elött soha sem!) s mindig elöbb lát-
hatni ezt a gyermeken, mint a sírást (könye-
zéssel).

Csak az ötödik vagy hatodik hónapban
kezd kaczagni és ujongani. Oly csecsemők,
melyeknek vágyai mihelyt sírnak, azonnal
teljesittetnek, s melyek ezáltal gonoszságra
neveltettek, ama korukban már sírás rívás-
sal ügyekeznek akaratjukat érvényesíteni s
a mit megkívántak, elérni. Már az ötödik
hatodik hónapban érti a csecsemő a nyájas-
ságot, valamint a komoly testtartást és
hangot; megtanul várni, türelmesebb lesz,
s érzéki benyomások által elhagyja magát
testi élvezettől vonatni vagy riasztatni. A
hetedik vagy nyolczadik hónapban a gyer-
mek magányban is eljátszik, utánozással
foglalkozik. A kellemetlen érzés, mely vala-
mely hiány érzetéből támadván, annak meg-
szüntével ismét megszünik; azon tapaszta-
lása, hogy bizonyos eróködésre bizonyos
eredmény következik, s hogy ilyen hatásokra
maga is képes : lassadán azt kezdik vele
sejtetni, a mit czél, következés és idő fo-
lyama alatt szokás érteni, Minélinkább kezdi
azután mozgási képességét gyakorolni a gyer-
mek, annálinkább fejlödik ki a nyelve is, s
ö eleinte saját módja szerint nevezi el a dol-
gokat, későbben pedig utánzásnál fogva azon
nevekkel, a melyeket hall. Nyelve további
kiképzéséhez azután egyéb sem kell, mint
hogy másokat halljon beszélni s a tölök
hallott mondatokat utánozza.

A csecsemő s átalában a gyermek szel-
lemi nevelése ügyében a főszabály ez : Tá-
volits el a gyermektől mindent, a mihez nem
jó szoknia, ellenben ismételj vele mindent
állhatatosan, a miről akarod, hogy második
természetévé váljék. A gyermek szeszé-
lyének, melylyel határtalan önkényre törek-
szik, soha sem szabad teljes féket ereszteni,
hanem fel kell állitani bizonyos törvényt,
mely által némely dolgok okos megenge-
dése, másoknak ugyanilyen megtiltása sza-
bályoztathassék; ezáltal fel fog ébredni a
gyermekben fokonkint a törvény érzete,
melynek engedelmeskedni mindenki kény-
telen. Itt lehet egyuttal és pedig a legjobb
sükerrel alkalmazni a rosz érzés benyomá-
sait is, különösen gyermekeknél, melyek ele-
vénebb természetüknél fogva élénkebb moz.
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mihez öket különben csak nehe- jot J - ™ * ^ ^ * " 3 * %£&£
zen s hosszu idö mulva lehetne szoktatni, gyermek hallására es beszelő. u: s

gondolni, hogy a verés itt még hatnak, hanem egész valóját indítják meg.

s futosni

^ meg kellett verni, szerzö nézete szerint sagy<*™ — - y j - , - — £ • - - - fc

S "g'-en el van kényeztetve, s csak a ^ ^ y ^ ^ ^ C ^
legmerevebb következetességü ^ e v e és 3

g zf ̂ " ^ a aítal Skerült neki valamit
fog azon még segíthetni Ezért kell a legpa- szí, a gy tehetségeit, mint-
rányibb vonásra is figyelni melyben a gyer- ^ ^ J l Z ^ s é z csak ezek által
mek egyéni természete nyilatkozik. A gyer- nogy
mek elkényeztetésének alapját rendesen az-
zal rakják meg, hogy a csecsemőt kezeiken

d e

gerjesztenek,
mely,ha egy-
szer ki nem
elégittetik,
rívásra kész-
ti. —Igy tá-
mad a csecse-
mőkben las-
sankint a szo-
kás, a maga
kényétrívás-
sal kierősza-
kolni, s ha a
szülék elég
gyengék, s a
rívó gyer-
mek kényé-
nek enged-
nek, az csak-
hamar oda
fejlödik, hogy
a gyermek,
ha nem tör-
ténik a mit
ő akar, da-
czol,megköti
magát és ko-
nokká lesz.
Kell bezzeg
azután ve-
réssel kiir-
tani a gyer-
mekből azt
a gyomot

aleglelkiismeretesb
l taPintá8-érz,

legnagyobb száma már gyermekkorában
hull a sirba. Ez azonban korántsem a gyer-
meki szervezet gyengeségének vagy a kevés
életrevalóságnak következménye, hanem a
ferdén vezetett testi nevelésből ered. A nem
gyermeknek való eledel, hideg és tisztátalan
levegő, meghűlések, különösen a haséi, vér-
szegénységet és sorvadást, tüdőlobokat és
hasmenést hányással idéznek elő, s e beteg-
ségek ölik meg a csecsemők nagyobb részét;
mindamellett, hogy a bajt ki lehetne kerülni,
vagy ha már megvan, helyes bánásmód által
a veszélyt mindjárt a kezdetben elhárítani.
Nem veszélyes, hanem alkalmatlan bajok és
rendetlenségek : a dugulások (hasrágással
és fájdalmas rivással), miket mindig csak
allövet által kell megszüntetni; sebhelyek és
kütegek, melyekben legjobban segit a langy-
vizzel való gyakoribb tisztogatás és üde
faggyúval valo kenés; a fogzás. — Mi a
tehénhimlő beoltdsdt illeti, mely alkalmasint
még sem egyéb, mint a vérnek himlönyirkmég sem egyéb, mint a v é r e y
általi megmérgezése : szerzö ezt több tapasz-

l tá é sem tartja oly ártalmat-általi m g g
talat után még sem tartja

A kapuczinusok zárdája Budán. — (Myskovszky rajza után.)

melyet a szülék ;maguk oly kitartó gond-
dal fejlesztettek benne! S vajjon e verés
nem inkább a szüléket illetné e? A gyer
mek csecsemő korában elkövetett ilyen ne-
velési hibákból és csak ezekből ered azután
rendesen ama jellemtelenség és a gonosz
iellemek mindazon változatossága, mely ké-
sőbben a gyermeket és szülőit szerencsét-
lenné teszi - A szoktatás e szarint a neve-
lés főtényezője, melyet a gyermek utánzasi
ösztöne mé» támogat. Az ember sokat nél-
külözhet, csak az embert nem. Nyájasság a
hangban, az arczkifejezésben, a tekintetben,
s összes környezetének a gyermek iránti
magaviseletében nagy befolyást gyakorolhat
a gyermek kedélyének kifejlődésére, s daj-
kája megválasztását (a száraz dajkát vagy
késöbbi ápolóját is ide értve), ezért is kell
nagy gonddal intézni. Neveljék csak fel a
szülék első gyermeköket jól, esnek példája
oly jótékonyan fog hatni öcscseire, hogy ez-
által a nevelés oly nehéz munkáját maguk-
nak jóval megkönnyebbitették. De, mivel
még tapasztalatlanok, okos tanácsot pedig &z
életben nem igen hallani, követendő példát

kének gyakorlása által, mely a nézése és
meo-tapintása elé kerülő tárgyak közelebbi
és távolabbi mutogatásából áll, a gyermek
helyes képzetet nyerhet arról, a mit nagy-
nak és kicsinynek nevezünk s a mit a tér
alatt értünk ; a hallás gyakoroltatása sokat
tehet a tér, az irány s a távolság megité-
lésére.

A fület azonkivül, tisztán csengő han-
gokat- és dallamokat elénekelve vagy vala-
mely hangszeren eljátszva, s minden zür-
hangot kikerülve, lehet a jó hangzás érzetéhez
és élvezetéhez szoktatni. Mindamellett, hogy
e gyakorlatok a csecsemők korában nem oly
nagy fontosságúak még mint későbben, még
sem kellene azokat egészen elmulasztani.

Mindenesetre nagy előny, ha sikerül
általok nagyobb figyelmet gerjeszteni a

oly ártalmat-
lannak, mint
a legtöbb
orvos véli, s
ö ennélfog-
va azt hiszi:
az oltást
nem kellene
az élet elsö
hónapjaiban
tenni, hanem
a gyermek
elsö életéve
után, mikor
teste már
kissé erő-
sebb; sem-
miesetre pe-
dig a fogzás
vagy elvá-
lasztás ide-
jén. Korábbi
beoltásra ö
csak akkor
s z á n h a t n á
rá magát,
ha a himlő
a szomszéd-
ságban j á r-
v á u y o s s á
vált volna.

Korunk-
ban egyéb-
iránt a tudo-
mány terén

fölmerült a kérdé < : vajjon az oltás általá-
ban ótalmazhat-e; de kielégitő választ még
nem hallottunk. (Folytatása kev

gyermekben az érzékek alá esö tünemények
iránt, mert e figyelemből fejlődik későbben
a megfigyelés és éber vigyázat.

A kóresetek a csecsemőknél, noha tulaj-
donkópen csak kevésnek kellene lenni, mégis
nemcsak gyakoriak, hanem veszélyesek is, s
többnyire halálosak. A született emberek

A kapuczinusok zárdája Budán.
Mióta e lapok megindultak, már számos iz-

ben volt alkalmunk a testvér főváros nevezetesebb
köz, magán, és egyházi épületeiről nemcsak megem-
lékeznünk, de azokat lehető hü rajzokban is bé-
mutatni, s szabad legyen hinnünk, hogy ez által
lapunk a főváros részletes ismertetéséhez sok ér-
dekes adatot szolgáltatott.

Jelenleg is érdemesnek tartjuk, a kapuczi-
nusok szerzetének nemrég egészen újjá alaki-
tott buda-vizi városi zárdáját és templomát meg-
ismertetni, annyival is inkább, miután ez Buda
számos egyháza közül akár csinosságát, akár
történetének vázlatát tekintjük, nem utolsó helyet
foglal el.

Buda egyházairól szólván, Palugyay ezeket
jegyzi meg jeles leírásában: „A Buda városában lé-
tezö számos egyházak is bö anyagot szolgáltatnak
az élőkor eseményei átnésésével foglalk o z o törté-
nész tolla alá. - Buda lakossága kitünő a vallá-
sosságban, s itt van örvendeztető indoka a Budán
létező egyházak nagyobb ezámának; a ha e rész-
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ben az előkorra visszagondolunk, alig maradand
okunk kétkedni: hogy hajdan Buda városát még
több, és nagyobbszerü egyháza1!, mint a vallási
buzgóság — ezen minden polgári jóllét szent köz-
pontjai—ékesit ették.— Ez egyházak í-záma, s egy
tekintet a népesség rovataira,' szükségtelenné
tesznek minden további szot az iránt : hogy az
országunk fővárosában lakozók római katho'ikus
többsége tetemesen tulhaladja a más vallásokat kö-
vető többi lakosság összes fzámát."

Jelen képünk tárgya azonban sokkal ujabb
eredetü a számtalan többi templomoknál, melyek-
nek ma már nyomaira is alig akadhatunk. Ez
csak a törökök kiűzetése után keletkezett.

Rövid történeti vázlatát, e szerzetes rendnek
levéltárában található eredeti adatok nyomán,
ugyancsak a kapuczinus atyák ez időszerinti érde-
mes történésze, szíveskedett számunkra összeáili-
tani. S ezt a következőkben adjuk elő.

Miután 1686 szeptember 2-án a törökök a
győztes keresztyén hadaknak meghódolni kény-
tenek voltak, nemcsak Budáról, de az egész or-
szágból dicsőségesen elüzettek; azon a helyen, hol
később e zárda épittetett, akkor török mecset
állott, melyhez valamely nyilvános épület is v. lt
csatolva, s ez eleintén katonai korházul használta-
tott; mig 1687-ben Szécsényi György *) eszter-
gomi érsek és Magyarország prímása, azon elha-
tározásrajutott, hogy Budán a haza fővárosában
kapuczinus konventet alapir, és n czélból az ak-
kori rendfőnöknek 20,000 forintot adott át sza-
bad rendelkezésre.

Ennek következtében a nevezett rend főnöke
Leopold császárhoz folyamodóit, hogy engedje át
neki a fentebb emlitett katonai kórház épületét a
mellette levő török mecsettel együtt; és a császár
kérelmét minden késedelem nélkül teljesité.

Ez megtörvén, 1692 ben már a kapuczinus
atyák, számszerint négyen, a volt katonai kór-
házba, mint ideiglenes lakhelyükbe, s a török me-
csetbe, mint szintén ideiglenes templomukba,
ünnppélyesen igtattatt^k be, Brunner prépost és
akkori pestvárosi plebános által.

1698 ban dakittatott át a mecset végleg ka-
tholikus . gyházzá, de ekfor csak egyszerüen
szenteltetett fel. A lelkész-égi kötelességek vég-
hezvitelét azonban már 1693-ban február 1-én
nyertek a kapuczinusok magától az alapítótól, s
ezt a régi hajóhidtól. a harminczad épületig volt
kötelességük teljeHteni. De a plébániai köteles-
ségek tfljeMtéíéről 1701. julius 13 kán önként
lemondottak; valószinüleg azon okból, mert a
szükséges egyéneknek nagy szűkében voltad.

171(5-ban szept. 20-án e temclom, Xatali
Lukács belgrádi püspök, mint az esztergomi
érsuk helyettese által ünnepélyesen feL-zentel-
tetett.

1717-ben végre a rend klastroma teljesen fel-
épült, miután sikerült legyőzniök ama számtalan
nehézségeket, melyeket részint a város, részint
nv's szerzetes rendek gördítettek eléjük. — Az
akkori klastrom területéhez tartozott, a most ugy-
nevezett Corvin Mátyás-t^r is, mely a templom
északi oldalánál terül el, valamint lejebb az úgy-
nevezett „halásztér" is. De e két tért, melyek
kőfallal voltak bekerítve, József császár a kJas-
trom birtokából kihasittatta és Buda városának
nyilvános piaczokul adni rendelte.

Ugyanazon év junius 19-én József császár i
parancsára ismét át kellett venniök a kapuczinu '•
soknak a leJkész'égi kötelességek teljesitését, i
mit azóta szakadatlanul folytatnak. I

1849-ben Buda ostroma alatt, a régi kapu- !
czinus zárda és templom, a reá hullott ágyu go-

központját Brüsszelben Nadar légutazása képezte,
ki ismert léghajóján, a „Geant"-on, ismét szeren-
csét próbálni indult.

A nagy közönség előre kiváncsi volt ez uta-
zásra. Még mindenkinek élénk emlékeztében volt
a baleset, mely Nadart legutóbbi légutazása al-
kalmával érte, s mindenki óhajtotta látni a hatal-
mas gömböt, mely különben is „óriás" nevet visel.

Ez ünnep napján Brüsszel lakossága meg volt
kétszerezve. A különböző vonatokon minden pil-
lanatban uj meg uj idegenek érkeztek, s növelték
a néptömeg számát, mely már korán reggel to-
longva foglalta el az utczákat. Délelőtti tizenegy
órakor nem is lehetett közelíteni a tér felé, honnan
az indulásnak kellett történnie.

A léggömböt háromnegyed egykor kezdték
tölteni. Ennek ugyan korábban kellett volna kez-
dődnie, de oly óriási előkészületek közt, minőket
Nadar léghajója igényelt, nem csoda, ha mindig
akadt késedelemre ok, melyről előre gondoskodni
alig lehetett. S valóban meglepő látvány volt, a
„Geant" légi útjához szükséges eszközök : gépek,
csigák, emeltyűk, együtt szemlélése, nem kevésbbé
azoknak nagysága, sulya és sokasága; s midőn a
léggömb fölszerelésének mestere, d' Artois, azt
bontogatni kezdte, ember volt, a kinek feje meg
nem szédült.

A léggömb gyorsan telt. Majdnem 6000 köb-
méter gázt foglalt már selyem falai közé, midőn
ereje érzetében méltóságosan kezdett terjeszkedni
és emelkedni. A hálók alsójrészeiben 260 zsák föld
és homok függött, hogy a földhöz kötve tartsa, s
200 katona tartotta nagy fáradsággal a köteleket,
mig végre fél 5-kor egészen megtelt volt.

A léggömbhöz alkalmazót hajó, művészileg
készült valóságos kis házacska, minden legkisebb
részéig fűzfából és bambusznádból fonva. Leirását

| már Nadar mult évi utazása alkalmával adtuk, de
j rajta most az a javítás történt, hogy oldalához

egy csengetyü van alkalmazva, négy rugóval, me-
j lyekről 150, 100, 50 méter stb. egyeneüen hosz-
szuságu kötelek függenek, végükön valami suly-
lyal, az éji leszállás veszedelmeinek megelőzésére.
Ha például a léggömb, sötétben 150 méternyire
közeledik a földhöz, a földre érő suly miatt meg-
tágul a rugó, s a csengetyü hangot ad, a mi elég
figyelmeztetés, hogy a hajó népsége talpon le-
gyen.

Leopold király, a Brabami herczeg cs her-
czegné, s a Flandriái gróf négy óra tájban érkez-
tek meg a térre. A király bemutattatá magának
Nadart, nyájasan társalgott vele, s trúfásan meg-

: jegyezte, hogy a terhet, melyet a zsákokban raa-
; gával visz, még a belga határok közt kihányja,

mert az belga föld, őt pedig eskü kötelezi, hogy
• országát az utolsó marok porig sértetlen megvédje.
; Az indulás ideje megérkezett. A kis házba

minden uti pogyászt, 3 napra szükséges élelmi
szert, továbbá ruhákat s tudományos vizsgálódás-
hoz szükséges eszközöket beszállitottak, s mintegy
60 postagalambot vettek magukhoz, hogy rögtön
tudósitást küldhessenek, ha véletlenül oly helyen
szállanának ki, a hol távirdák mrg nincsenek.

Bár a szél a tenger felé fujt, s igy csak rövid
utazásra lehetett kilátás, mégis mindennel hosszabb
időre ellátták magukat, s fegyvereket is vittek
magukkal, azon esetre, ha leszállás esetében véde-
lemre lenne szükségök, mint a mult évben a han-
noveri parasztok ellen, kik a légutasokat rosz
szellemeknek vélve, megtámadták.

Fölbocsáták a szelet kémlő apróbb léggolyó-
kat. Ez apróbb s igen csinos formáju kaucsuk
léggömbökre, melyek a brüsszeli ünnep hirét hi-
hetőleg messze voltak viendők, a belga czimerek

szemlélte örömpillantással, míg az csak sötét pont
gyanánt volt látható, s végre Nino ve felé eltünt a
lenyugvó nap bibor fényében uszó láthatáron.
Ezután a hajó még azon veszélyes helyzetbe ju-
tott, hogy egy pár sebes szélroham a csatornán
keresztül majdnem az Atlanti tengerre sodorta; de
szerencsésen kimenekült s pár óra mulva, mintegy
l l órakor, a léggömb Ypern mellett minden baj
nélkül leereszkedett, s igy az utazás szerencsés
véget ért.

Képek az állatéletböl.
(Vége.)

lyok cs bombák által majdnem egészen elpusztít- ! voltak illesztve a következő fölirattal
tátott, mert épen mindkét részről a lőirányba
esett.

De 1857-ben a fejedelem kegyelméből, rom-
jaibólismét jelenlegi alakjában, és sokkal szebben
mint valaha volt, ujra felépült.

A zirda csinos homlokzatának a fő-utezára
eső fele részében a városi elemi tanodáknak ada-
tott eléggé tágas és alkalmas hely, mig a másik
fele részében a plébánia hivatal, és a szerzetes
atyák czellái vannak. Z. G.

Xadnr lég-utazása Brüsszelből.
Belgiumban nagy nemzeti ünnep volt a mult

szeptemberben. A függetlenség harmincz-negye-
dik évünnepöt ülték nie

„A belga függetlenség 34-ik évünnepe. A
I „Geant" harmadik légutazása. Nadar. Brüsszel,
| szept. 26. 1864."

Fél hatkor a következő utasok szálltak a ha-
jóba :

Nadar, D'Artois Camille a hajó kapitánva,
Barret főhadnagy, Morhain alhadnagy, Journa-
chon Adrién; Nadar testvére, de Rote mérnök,
Frederix hadnagy, Stcrckx kapitány, Bárral
György és Niset magánzók, és még hárman.

De a hajó annyira tul volt terhelve, hogy há-
romnak ki kellett szállani. Ezek az utazásnak ko-
rán örültek. A 260 z s ák homokból is csak 18 ma-
radt, a mi már nélkülözhetetlen volt.

A hajó már készen állt az indulásra. Ez ünne-
pélyes pillanatban minden szem a .,Geant" felé
fordult. D' Artois a kötelek közt helyet foglalva,

« •

Az ez alkalommal tartott ünnepélyességek \ kim°ndá a vezényszót : ..Bocsássátok el!" s a lég-
gömb a tengernyi nép örömüdvözlése mellett mél-
tóságo«an emelkedett föl a magasba. A Brüsszel
fölött magasan lebegő gömböt a nép még sokáig

J *

•) Az illető rredeti okmányokban ; g y for(]„i o i ő n e v e )
nem pedig igy : Széchenyi. — Z, Q.

\

Áttérünk most a felnőtt és kiképzett
hanyásznak boneztanához, mely annál na-
gyobb érdekkel fog birni, minthogy közön-
ségesen azon véleményben vagyunk, hogy a
csigák csak két részből állanak, t. i. a csiga-
házból és egy formátlan nyák-tömegből;
mert a kik a csigákat enni szeretik, az egész
állatot egyszerre nyelik el, vagy szörpölik,
azt állitván, hogy ez ugyan mennyei élvezet,
de az egész csak egy homogén falat.

A csigák átalán az állati rendszerben az
úgy nevezett puhány ok (mollusca) osztályá-
hoz tartoznak. Ezeknek száma igen nagy,
mert az édes-vizü és szárazon lakók, meg a
tengeri puhányokat egybevéve, mindössze
11,400 fajtát számlálunk ; ha pedig ezekhez,
mint a mostan élőkhöz, még az ásatagokat,
azaz a kihalt fajtákat, 13,800 al hozzácsa-
toljuk, ugy összesen 25,200 puhány fajtát
találunk. Mindezeknek átalános megismer-
tető jellege, hogy egész testök egy tágas és
bő külbörrel van ellátva, mely minden
domzatra képes levén, a testet mint egy
oga vagy köpönyeg körülfogja és bebur-

kolja ; azért a puhányokat köpönyeges álla-
toknak is nevezik. Ezt naponkint észlelhetni,
ha például egy kerti csigát kezünkbe vevén,
ujjainkkal szarvait érintgetjük, nemcsak
ezeket, hanem egész fejét maga magába
visszahúzza, azaz köpenyébe burkolja, és igy
csakugyan egy homogén anyagot lát-zik
képezni. Minden testrészét e köpenybe rejt-
heti a puhány, ez tehát egyik sajátságos tu-
lajdonsága, mely szerint kinyúlik és kitágul,
ha a szükség ugy kivánja, ellenkezőleg pedig
ismét összehúzódik, és ekkor e köpeny ké-
nyelmes bőségét onnan látjuk, hogy az több
redöbe füződik össze. Második tulajdon-
sága e köpenynek az, hogy azon része, mely-
lyel az állat a csigaházhoz tapad és illetőleg
ehhez hozzá van nőve, a csigaházat magát
szüli. Láttuk felébb a csigának tojásában
valo kifejlődésénél, hogy eleinte még a csi-
gaháznak semmi nyoma sincsen, c^ak a 13 -
14-ik költés-na; on venni észre, hogy a csiga
külböre egy igen vékony, de szilárd lemez-
két kezd képezni. A köpeny külső rétegének
egyrésze tehát átváltozik csigaházzá; vér-
edényeiben t. i. feloldott mész részeket vivén
a külbör szinére, azokat itr, kiválasztás
gyanánt lerakja, miáltal a csigaház alapja
meg van vetve. — Az állati szervezet ezen
müködését az emberi köröm képződéséhez
is lehet hasonlítani, ez is testünk köztaka-
rójának kiválasztásául tekinthető, csakhogy
itt a kiválasztott képlet szaru-anyag, a csiga-
háznál pedig mész. A rovarok külböre, mely
szintén kemény, hasonló módon képződik, a
különbséget ismét csak az anyag teszi mely
itt az ugynevezett Chitin. Május- és junius-
ban ezen esigaház-épitést a kerti csigákon
észlelhetjük igen szépen. Ekkor t. i a fiatal
kerti csigáknak igen vékony és majdnem át-
látszó, fehér a házuk, melynek szélén egy
igen finom koszorut látunk, mely nem egyéb,
mint a véredényeknek azon, a hajszálnál vé-
konyabb ereknek hálózata,melyből a mészré-
szecskék lassankint lerakódnak. A csigaház,
nak növekedése a csiga nagyobbulásával
halad egyaránt, ugy, hogy a csigaház szélé*
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hez vagy szájához ujabb és ujabb mészle-
mezkék csatoltatnak, a kész csigaház alsó
részén pedig a mész-részek lerakodása foly-
tonosan történvén, ez által vastagsága s szi-
lárdsága gyarapodik. Ha esetleg ezen csiga-
háznak töré4 által egy darabkája elvesz, az
alatta levö köpeny ujolag, mész kiizmány
gyanánt, pótolja a veszteséget, mely a régi-
től némileg különbözvén, ha sok csigaházat
figyelmesen megtekintünk, könnyen megis-
merhető. A tengeri csigáknak, mint tudva van,
fényben és színekbe.1, ugy mint, alakzatuk
változatosságában kitünö csigaházaik van-
nak, (kagylók), melyeknek képződése mind
csakafennemlitett eredetnek köszöni lételét.

A p a hányok köpenye, a különböző ne-
mek szerint, különböző szerveket rejt magá-
ban. Itt csak a hanyásznak belsö szervei
elősorolására szorítkozhatunk, megemlítvén
még, hogy ennél a köpeny azon része, mely
lyel csuszik-más ik, lábnak, vagy tulajdon
képen csak talpnak neveztetik. Innen egy

"alosztálynak jellege vétetvén, a hanyászok,
a talpas-csigák, vagy hasláb'iakhoz (gaste-
ropoda) soroztainak. Azon szervek közül,
melyek a külvilággal érintkezésbe jönek,
megemlitendök a külérzékek képviselői;

. ugyanis először a hanyásznál két szarvat
látunk, (a kerti csigánál négy) ezeket inkább
tapintókul vehetjük, melyek a finomabb és
tulajdonképeni tapintatot eszközlik; más
részt talán a hallás eszközéül is tekinthetők
Ezen szarvak tövében kifelé, láthatni a
szemeket, melyek száma kettő (a kerti csi-
gánál 4, a tapintók végében). A tapintók
között előre álló fejrész alatt van a száj,
melyben a táplálék szétmorzsolására szol-
gáló keményebb száru álkapcsok rejtekez-
nek. A szaglásnak képviselőjét fel nem mu-
tathatjuk, ez alkalmasint az izléssel egybe
van kapcsolva. A gyomor és a bél-csatorna,
meg az eléggé kifejlett és a csigaháznak leg-
végső fordulójáig terjedő máj képezik az
emésztő szerveket. — A lélekzésre tüdőkkel
vau ellátva a hanyász, mi eléggé feltünő,
mert a vizben lakik. Egyébiránt a czethal,
az állatok óriása, ámbár szintén vizi, illetőleg
tengeri lakó, s bár különben a halak alakját
mutatja, mint emlős állat, szintén tüdőkkel
lélekzik. Hasonlót látunk sok rovar pond-
róinál, melyek bár vizi lakók, nincsenek ko
poltyukkal ellátva, melyek által a vizhez
tapadt léget vennék magukba, hanem min-
denkor a viz szinére feljővén, tisztán csak a
szabad levegőt szívják légcsöveikbe. A csi-
gák átalában vagy kopoltyukkal, vagy tü-
dőkkel vesznek lélekzetet; némelyek azonban
ezen szervek mindkettejével birnak, mint p.
az Ampullaria, mely a melegövi édesvizek-
ben lakván, talán azért, mert e vizek idősza-
konkint egészen kiszáradnak, a kopoltyukon
kivül tüdeje is van, s ilyenkor csak a tüdők-
kel lélekzik, valamint az Oncidium egy
neme, mely a tengerparton lakik, ez pedig
az apály idejében szárazon maradván, a
kopoltyuk a lélekzést nem eszközölhetnék,
s igy a tüdők tartják fenn az életre okvetle-
nül szükséges élenyirését a vérnek. — A mi
hanyászunknak szintén néha az lehet a sorsa,
hogy némely mocsár, száraz nyarak lefolyása
alatt végképen kiapadván, a bölcs Teremtö-
töl kopoltyuk helyett tüdőket nyert a lélek-
zés eszközlésére. Ezen tüdők azonban nem
oly kifejlett szerkezetűek, mint a magasabb
osztályu állatoknál, p. az emlősök vagy ma-
daraknál, hanem csak egyszer;i, ugynevezett
tüdő-üreget képeznek, melynek falain a
véredények, finom hálózat képében hozzák
a vért a légnek élenyitö érintésébe.

Ezen. tüdő-üreg vagy tüdőzacskó az állát
hátán egy köralaku nyi á9sal, mely különös,
erre szolgáló izmok segélyével nyilik vagy j
záródik, közlekedik a külvilággal. Ha egy '

üvegben tartott hanyászt akkor, midőn a viz
fenekéről a felszinre jő, megfigyelünk, ezen
nyilast szabad szemmel láthatjuk, mert azon
perczben, hogy kinyilik, egy hallható gyön-
géd pattogással nyilvánul. A vérkeringést
és az idegrendszert meglehetös kifejlődés-
ben találjuk; az előbbeni egy gyürii-aiaku
sziv, azután ebből kiinduló és ebbe vissza-
vivő üttrek és viszszerek által foganatosít-
tátik. A sziv, mint mondám, gyürü-alaku,
melylyel a garatot körülövezi, innen a vér
a test táplálására és fenntartására minden-
hová szerte kering. Az idegrendszer szintén
az emésztő szervek körül gyürü-alaku agyacs
és ebböl szétágazó idegszálak alakjában
létesül. — A nemzőrészek minden egyes
egyénben együtt találtatnak, miáltal a bá-
nyászok való.-.ágoshimnök(herma'>hroditák)
és pedig tökéletes kifejlődéssel; azonban egy
egyén maga magának termékenyítésére nem
elégséges, hanem e tekinteti) u mindenkor
két hanyász együt esen és kölcsönösen érint-
kezik. Az izomzat a csigánál szintén nagy
mértékben van kifejlődve és leginkább
a köpeny vagy burkolatban találja fő tám-
ponját; midőn p. a csi^a, bá~ észrevétlenül
halad, ugynevezett talpán számtalan apró
izmok, mint egy csendes viz tükrén egy
gyöngéd szőllő lengette ezernyi apró hullá-
mok, folytonosan müködnek, azaz összehu-
zódnak és ellazulnak, kitágulnak s igy hoz-
zák létre a közmondásos gyorsaságú csiga-
menést. Dr. Sz.

Egy chinai gyógyszertár.
A mint Novara, az ismeretes ausztriai fre-

gatt Shangait elérte, a rajta levő természettu-
dósok egy chinai gyógyszertárt is megtekintettek.
Ez, külső tekintetében sokat hasonlit ugyan az
európaihoz, de ha részletesebb vizsgálatokba bo-
csátkozik az ember, ettől lényegesen különbözik.
A chinai matéria medica rendkivül gazdag
gyógyanyagokban, melyek msgválasztása ea al-
kalmazása néha rendkivül különcz furcsának ne-
vezhető. „Mostanig" — mondja a Novara utazási
müve — ,,'ir. Hobson legujabb vizsgálatai szerint,
mintegy 442 gyógyaiyago-; ismernek a termeszét
három országából, melyeknek egy jól rendezett
chinai gyógytárban meg kell lenni. E.zek közöl
314 a növényorsz'ághoz, 78 az állatországhoz és
50 az ásványorsi ághoz tartozik." Ezek között le-
het találni madárfé-ízket, száritott gyíkot, kutya
hust, állate->ontokat, emberi testből készitett kü-
lönféle praeparatumokat, osítrigateknőt, kigyó-
bőrt, czethaUbgat,c?áp .gyomrot, őz- és bival-inat,
száritott selyembogarat, selyembogársarat és lár-
vát, medveepét, embersárból készitett praepa-
ratumokat, található továbbá zerge- és rhinoce-
roí szarvból készitett ráspolypor, tengeri nyulsár,
festőnezcsont, száritott fénymáz, száritott piócza
és giliszta, vörös márvány, elefántcdonthulladék,
békából készük praeparatumok, kövületek, régi
rézpénzek a hires chinai uralkodók idejéből, mint
büvereklyék, hó-, forrás-, folyó-, eső- és harmad-
viz, meleg viz, valamint olyan viz ia, melyet a fo-
lyókban létező örvényből merítenek, embertéj stb.
— Az embertéj egyébiránt a gyógyászaton kivül
is nem megvetendő fogyasztási czikket képsz.
Tény, hogy a chinai nők tejö'íkel nemcsak gyer-
mekeiket táplálja*? több éven át, hanem ezenki-
vül folytonosan tejelő állapotban igyekeznek tar-
tani magukat, hogy azon hiányt fedezzék, mely a
tehéntej elégtelen mennyisége mellett, a piaczi
szükséglet és a valóságos készlet között előáll.
„Egy chinai" — beszéli az emlitett utazási mü —-
„ki tö-vénye* felesége mellett néha még 5 —6 ';
ágyast tart, formális majort alakithat. Minthogy ]
a tengeri utazók, ha valamoly kikötőbe msgérkez
nek, rendszeriní szenvedélyesen iszszák a tejet,
nem kis csudálkozásunkra szolgált, midőn Hong- I
kongban egy orvostól megtudtuk a forrást, hon- i
n a n az általunk bő imnnyiségben élvezett téj vá- ;
lószinüleg folyt." '

Az emlitett gyógyanyagok részint Chinából,
részint J ipánból, Siamb^l és a Maiakkai ut vidé-
kéről szármiznak, és ép oly fontos, mint jivedel-
m es kereskedelmi czikket képeznek. Ezek között
némelyek uni versali * gyógyszer gyanánt áruitat- :
nak és a szó szoros értelmében aranynyal mérle- ;
geltetnek le. Ilyen például a ginsenggyökér

(panax ginseng, vagy panax quinquefolia), mely
Mandsur hegyei közt és Korea északi fekvésü
vadonjaiban terem. Chinában e gyógyszerrel az
állam egyedáruskodik, melynek legjobbb minősé-
géb íl egy unczia (két lat) 50 dollárért adatik. —
Atalaban a chinai gyógyszerész por- és labdacs-
alatban szolgáltatja gyógyszereit. A labdacsok
jobb és könnyebb eltartás okáért rendszerint viasz-
réteggel borittatnak be. Dr. B. L.

Egyveleg.
— (Mikép lehet a kávé zamatát (aroma) meg-

tartani.) A megpörkölt kávé, mint tudjuk, ha
sokáig áll, könnyen elveszti zamatát. IJogy ezen
veszteséget elkerüljük, a kávéhoz mindjárt ége-
tés utáa (tehát akkor mikor a kávé még meleg)
melist vagy sárgaczukrot kell tennünk, és pedig
oly arányban, hogy 50 font kávéhoz 1% font me-
lis vagy sárgaczukor jőjön. Ez egy pillanat alatt
körülfjgja a kávét és annak zamatát magába
szivja. Sok kereskedő e műfogásnak köszöni a
hirnevet, milyet az általa árult jó kávé szerzett,
nem pedig az árult kávébab kitűnőségének. Ha
az ember maga pörköli a kávét, az emlitett czélt
az által ia biz osan elérheti, ha a kávéra törött
szukrot hint. — Dr. B. L.

— (A kutya mint életmentő.) Több év elött
Antwcrp városában egy gyermek a csolnakról
véletlen a vizbs esett. Egy kutya, msly épen a
hajó fedélzetén volt, azonnal a vizbe ugrott és a
gyermeket ruhájánál fogva mindaddig függve
tartotta a viz felett, mig egy munkás, ki rög-
tön csolnakbi szállott, oda ért és a gyermeket
fel vette, kinek megszabadítására egy néger is
már beleugrott volt a vizbe.

— (Egy másik példa.) Nem épen régen tör-
tént, hogy két gyermek, az egyik hat, a másik öt
éves Londonban a Grossvenor csatornába esett.
A viz mélysége 6 lábot tett s a gyermekek en-
nélfogva életveszélyben forgottak. Épen azon
pillanatban történt, hogy Ostley ur Nero nevü új-
fundlandi kutyájával, m?.ly a londoni közönség
előtt különböző színdarabokban vitt szerepei ál-
tal nagyon ismeretes volt, a hely szinére érkezett,
Ostley ur látván a veszélyt, egy követ épen azon
helyre dobott, hol a gyermekek eltüntek. A ku-
tya azon pillanatban azon h«lyre ugrott, hol a kő
a vizbe sülyedt, a viz alá merült, és néhány pil-
lanat mulva mindkét gyermeket kihozta a vizből,
tudniillik először az egyiket, azután a másikat. Az
utóbbi gyermek ruhája, melyet a kutya szájában
tartott épen azon pillanatban szakadt el, midőn
a kutya a partra kiugrott, s a gyermek visszaesett
a vizbe. Ez a kutyát korán sem zavarta meg, ha-
nem ujból a vizba ugrott, a gyermek ruháját erő-
sibb helyeri ragadta meg, s azt diadalmasan ra-
gadta ki a tátongó veszélyből. A gyermekek
nemsokára magukhoz jöttek és kifogyhatlan czi-
rogatásban fejezték ki köszönetüket ügyes men-
tőjöknek.

— (Az újfundlandi kutya okosságának egy
ujabb példája.) A következő esomény Bayswater-
ben, London tőszomszédságában, Prencheley ur
családjánál történt. A nevezett család épen eluta-
z tt volt és csak a szakácsüét, a szobaleányt, a
ennél egy 13 —14 hónapos gyermeket hagyott
hátra, ki a családhoz tartozott. A házi kutya éjjeli
12 és 1 óra között a szakácsnéhoz a pinczeszini
konyhába rohan, hevesen ugatni kezd, a szakácsnét
ruhájánál fogva megragadja és a lépcsőkön fel-
felé igyekszik czipelni. A szakácsné azt hivén,
hogy e kutya Cíak játszani akar, sajátságos
magaviseletére nem sokat ügyelt. A kutya másod-
szor is lerontott a konyhába, szokatlanul ugat,
nyöszörög, a szakácsnét ujból ruhájánál ragadja
s a lépcsőkön felfelé igyekszik czipelni. Erre a
szakácsáéban is gyanu ébred, enged a kutya ki-
vánságának, s ez őt ruhájánál fogva, a fóldszinen,
a lakás háttsrében fekvő öltöző szoba ajtajához
vezeti. A mint a szakácsné az ajtót kinyitja, oly
roppant füst nyomul vele szembe, hogy majd meg-
fult és kevés percz mulva lángban állott a szoba
belseje, minthogy az ajtó kinyitása által a fellob-
bonáíhoz szükséges fris levegő benyomult. A sza-
kácsné rögtön lármát- ütőt, és nem feevés fárad-
ságba került, mig a tüzet el birták fojtani. — Ez
onnan támadt, hogy nehány ablakfüggöny közel
téríttetett fel a tűzhöz. Midőn a tűz kitört, a szo-
baleány és a gyermek már jól aludtak a felette fekvő
szobában; s ha a kutya nincs, nagyon valószinü,
hogy azok a házzal együtt a Íáagok martalékaivá
lesznek. — Dr. B. L.
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Irodalom és művészet.
** (Pályázati emlékeztetés.) Pályázni óhajtók-

nak ezennel ujolag emlékezetébe hozatik, hogy a
Kisfaludy-társaság f. é. febr. 6-dikán tartott köz-
gyülése alkalmával két rendbeli pályázatot hir-
detett, ugymint : I. Kivántatik a ballada elmélete.
Jutalma 50 arany. II. Kivántatik egy elégia. Ju-
talma 10 arany. A pályamunkák, idegen kézzel,
tisztán másolva, bekötve, lapozva, a szerző valódi
nevét rejtő lepecsételt jelmondatos levél kiséreté-
ben, folyó 1864-dik évi deczember 31-dikéig a
társaság titoknokához küldendők. Az I. számu pá-
lyadijért a társaság tagjai is versenyezhetnek, a
II. számuért csak nem tagok. Megjegyzendő, hogy
mindaz I., mind a II. számu pályadíjért versenyző
munkák közül csak az nyerhet jutalmat, mely nem
csupán aránylag jobb a többinél, hanem a melynek
önálló becse is ^van. Kelt Pesten, okt. 31-dikén
1864. Greguss Ágost, titkár.

** (A gyermekek testi nevelése) czimmel hasz-
nos munka jelent meg a napokban Hartlebennél,
dr. Hufeland után magyarra fordítva. Előszóval el-
látta dr. Poór Imre. A könyv, mint czimén látható,
jó tanácsokat tartalmaz anyák számára. Fölhivjuk
rá a szülők figyelmét.

** (Az „Éjvirágok") czim alatt megjelent
költeményfüzetre, mely a világtalan gr. Belez-
nay Luiza költeményeit tartalmazza, a megrende-
lések csak e hó végeig fogadtatnak el. Egyszers-
mind fölemiitjük, hogy e költemények sajtó alá
rendezője gr. Beleznay Árpád, a költőnőnek atyja,
nem pedig testvére, a mint mult alkalommal emli-
tettük volt. m

** (Holdmezö-vásárhelyi naptár.) Egy igen
olcsó s gyakorlati kézzel összeállított kis naptár
jelent meg Holdmező-Vásárhelyen „Mezei gazdák
naptára" czim alatt, Tassy Ede által szerkesztve.
E naptár határozottan kijelölt czélja : a gazdasági
ismeretek népszerü terjesztése, s ez irányt vidéki
nyomdáink hatáskörében szivesen üdvözöljük.

** (Jelentés.) „Élet-bölcsészet" czimü mun-
kácskámra az előfizetési határnapig, ugymint f. é:
oktober utolsó napjáig, csak egy előfizető talál-
kozván, ennélfogva a munkácska nem jelenhet
meg. A tisztelt előfizető úr pedig ezennel fel-
szólittatik előfizetett pénzének Lauffer testvé-
rek könyvkereskedéséből visszavételére. — Sasku
Károly.

** (Herzka Zsigmond zongoramüvész) ma,
nov. 6-ikán délután fél ötkor az Európa szálloda
termében hangversenyt ad. A hangversenyadó
művészen kivül közreműködnek még Rabatinszky
Mari, Oroszi Róza kisasszonyok és Stocker Gyula
ur. A zongorák Beregszászi zongoraterméből va-
lók lesznek.

Egyház és iskola.
** (Bibornok primás ö eminentiájának 80-ik

évi születésnapját), Minden szentek napján, nagy
ünnepélylyel tartották meg Esztergomban. Az
egész város ünnepet ült, s Magyarország főpászto-
rának nemcsak az egyházi rendek, hanem világiak
részéről Í8 többen megvitték őszinte üdvözletüket.
Az előbbiek közöl kiemelendő azon látogatás, me-
lyet ez alkalomból ő eminentiájánál a római sz. szék
bécsi követe, FalcineUi Marian athenei érsek tett.
Korán reggel ágyu dörgés hirdeté az emlékezetes
napot, s ágyudörgés közt vonult a két főpap a ba-
zilikába, hol, miután primás ő eminentiája a Krisz-
tust a kereszten ábázoló szép uj oltárképet fel-
szentelé, — a nagy misén fényes segédlettel maga
a pápai nuntius pontifikált. Az isteni-tiszteletet
ft. Lipovniczky István prépost-kanonok zárta be
szép egyházi beszéddel. A nap físi szokás szerint
fényes diszebéddel végződött, melynek fénypont-
jait nevezetes áldomások képezték. Ezek sorát az
apostoli nuntius kezdé meg latin nyelven mondott
beszéddel.

** (A debreczeni felsőbb leánynevelő-intézet,)
özvegy Valkó Károlyné asszony vezetése alatt
mind nagyobb virágzásnak indulván, most már a
debreczeni egyháztanács — melynek oltalma alatt
áll — a t. nevelőnőnek azt is megengedte, hogy
az egyház által adott szép és tágas lakásán, szál-
lásra es asztalra is az intézetben részesülni kivánó
leánynövendékeket elfogadhassa.

** (Háromszéken reáltanodát), szándékoznak
állitani, s ez ügyben gr. Nemes Ábrahám e na-
pokban értekezett a pesti főreáltanoda igazgató-
jával.
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Ipar, gazdaság, kereskedés.
J (Pesti árucsarnok.) Pesten részvények

alapján állítandó árucsarnok van tervben, mely az
augsburgi, öntött-vasbólT|jészült csarnok mintá-
jára készülne. Ez utóbbi 80,000 frtba került. A tér,
mely e csarnokra a Dunaparton igénybe vétetik,
400 ölet tesz s e tért a város ingyen engedné át a
vállalkozóknak, s viszonzásul bizonyos meghatá-
rozandó év után a csarnok birtokába jutna. A terv
élén, mint irják gr. Széchenyi Ödön áll. A csar-
nokhoz a tervet Gerster és Frey építészek adták.

J1 (Egyik legrégibb kereskedés Pesten.) Lueff
M. illatszer-kereskedése, mely 34 éven át folyto-
nosan a Kristóftéri Becker-féle házban volt, a na-
pokban lakhelyet változtatott. Az emlitett czég
ugyanis szállását a vácziu-tezai 21. sz. házba tette át.

— (A hamburgi állatvédegylet) Kwizda F. J .
korneuburgi gyógyszerészt, kinek korneuburgi
marhapora évek óta sikeresnek bizonyult be, az
egyleti éremmel tisztelte meg.

Közintézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia), okt.

31-ikén Kubinyi Ágoston t. tag elnöklete alatt,
először összes ülést tartott, azután következett a

« f i imennyiségtani s természettudományi osztályok
ülése. Az összes ülés főbb tárgyai a következők
voltak : Az id. titoknak bejelentette, hogy Ghyczy
Kálmánnak, az 1861-iki képviselőház elnökének ez
évi áprilisban elhunyt fia, Ferencz, 3000 ftot ha-
gyományozott az akadémiának. Ez mint „Ghyczy
Ferencz alapitvány" bocsáttatott az akadémia
rendelkezésére. — Bejelentetett továbbá Halbauer
János és Teréz házastársak 100 ftnyi hagyománya
az akadémia tőkéjére. —Nagy roszalással találko-
zott Chyzer Kornél 1. tag azon eljárása, hogy egy
értekezését, mely 1862-ben az akadémiában fölol-
vastatott, s már ki is van szedve, és megjelenése
csak a hozzá szükséges földabrosz kijavítása miatt
késett, a magyar kiadást megelőzve, német nyelven
bocsátotta közre. — Az osztályülésben Martin
Lajos 1. tag tartott előadást, a viz ellenállását fej-
tegetvén.

** (Az elsö magyar ipar-bank) közgyülése
nov. l-jén kezdődött meg a Köztelken. Az ülést
Rottenbiller Lipót nyitotta meg rövid beszéddel.
Majd az addigi ideiglenes választmány lemondván,
a gyülés elnöke a társulatot megalakultnak nyil-
vánitá s a részvényeseket fölszólitotta az uj elnök-
ség és igazgató-választmány megválasztására.
Ezután az intézet működésének gyarapithatása te-
kintetéből, miután az engedményezett 3000 rész-
vényből még ugyis csak ezer bocsáttatott ki, ujabb
1000 részvénynek kibocsátása határoztatott el,
oly megjegyzéssel, hogy azok aláírásánál az inté-
zet eddigi tagjainak adassék előny. Végre meg-
választatott a szavazatszedő bizottmány s a jelen
levők a teljesen meghatalmazandó elnökség é
igazgatóság választásához járultak. A választások
eredménye a másnap reggel folytatott ülésben
hirdettetett ki. Elsö elnök lett b. Eötvös József:
másodelnök Konlegner Károly; igazgatók : Grün
János, Havas Ignácz, Kuncz József, Weber János
és (Bollender János és Munk Mór visszalépvén1

Kerstinger Ignácz és Stromayer Ferencz.

*• (A magyar iparegylet) okt. 31-én tartotta
közgyülését Lónyay Menyhért elnöklete alatt.
Ez alkalommal a m. kir. helytartótanács által a
fölterjesztett alapszabályokban tett változtatáso-
kat olvasták fől; minthogy azonban e változtatá-
sok nem lényegesek elintézésökre ujabb köz-
gyülés összehivása fölöslegesnek nyilvánult, hanem
bizottság választatott Eötvös József b. elnök-
lete alatt Lónyay, Korizmics, Csengery, Rot-
tenbiller, Szabóky urakból, mely, az ideigl. titkár
Galgóczy ur hozzájárultával, a kivánt változáso-
kat megtegye.

** (A debreczeni zeneegylet) mult vasárnap
tartott közgyülése, egyhangulag Csanak Józsefet
választá az egylet elnökéül.

Mi njság?
** (A legfájóbb emlékü ünnep) a halottak

napja, melynek bucsujáró helye, imaháza azon
néma hely, hol a hervadó bokrok, lomhullató fák
tövénél kedveseink aluszszák meg nem zavarható
álmaikat. A sziv ül e napon ünnepet, s azon fájó
érzés, mely önkénytelenül is oly sokszor visszave-
zet a multak szebb óráihoz, s egy egy könynyel ál-

doz azok emlékének, a kik előttünk oly kedvesek
valának, a kiknek puszta sirján most csak egy le-
hulló levél a koszoru. E szomoru ünnepen, a fővá-
rosban, az idén is sokan keresték föl a sirokat, a
hogy a természeten is látszó hervadás ne legyen
oly bántó, virágokkal áraszták el a temetőkertet.
Koszorutlan ritka sír maradt, s ha volt, a melyre
nem termett virág, egy köny pótolta azt, mely-
től ujra zöldül a hantokon nőtt fü, s melynek fé-
nye a siri lámpákénál tisztább,cfeedvesebb. A ke-
gyelet, melynek e napon annyi szép nyilatkozatát
kémlelhettük, jeleseink sírját sem hagyta kopáron,
:öbb emlékkőre, mely elhagyottan állott, az ifju-
ság tett babérkoszorut, a mely mutatta, hogy az
érdemnefe'méltánylása nincs eltemetve.

** (A pesti redout-épület adómentessége.) Pest-
városa tanácsa a pest-budai cs. kir. adóbizott-
mányt az uj redout-épület részére felsőbb helyen
25 évi adómentesség eszközlése iránt kereste meg.

** (A pesti állatkert) pénzügyi bizottsága e
napokban bocsátja ki az uj aláirási iveket a
150,000 frtnyi alaptőke födözésére, még pedig
részben egész (200 ftos) részben negyed (50 ftos)
részvényekre. Áz aláirási ivek egyelőre csak azok-
hoz küldetnek, kik már az első aláirási iveket be-
küldötték. Ennélfogva óhajtandó, hogy a kiknél
első rendbeli ivek még vannak, azokat beküldeni
siessenek.

** (A nemzeti szinházban) közelebbről két
l i j tál M b
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(A nemzeti s z n z ) e t
dalmű kerül szinre uj szereposztással ; Meyerbeer
„Préfétája" s Mosonyi ,,Szép Ilonkája." Az előb-
biben egy uj énekesnő, Kendelényi kisasszony
lép föl.

** (Reményi Ede) vidékről több szives meg-
hivást kapván, mielőtt ismét külföldre térne, kö-
zelebb nehány heti hangverseny körutat tesz az
Alföldön. Külföldre távozása előtt Pesten is fogjuk
még egyszer hallani azon hangversenyben, melyet
deczember elején a „Magyarhoni zenész-segélyző
egylet' javára rendezend.

— (A vizgyógyászat köréből). Egy Grafen-
bergben időző hazánkfiától veszszük a következő
sorokat : „örömmel értesültünk e napokban báró
Lcutsch urtól, hogy ő, mint magyar hazafi, a viz-
gyógyászat terjesztése czéljából (melyről már egy
érdekes könyvecskét adott ki) szivesen elfogadja
a Kolozsvártt alapitott vizgyógyintézet vezetését,
ha a helyiséget e czélra alkalmasnak találandja;
— bár előbb még a Mán József ur marm.-szigeti
birtokán tervezett helyiséget is szándéka megvizs-
gálni. Figyelmet érdemel ezen szempontból Tátra-
füred (Schmeksz), melynek vize a szakavatott
báró állitása szerint, hidegebb és könnyebb, mint
a gráfenbergi forrásoké s vidéke még regényesb,
csakhogy légköre nagyon változó és rideg. Euró-
pában eddigelé már 75 hideg-vizgyógy-intézet van,
ugy halljuk, hogy most Sárosmegyében is alakul
egy társulat, mely a lipóczi ásványos forrásokkal
bővelkedő hegységeket akarja megvenni, hogy az
édesviz-gyógyászatot az ásványos-viz-gyógyá-
szattal egybe kösse. Grafenberg birtokosai ennek
csak örülnek, mert meg vannak győzödve, hogy
minél átalánosabb méltánylatra küzd fel a hideg-
viz-gyógyászat(kivált ha az illető orvosi egyeteme-
ken is taníttatni fog), annál több méltánylója lesz
— a többek közt Grafenbergnek ; kivált ha a fia-
tal Priessnitz Vincze, tanulmányait Bécsben be-
végezvén, önmaga veheti át a grafenbergi fő-
gyógyintézet vezénylését.

** (Hivatalos nyomozások a fonalócz-kór
ügyében) azon kedvező eredményre vezettek, mi-
szerint eldöntött dolog, hogy hazánkban sem u
fonalócz — melylyel Németországban oly nagy
zajt ütöttek, — sem a fonalócz-kór nem létezik.
Ugyanis a helytartótanács által országszerte el-
rendelt vizsgálatok folytán kitünt, hogy hazánk-
ban 1863-ban összesen 2,282,466 darab sertést öl-
tek, a nélkül, hogy azokban fonalócz jelenléte
vagy az azáltal okozott betegség csak egy izben
is előfordult volna. Kitünik, hogy a külföldön még
a disznóinkat is ok nélkül gyalázták.

** (Névmagyaritások.) Felsőbb engedély mel-
lett Schwarzenfeld Sándor Ernő „Sándor"-ra, —
Javorch János mágocsi uradalmi kasznár pedig
„Jávorfi".xa, változtatták vezetékneveiket.

** (Halálozás) Simai Mező Dániel ügyvéd
és hajdu-böszörményi lakos, mult hó utolsó napján
két hétig tartó sulyos betegsége után meghalt.
Benne a hajdu nép egy tudományosan képzett hű
polgárt vesztett, kinek emléke a Hajdu-kerület s
Hajdu-Böszörmény város évkönyveiben és a hajdu
nép kebelében késő időkig fog élni. Beke ham-
vaira!

** (Rablók fejére kitüzött dijak.) Gelencsér
József rigóczi és Verkóczy Gergely kócsai Somogy-
megyei születésü rabló-vezérek elfogására, vagy
sikeres feljelentésére, egyenkint 1000 ft. dij van
kitűzve. Gelencsér 24 éves, termete inkább ala-
csony, szeme kék, orra hosszas, haja barna, csak
magyarul beszél. Verkóczy szintén barna, különös
ismertető jele, hogy jobb kezén hüvelyk-ujja lövés
folytán béna.

Kís-Kereki (Bihar) okt. 20. (Pótlékul a V. U.
ez évi 35. számában „Kincskeresők czim alatt meg-
jelent közleményhez.) F. é. aug. 17-ikén, a Kis-
Kerekihez alig félórányi távolságra eső Asszony-
vásárán levén, egy ottani komoly és hiteles férfiu-
tól hallottam először az ér-adonyi kincskeresők
babonás kalandját; azután pedig másnap a szé-
kelyhídi hetivásáron tiz éradonyi érdemes lakos
nemcsak nekem, de másoknak is elbeszélte : hogy
mi történt az ő falujokban ; megnevezték egyuttal
mindazokat, kik a kincskeresésben főszereplők
voltak; végre, hogy még bizonyosabb tudomást,
és magamnak egy kis tréfás mulatságot szerezzek,
két ide Kis-Kerekibe való előkelő lakost szemé-
lyesen értesitettem, hogy azok az ér-adonyiak, —
kik tőlük hitelbe jelentékeny mennyiségü bort
vásároltak — nagy kincset találtak, használják fel
most a kedvező alkalmat, keressék meg őket, hát-
ha széles jó kedvükben megfizetik mind azt a mi-
vel tartoznak. Ezeket tudva, mintha elveszettnek
hitt pénzük már a markukban lett volna, örömük-
ben még azon a napon rögtön átmentek t r -
Adonyba, de mennyire meglepettek, midőn oda
érve, azt hallották, hogy homoknál egyéb kincset
Ott nem találtak. A mint haza jöttek, s velük ta-
lálkoztam, ezek is ép ugy adták elő a szóban for-
gó kalandot, mint a többiek, hogy tudniillik, F . . . r
uram megálmodta, hogy az éradonyi határban egy
bizonyos helyen nagy kincs rejlik, ezt elbeszélte
bizonyos urnak, másoknak, kik az álomnak hitelt
adva, elébb éjszakákon keresték a kincset, mig
a kisértetek meg nem kergették, azután pedig
nappal is folytaták az ásást, szintén egy hétig, de
homoknál egyebet nem találtak.

Ennyi egybefüggő hiteles elbeszélés után,
semmi kétségem nem lehetett többé a történtek
valódiságáról; a hallottak lényegét tehát hiven
megtartva, a ,,kincskeresők" czimü czikket nyil-
vánosság elé hoztam.

A ki ezt a czikket figyelemmel olvasta, ki
annak czélját s irányát felfogni képes : bizonyosan
meggyőződött szándékom tisztaságáról, valamint
arról is, hogy valakit sérteni, annyivalinkább rá-
galmazni, vagy gunytárgyáül feltüntetni egyáta-
lában nem volt akaratom, hiszen ép azért nem
neveztem meg senkit; mit tehetek ea arról, hogy
az „elszegényedett közbirtokos" magára ismert,
mint kincskeresőre.

A közvélemény előtt megingatni szándo-
kolt közleményem érdekében ezeket elmondani
szükségesnek véltem. *)

Ezen kedvetlen tartalmu polémiát, azon szi-
ves óhajtással rekeszteni be : vajha a népiskolák,
mint a közműveltség tényezői, ne Jegyének egy
községben is elhagyatott állapotban! Vajha azok-
ban a vallás-, irás-, olvasás- és számoláson kivül
a természettudományok mindenütt, még a legki-
sebb községben is népszerűén, és a gyermekek
értelméhez mérten taníttatnának! Igy aztán a ba-
bona mely a régi világ tudatlanságának ma-
radványa a nép minden rétegéből lassan-lassan

•) Meg fogja engedni a közlő ur, hogy czikkének to-
vábbi polemikus részét, mely inkább személyekre, mint a
különben is bevallott tényre vonatkozik, egészen elhagy-
hassuk. Szerk.

kiirtatván, édes nemzetünk boldogsága, s felvirá-
gozása ez által is hathatósan előmozdittatnék. —
Kocsár Mihály.

Nemzeti szinház.
Péntek, okt. 28. „A szövetségesek." Vigjáték

3 felvonásban.
Szombat, okt. 29. Uj betanulással, először:

„Fidelio." Opera 2 felv. Beethoventói.
Vasárnap, okt. 30. „Szent-Ivánéji álom."

Szinmű 5 felv. Irta Shakspeare. Forditotta Arany
János.

Hétfő, okt. 31. Először : „Nadányi." Szo-
morujáték 5 felv. Irta Szigligeti. E darab, szer-
zőnek 100 aranyat nyert „Laczkfi" czimü szomo-
rujátékából van átidomitva, a nevek és a történet
színhelyének fölcserélésévjel. Bárha pályakoszorut
is nyert: a derék szerző jobb művei közé épen
nem sorolható. Menete lassu, hosszadalmas, kifej-
lése hiányos, s nyelvének itt ott kivillanó ere-
iét kivéve, egyéb érdeme alig van. A darab a
közönség rokonszenvével nem találkozott.

Kedd, nov. 1. „Fidelio." Nagy opera 2 felv.
Beethoventói.

Szerda, nov. 2. „A fösvény." Vigj. 5 felv.
Moliére-től. A czimszerepben Toth József meste-
rileg alakitott.

Csütörtök, nov. 3. ,,A windsori vig nök." Yig
opera 3 felv. Zenéjét szerzette Nikolai.

Budai népszinház.
Okt. 29. a szinház zárva volt.
Okt. 30. Reviczky Szevér síremlékére,,Enek-,

zene és szavalati akadémia.1' 3 szakaszban. Az elő-
adás, melyben műkedvelőkön kivül Reményi és
Carina is közreműködött, szép eredménynyel folyt
le. Az előadott darabokat tetszészajjal fogadta a
nagy számmal összejött közönség. Berczik Árpád-
nak „Adam és Éva" czimü kis vigjátékát is szinre
hozták, melyben a férfi szerepeket műkedvelők
személyesítek, a női szerepben pedig Felekiné mű-
vészete nyujtott élvezetet. A tiszta jövedelem
272 ft 10 fr. volt.

Okt. 31. ,,/i georgiai nök.1' Vig operette
3 felv. Offenbaohtól. Biz volt az utolsó előadás a
népszinházban, melynek kapui most már bezá-
ródtak.

Szerkesztői mondanivaló.
7383. Sárosmegye, !£,. L. A 3-ik levelet nem találtuk

eléggé közérdekűnek. Egyes részeit fehasználtuk.
7381. Tisza-Földvár. V.-Sz. S. A levél nem szól

eléggé világosan, ha egyébiránt némi mulasztásról van
benne szó, ezt pótolni még elég alkalmat fogunk találni.
Az 1 ft. iránti rendelkezést kérjük.

7385. Makó. Sz. P. Igen szivesen közölnők a felvilá-
gosító sorokat egész terjedelmükben, azonban a kegyelet
oly tárgyáról van ott szó, melyről megemlékezni most nem
tartozik a nyilvános lehetóségek porába. Egy kis türelemre
kell ö t most kérnünk, s annak idejében egy kis emlékez-
tetekre. Most, az illető neve és állása elhagyásával, Segfö-
lebb csak az adakozások sorát lehetne közölni.

7386. Igló. L. A tolongás most az első hétben még oly
nagy, hogy az okmánynyal még az illető helyre nem fér-
hettünk. Mihelyt lehet, egyebekről is.

7387. A fonóban. Jobb költőink hatása nagyon élén-
ken meglátszik e művön, mit ez esetben ajánlatképen em-
iitünk, főleg ha a női kés igazán az, a mi iránt némi homá-
lyos kételyeket táplálunk

7388. Baja. Cz. F. A rajz több nehézséggel jár, mint
előre gondoltuk volna; mit még azon körülmény is nevel,
hogy némi dilettáns kézzel, nincs eléggé világosan tartva s
a kellő szabatosság végett egészen ujra kellene rajzolni,
illetőleg componálni. Határozott választ még most nem ad-
hatunk; az elkészülés esetében azonban a külön lenyomat-
tal szivesen szolgálunk, s előre mondhatjuk, hogy a költ-
ség igen csekély lesz.

7389. Arad. F. K. Az interventio részünkről megtör-
tént ön jogos igényei érd-kében, s ugy sejtjük, a legjobb
sikerrel. Egyebet a szomszéd hatalmasságok irányában

nem tehetünk, miután a kollega urak kormányzati bel-
ügyeibe nem avatkozunk.

7390. Göllnitz. Sz. Mindkét rajzot adnunk nem lehe-
tett, de az egyik eléggé hiven sikerült s kellő fogalmat
nyujt a város környezetéről.

7391. Pest. T." L. Jövőre maradt, akkor is jó lesz.

SAKKJÁTÉK.
253. sz. felad v. — Skvór Antaltól(Pesten).

Sötét.

i b e d e f g
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 61-ik számu társas-játszma vége.
Világos. Sötét. Világos. Sötét.

39 c6—d5: 44. Ba6—a4: Bg8—e8
40. He3—d5:f Ke7-d8 4ő. Kg2—fi Be8—e4:

j 41. Hd5-c7: Fd7—a4: 46. Ba4—e4: Ba8-~g8
42. Ff5—e4: f3-f2f 47. Kfl—g2 Bg8—<18

I 43. Kgl —g2 Kd8—c7: , 48. Be4—d4 Bd8—e8
: és Sötétnek nyerni kell
I A két párt vezérei közt oktober 29-én tartott össze-
! jövetel alkalmával a fönn emlitet^Jépésekre Világ os föladta
i a játszmát. Az utána következö napon azonban, egy pár tag
| ajánlatára, a következö folytatást kísérlettek meg:
Í 42. IIc7—e6f Kd«—e7 45. f4 —f5 Bw8— <H

43. He6 d+ He4—d2 4G. BsiS—h6: g.'i—?2
44. Ffő— d3 Fa4—d7 ! Világos föladja. "

Átalában, Sötétnek 38-ik lépése után Világos játsz-
mája veszve van. — 39. Ffö—e4: vagy Ffö — d7: lépésekre
V—fá: nyer. Ha Világos a 41-ik lépése helyett Va4—e4:
lépést választja, akkor Sötétet V—c5:f 42. II — e3 F — fft:
43. Ve4—a8:f F - c 8 44. B-e6 g3 -g2; vagy 44. V—a7:
fá—f2f és f2—flVf lépések vezették volna győzelemre.

A 249-dik számu feladvány megfejtése.
(Wiltaers Rudolftól Berlinben.)

Sötét.
Hh7—gőA)
Hg5-f7:F) 2. Fh4—g3

Világos.
1. Ff2—h4:
2. HÍ4- (15
3. Fh4—f6f Keö—dö:
4. Fd3—c4-rmat.

B)
1 Fb2—cS:C) í 1. .
2. Baö—cö:f d6—c5: j 2. Hí'4- e6:
3. Vf7-c7t Keö-d4
4. Fh4—f2fmat.

D)
1 B<»8—g7E) ; 1
2. Vf7-g7:f Keö—f4: j 2. Vf7—c7
3.Vg7-d4f Fcö-d4:
4. Fh4—gSfmat.

Világos. A) Sötét.
d6—dőB)

Ke5-d4
3. Vf7—e6: tetsz. sz.
4. H— v.V- |mat,

C)

)
2 cG~d5:
3. Vf7—f4t Ke5~f4:
4. Fh4-g3fmat.

tetsz. sz.
8. Vf7 - f tetsz. SÍ?
4. Fh4-+mat.

£)
1 Keö—d4

Kd4-e5G)
3. Baő—cí:+ tetsz. sz.
4. Fh4—finat.

G)
2 tetsz. sz.
3. Vc7—d6:+ tetsz. sz.
4. Fh4—f2fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben.- Fülöp József.
Pe.iten : Dósa Gábor. (E rendkivül nehéz felatlványnvai
mások siker nélkül próbálkoztak.)

Hónapi- és
hetinap.

St

6
7
8
q

10
i l
12

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb

Katholikus és
H

Protestáns
naptar.

November
B 25 Lénárd h.
Engelbert püsp.
Gottfried püsp.
Tivadar vért.
Avellini András
Márton fílispök
Asztrik püsp.

Hold i

B 24 Lénárd
Adolf
Gottfried
íódor
Florentia
Márton
Jónás

változásai. "Jj)

ETI-NAPTA
Görög-orosz

naptár.

Oktober (ó)
35 I» 20 Márcz.
2G Dömötör
27 Kestor
28 Terén cz
29 Anastáz
80 Zenób
31 Stachius

Izraeliták
naptára.

Marchesv
7 Böjt, Jer.
H (elpuszt.
9 Sándor

10
l l Amiadán
12
l.'í Sabbath

Elsö negyed hétfőn 7-én 1 óra

R.
w

hossza

fok
224
225
226
227
228
229
230

V .

20
20
21
21
21
21
22

N a j

kél

ó.
6
6
6
6
6
6
7

9 perczkor

P-
52
53
54

fi fi
R8
59

0

—

i

nyüg

ó
4
O

4
4

4
4

P-
84
•a

c
hosszal

fok
307
321

32)1335
81
99
28
27

reggel.

349
4

18
33

V .

12:
15
29!
53
26:
53
20!

H o l

kél

ó.
*
1
1
2
2
8
3

V-
.85

7
39

8
37
11
45

d

—

nyüg.

ó.
10

0
1
9,
4
5

P-
58

19
??
4^

0
161

I

TARTALOM.
Az akadémiai palota szobrai : IV. A nyelvészet (kép).

— A szent-gothárdi ütközet és a vasvári béke." Hazám
ifjaihoz. Szemere Miklós.— Az egészség ápolása az életkor
különböző szakaiban (folytatás). — Akapuczirusok zárdája
Budán (képpel). Z. Q. — líadar légutazása Brüsszelből
(képpel). — Képek az állatéletből (vége). Dr. Se. - Egy
chinai gyógyszertár. Dr. E.L. — Egyveleg. — Tárház:
Irodalom és müvészet. — Egyház és^iskoh* - Ip a r i f-'!tz-
daság, kereskedés. — Közintézetek, egyetek. - Mi
ujság? — Nemzeti szinház. - Budai népszinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. Heti naptár.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak- magyar-utoza 1. sz.)
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í HIRDETÉSEK. illa!

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalá-
ban megjelent, s minden hiteles könyvárus-
nál, P e s t e n : Kilián György könyvkeres-

kedésében, Budán : Nágel és Wisehan
uraknál kaphatók:

Bibliai töltet
Izraelita iskolák számára.

Irta

LÖW LIPÓT,
főrabbi.

Magyarra áttette
ÍJ i» w T ó b i á s .

8-rét. (224 lap.) Borítékba iűzve 60 kr.

Az izraelita népiskolák alsóbb osztályai
szániára.

Ziltz Mór,
megvizsgált rabbi, s hites, nyilvános vallás-

tanár az izr. főiskolákban Pesten.
8-ret. (60 lap.) Második magyar kiadás.

Borítékba füzve 30 kr.

HITTAN.
Az izraelita népiskolák le lsöbb osztályai,

számára.

Irta
Második magyar-nemet kiadás. 8-rét.

(185 lap.)
Borítékba fűzve 10 krajczár.

ROB-LAFFIGTSDE
Franczia-, Osztrák-, Oroszország és Bel
giumban egyedül elismert tulajdonságairól
kellő felvilágositást nyujt a minden könyv-
árusnál és ügynököknél kapható ily czimü
röpirat : „Brochure über die vegetabilische
Heilmethode des Dr. Boyveau-Laffecteur."

A Rob-Laifecteur, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve— vér-
tisrtitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető, s Ízlésre nézve igen kellemes. Ezen
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek s vér által előidézett
bajok gyógyítására, minden ország leg-
első orvosai által a legjobban ajánltatik.

Aszárczagyökérből készült hashajtó ször-
pöt (Syrup Saraaparilla) stb. messze fölül-
mulja, s egyszersmind helyettesíti a hal-
májolajat (Leberthran), az antiscorbuticus
szörpöt, valamint a hamiblagot is (Jod-
Kalium).

E vértisfctito növényi szörp csak akkor
valódi, ha ezen aláírással van ellátva : „Gi-
randeao de St. Gervais."* Alaposan és
rövid idő alatt minden egyéb merkuriális
anyagok használata nélkül, gyógyit ujabb
és elévült ragályos nyavalyákat.

Kapható PESTER! : Török J ó z s e f
gyógyszerész urnál a király-utzezában 7. sz.
BUDÁN : Bakats L.V. udvari gyógyszer-
tárában. TEMESVÁROTT : Pecher" J. E

@ T̂* A központi raktár létezik Párisban
dr. G i r a n d e a u d e S t . Gervais-nél, rue
Ilicher, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger-
vai« találtatik. 710(9-24)

Augsburgi

életessentia.
Alulirt, van szerencsém a tisztelt közön-

ségnek tudtára adni, miszerint ezen altest
és gyomorbetegségeknél nagyhirünek és
jónak bebizonyult életessentiám valódi mi-
nőségben kapható, közkívánatra most nyi-
tott raktáramban

FERENCZ
h "

egy
bb

Í FERENCZ
gyógyszerész urnál, a „szerencsenhez" czim

zett gyógytárban P é c s e t t ,
nagyobb üvegnek 1 f
0 kr. Postán küldve 20 k
kevesebb nem rendelhe
Dr. Kiessow J. G. m. p.,

790 (6-6) Augsburgban.

g erencsenhe
zett gyógytárban P é c s e t t .

Ára egy nagyobb üvegnek 1 ft., egy
kissebbnek 50 kr. Postán küldve 20 kr. több.
Két üvegnél kevesebb nem rendelhető.

D Ki J

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4. sz.)
megjelent, s minden Könyvkereskedő- ée könyvkötőnél kapható:

A magyar nép naptára.
Képes-kalendárium.

Sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva.
Szerkeszti

S
CD

3"
im

¥

Sö

C5

TARTALOM.
A felséges uralkodó ház. — Csillagaszati

és kortani jellemzés. — Naptár. - Bélye-
gekről. — Ujévi üdvözlet. — Időjóslat a
100 éves kalendáriám nyomán az idei pla-
néta Merkúr által. — Attila. — A zuávok
macskái. — Rózsa Sándor börtöne. — Az
orvos órája. — Hasznos tudnivalók. — A
pöstyéni fürdő. — A vemhesség és elvetélés.
— Idegen tyukfajok s a baromtenyésztés

Angliában. — Nevessünk. — Furcsa törté-
net. —'j Petőfitől. — Természet búvárok
számára. — Ki az a tekintetes vármegye?
— Az öreg legény nevenapja. — Azt gon-

; dolta, hogy . . . — A nagy orrok — A papi.
— Országos vásárok, a magyar szent korona

I birtokain. — Kamat számitás uj pénzben. —
i Cselédbsrt. árendát mutató tábla.

wsmm

Ágynemű, nappali- és háló-ingek,
nadrágok, vászonfökötök, szoknyák, cjeli felöltök, fésü-köpenyek, harisnyák, zseb-

kendők, asztaliMjmüek stb.; továbbá:

kész menyasszonyi készletek minden áron,
a legjobb vászon és legjobb varrás jótállása mellett.

Gyermek-vászonneinüek és kcresztclési készletek,
hosszu vánkosok, szorítok, pellenkák, kötött fokotok és zubbonyok,

hímzések, fehérneműik, csipkeszövetek, csipkék * betéteket
minden áron és igen nagy választásban ajánl

TÜRSCH P.
Pesten, váczi-utcza, a „nagy Kristóf"' mellett.

Megrendelések postai utánvét, vagy az összeg beküldése mellett, gyorsan
kiszolgáltatnak- — Raktári árszabályt kívánatra bérmentve küldök.

833 (1—2)

Kölni székesegyház épitési sorsjáték.
Porosz király ó felsége legmagasb engedélye folytán a kölni székesegyház épitési

egyletnek, hogy a pompás egyház mihamarabbi bevégeztetése eszközöltethessék, egy
nagyszerü sorsjáték felállítása egyszer mindenkorra — helybenhagyatott.

Ezen sorsjáték következö pénznyereményekkel kínálkozik, ugymint : l?5,000,
17.500, 8750 stb. forint: továbbá : a jelenben élö német müvészek remekmü terményei
52,000 forint értékben.

1 sorsjegy ára t forint, 21 sorsjegyé 20 forint.
A hu»s folyó évi deczember utolján a királyi kormány felügyelete alatt tör-

ténend nyilvánosan.
Alulirt kereskedő-ház ezen sorsjegyek eladásával megbizatván, minden megrende-

lést gyorsan és pontosan teljesit; isméti eladók jelentékeny kedvezményben részesit-

Sorshurási tervek ingyért szolgáltatnak ki. S 1 n t Z rHgyeS
864(2—6) mainai Frankfurtban.

Dr. Kiesow J. C*.

valódi életessentiája
Augsburgban.

Ezen essentia az ugynevezett házi-szerek
közt tagadhatlanul az első osztályba soroz-
ható, s mely sikerdús hathatósága, valamint
annak feddhetlen készitésmódja által máris
világhírűvé Tált, miként számtalan háztar-
tásnál s különösen faluhelyeken, hol az
orvos nincs mindig kéznél, mint tulbecsült
s leghathatósb házi-szer méltán ajánlható.

Az életessentiának eljárási módja, a hasz-
nálati utasításból, mely mindenkinek in-
gyért szolgáltatik ki, bővebben megtudható.

Egy nagy üveg ára 1 ft., kisebb üvegé
50 kr., postai küldéssel 15 krral több.

C^f A főraktár Magyarország- g mel-
léktartományokra nézve TÖRÖK JOZSEF
gyógyszerésznél Pesten, király-utcza 7. .sz. a.

Minthogy ezen életessentia hirneve és
kedveltsége miatt sok utánzóra talált —
s melytől mindenki óvatik — ennélfogva az
életessentia barátai közvetlen a főraktáros-
nál, hol az valódi minőségben kapható, esz-
közölhetik megrendeléseiket. 765(11—12)

Hiesovv J. C. Augsburgban.;
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A felsőbb helyen engedélyezett, s hatósági
ellenőrködés alatt álló s kezességgel ellátott

ingóságok raktárában,
bármikor készpénzbei i előlegezések
adatnak, az ott lerakott termesztményekre,
portékákra, iparági czikkekre, arany- és

ezüst-tárgyakra s érték-papirokra stb.
Közelebbi tudósitást ad a hivatal Pesten,

váczi-utcza I-ső szám alatt, I-ső emelet.
Levélbeli felszóllitások b é r m e n t v e ké-

retnek. 838 (3-3)

Valódi eredeti 754 10-10

Somlyai s balatonmelléki

BOROK.
RAMASETTER VINCZE,

mint sümegi, badacsoni és Somlyai szőlő-
birtokos, sümegi pinczéjéből Kezes, pinles

palaczkokban,

Édeskuty Lajos
urnál,

Pesten, a József-téren 12. sz.,
létezö cs a „szerecsenhez" czimzett füszer-»
csemege- és ásványvíz-kereskedésében foly-
ton kaphatók, a hol hordókbani nagyobb
megrendelések is elfogadtatnak, s az illet*

pinczékből pontosan teljesittetnek.
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8tein János
kiadásában Kolozsvártt megjelent, s minden hazai könyvárusnál kaphatók:)

IZIDORA DALAIBÓL
Ára csinosan fűzve 60 krajczár. Díszesen kötve 1 forint 60 krajczár.

és a római birodalom történetei.
LAMÉ FLEURY után SZABÓ GYÖRGY.

Két kötet. Ára 8 forint.

Szünnapi kirándulás
Erdély nyugati hegyei kOzé.

Honunk ifjusága számára irta O ni p o I y i- — Öt tájképpel.
Ára 60 krajczár.

Az osztrák

birodalom állami.111 kézikönyve.
Különös tekintettel a magyar korona országaira a legujabb statistikai adatokkal.

llöviden összeszedte

REISEN1IOFFER RUDOLF.
Ára 1 forint

Az erdélyi múzeum-egylet
ÉVKÖNYVEI.

Tizenhat képtáblával. — III. kötet, — I. füzet.

Szerkesztette BRASSAI SAMUEL.
Ára 2 forint 50 krajczár ausztriai értékben. 848 (2 — 3)

A legnagyobb vtonruua-raktárban
váczi-utcza,

„Ypsilantilioz" Pesten,
fcnuhatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden

nemü fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek szamára,
ugymint:

t madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 8 ft 50 kr.
g í vadonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft.

IHAI Incék ruinburici vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
SJ! S k r u m b » ? g i én hollandi vadonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,

8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,

Fiu-lnKeí vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 £ 8&k*. 2 £ *°Jj»' 8 é
Q

ve/
* 2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 évea 2 ft 40kr ,2f t 90 kr 3 ft

50 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 8 ft 60 ft, 4 kr 4 ftöOkr.
Szines fiu-ingek 4 é»es 1 ft 25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 eves 1 ft 75 kr,

12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, Í6 éves 2 ft 20 kr.
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák es egyéb teli czikkek

férfiak és hölgyek számára nagy választásban. ,
v aktira a leeiobb 3'A,4 és 5 röf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszm

dlrabia 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttdl 8 ftig.
Szines alsó U k n y a k legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7 ft., 7 ít. 50 kr.
Ferstel orvos tvukszem-irtószere egy üvegecske 50 kr. . ,

És " k egyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bermen-
tesen **£%*£• ^ M g y r a k t á r u n k a t rumburgi, hollandi, irlandi, kreasz- és
börvásznakban a legolcsóbb gyári árakon.
Vászonisebkendők tuezatja 8 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 7 ft

60 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig-
Törülközők tuezatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8-16 ftig.
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, l l ft, i 2 f t i 13-16 ftig

„,„„ vászon-asztalnemű.
Asztalkendők tuezatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr., 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és

24 személyre. Legjobb minőségü kötö-ezérna csomója 1 ft 20 kr, es 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyteritök, piqae és tricot-paplanokból, kávés-kendőkből és

minden e nembe vágó czikkekböl.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az

- • „vgyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
pWitési esetben az ár vissza is adatik.

Szállitás ok minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
™. on és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze-

rfet leghamarabb elkészíttetnek.

7« ^ M Kollárits József é s fiai.
785 (o—o)

GRIMAULT és TÁRSA
gyógysaerészek

vastartalmú szörpje vörös iiiinalicjliól
Párisban, 1, rue de la Feuillade.

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithető, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a vasat, mint a vér elemét s a
chinahéjat, mint az edzöszerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
ménynyel ott használtatik, hol az erők isméíi helyreállításáról, s a vér normális állapot-
bani hozásáról van szó. Kellemdns fiatal leányok halvány arczszine, gyomoríáj-
dalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegség, vér-árvaság, a
nők rendetlensége, lenkorrhöe stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy eny-
hittetnek. — R a k t á r a k : Németország nevezetest városai minden gyógyszertárában,

tPT Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖi&ÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sz. a. 655 (11—24)

A t. cz. nagyobb földbirtokos uraknak.
Egy csehszármazásu üveggyáros, ki az üvegipar minden ágában évek hosszu

során kellő tapasztalásokat szerzett, s ki több év óta Csehország egyik legnagyobb
s legrégibb üveggyárában mint igazgató müködik, s Magyarországgal s az azzal
határos tartományokkal a legélénkebb üzlet-összeköttetésben áll, — óhajtana
Magyar- vagy Erd^lyország dúsgazdag erdős vidékén, vagy az illető birtokos ur
számadására, mint felelős igazgató, vagy saját számadására, mint haszonbérlő biz-
tositék mellett, egy üveggyárat telepíteni, s azt a legkitünőbb hivatalnokokkal
s munkáserökkel ellátni.

Az ajánlkozó egyszersmind a generátor-gázkemenezék építésében is jártas.
Mindazon uraknak, kiknek fájuk legmagasb értékesítése szivükön fekszik, vagy

mindazon üveggyárosoknak, kik nem nagy nyereséggel űzik telepitményeiket,
bővebb felvilágositás a legnagyobb készséggel adatik s biztositék nyujtatik.

E tárgybani bérmentes leveleket „Glasfabrik" czim alatt elfogad e lapok kiadó-
hivatala Pesten, egyetem-utcza 4-ik szám alatt. 799 (7—8)
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Helyiség-változtatás.
Ezennel tudomására juttatik a magas nemesség s a nagyérdemű közönségnek, hogy a

mely 34 évig a Kristóf-téri Becker-féle házban létezett,

a váczi-utczai 21. számu Bene-féle házba,
a Jungk testvérek aczél-áru-kereskedése mellett, áttétetett.

LUEFF M.
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Ar államhatóság vezetése alatt folyó évi ]
novetnb. 23-án kezdődnek a legujabb nagy

pénznyeremény
SORSJÁTÉK

húzásai
1 millió 967.900 forint

összes értékben.
14,800 nyeremény közt következő

főnyeremények találtatnak, u. m.:
200,000, 100,000, 50,000, 30,000,
25,000,20,000,15,000,12,000,10,000,
5000, 4000, 3000, 2000, 117-szer1000,

111-szer 300 stb. forint.
A legközelebbi 5 húzásban csupán csak

nyeremények huzatnak ki.
Ezen jutalomdijak sorshúzása igen ajánl-

ható, az a legnagyobb előnyökkel kinálko-
zik, s az állam által eléggé biztositva van.

Bővebb felvilágositást a hivatalos sors-
huzási tervezetek — melyek ingyért küldet-
nek meg — nyujtanak.

V, eredeti sorsjegy ára 6 ft. — kr.
1/ Q
/2 >» >9 " " "
/4 » J» M - l i l ^ ' »>

Alulírott nagykereskedöház által legujabb
időben tetemes nyeremények fizettettek ki,
minélfogva a játékkedvelők e sorshuzások-
bani szives részvétre ezennel tisztelettel
felhivatnak. A megrendelések, a pénzösz-
szeggel együtt, közvetlen az ezen eredeti
sorsj egy ek (nem i gérvény ek) elad ásával meg-
bizott bank- és.váltö-üzletéhez intézendök.

l. Steindecker—Schlesinger
m. Frankfurtban.

A megrendelések gyorsan és pontosan
teljesittetnek. A pénznyeremények gyorsan
s bérmentesítve juttatnak a nyerők kezeibe.
Hivatalos tervek és sorshuzási lajstromok
ingyért, bárminemű tudakozásra, egész kész-
séggel válasz adatik.

Más egyéb eredeti állam-sorsjegyek szin-
tén a fenntebbi bankháznál rendelhetők
meg. 823 (4-5)

Részvényaláirási fölhívás.
A magas kormány előengedélyével ellátott 3000 darab 1000 forintos

részvény által képviselt

három millió osztr. ért forint
alaptökére fektetendő

Pesti biztositó-intézet
czég alatti magyar átalános biztositó-társaság az alakuláshoz megkivántató részvények

elkelte után folyó évi oktober 17. és 18-án megalakult.

A választmány a még kibocsátandó 1174 részvényre aláirási nyit, mire a
t. cz. közönséget tisztelettel felhivja.

Ha az aláirások a fönnebbi részvényszámot meghaladnák, a választmány leszállítást
eszközöl.

Ar aláíráskor minden egyes részvény után lefizetendő
A további befizetések következő rendben teljesitendök:

1864. november 20-tól 1864. november 30-ig
1865. január l-töl 1865. január 15-ig . . .
1865. márczius l-töl 1865. márczius 15-ig
1865 május l-töl 1865. május 15-ig . . .
1865. julius l-töl 1865. julius 15-ig . . .
1865. szeptember l-töl 1865 szeptember 15-ig

5ft.

50
50
50
50
50
50

Összesen 305 ft. o. é.
A háromszáz forinton felül fizetett 5 ftból az alapszabályok 7-ik §-a értelme

szerint a társaság alakitási költségei fedeztetnek
A részvényenkint! 700 ft. a. é. maradványról kötdes minden részvényes annak

idejében a részvény átvétele elött jogérvényes és kellő biztosítékkal ellátott kötelezvényt
kiállítani, és ezt a választmánynak átadni.

Az aláirási ivek f. é. november 7., 8,. 9., 10., l I . és 12-én az intézet helyiségén
(bnlvány-uteza 7. sz., 1. emelet), hol az alapszabályok is megtekinthetők, vagy átve-
hetők délelőtti 9 órától délutáni 1 óráig államinak nyitva.

A fentebbi napokban beérkezendő, részvényenkint 5 forinttal ellátott bérmente-
sített levelek általi megkeresések aláirás gyanánt, szolgálhatnak.

Azon t. cz. aláírók, kik kivánt mennyiségü részvényt nem kapnának, a letett
többletet visszanyerik. — Pest, 1864-iki októberben. 855 (2—3)

Gozsdu Manó, társasági alelnök.
A»bly Adolf, Szeshii József, üotTítmiin Frigyes, Weiss

Bernnt Ferencz, Weisz A. ül., igazgatók.
Schwarz«»nlVI<I Sándor Ernő, vezénylő igazgató.

Hirdetmény,
Alulírott bátorkodik a honi gazdaközön-

ségnek kegyes figyelmébe ajánlani váczi-ut
51-ik szám alatt felállított

Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seidlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ványaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak himísitva, s igy külalakra nézvn gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : ho«y az általam készitett
Seidlltzporokminden egyes skatnlái.valamintazadagokpapirjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyának 1 ft. 25 kr. Használati utasitás minden nyelven.
E porok, rendkivüli s a legkülönbözőbb esetekben bebizonyuH gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között

tagadhatatlanul az els6 helyet foglalják el; — mint azt ?ok ezer, a nagy császári birodalom minden részeiből került s keste nknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusítják, hogy e porok rögíött szomjasoknál, emesBÍhetetlenaégnél és syomornévDél:
továbbá görcsök, vese- és lde«es bajokban, ®zlvdobo^a«nái, ldefr*«*ég okozta főfájásnál, vér-tódaiasnal, esúzos fogfájda
lomnál, végül hysterlara, bnkórra és huzamon hányasra hajlainná! stb., a lesyobb sikerrel alkalmaztattak, s a legtartósl
gyógyha'ást eredményezték. - Az er értelembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmas oly betegek résyéről
kik miután nálok minden, gyakran alíopathikus és hydropathikus gyógymód eredményteleniil kimerittetett, ei egyszerü házi szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egéstsé^öknek helyreállitására oly soká eredménytelenül k«rese-t gyógyszert meglelek. — Ez eliameró-
iratok szerzői köiött a társadalomnak csaknem minden osztályai, n m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei.
gazdák, tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
ezelött'még a leghtrhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségök csupán osak a Seidlitz-
poroknak rendes használata által állíttatott helyre.

A főraktár létezik

PESTEN j TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt
STEiftBACH JÓZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában.

Énen czégek ala^t srintén megrendelhető: • ' '.)'

a norvégjai Bergen városéi viló valódi Dorscli-májiialzsirolaj is.
^ *« Ára esey nagyobb üvesnek 1 ft. 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é.

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez az egyetlen faj, mely minden töltés
elött vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj t
Dorsch-ualakn^k leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani ^ezeles alá nnm
vonatott, hanem a bepecsételt flvesjekben Iev« folyadék egészen épen én azon állapotban van, miként «B itozve.isnül r>
tarméeset által nynjtatott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjeieso gyógyszer
a mell- és tüdo-bnjokbnn. ««rophnlu» és rachltU, t6»iveny és C«ÚE. Idült bórklfltés. szemKyulndá*, laeg- és több más
bajokban alkalmaztatok.

792 (7—50) "' " -» ! • : '

számos évig tartó külföldöm utazásaiban
szerzett tapasztalati elismereténél fogva
vállalkozhatik a gépészet körébe tartozó
minden müvek szerkesztésére, de kivált a
göz- és miinialmok egyszerűsítésére és
épitésére Elvállal mindennemü gépek és
tárgyak a lehető legtökéletesb kijavítását,
a miért is pártfogásért esedesvén, teljes
tisztelettel marad 836 (4—6)

Havas Sándor,
gépész, váczi-ut 51-ik szám alatt

GROSZMANN,
tudor,

s>8em- <»« fül-orvo»,
tizennyolcz évi orvosi gyakorlatának,
tapasztalatai és a legkitünőbb európai
tanárok utasításai szerint gyógyit. Ren-
delési órái a József-téri 11-ik számu
G-r os sz-házban, minden hétköznapon
délelőtt l l órától 12-ig, és délutáni
2 órától 4-ig. — Szegények számára
ingyen minden vasárnap a délelőtti

órákban. 849(2—6)

1864. deczember l-jén
harmadik huzása a legujabb cs. kir. ausztriai

l§64-ik évi

illlillll-luill'SOllllolu
E kölcsön-sorsjegyek eladása, minden

államban törvényesen meg van engedve.
A kölcsön főnyereményei : 20-szor

250,000, !0-szer : 220,OC0, 60-szor
200,000, gl-szer 150.000, 20 ör 50,000.
20-szor 85,000, 121-szer 20,000, 90-szer
15,00O, 171-srer 10,000, 3f 2-szer 5,000.
432-szer 2.OOO. 783-szor t.OOO, 1 SöO-szer
500, 5540-szer 400 forint, — továbbá
kissebb nyereményekben : 200, 195, 190,
185, 180. 115. 170,165, 180,155, 150.
145. 140 forint.

A kötelezvények mindegyikének feltét-
lenül legalább is 135 forintot ke'l nyernie.

5 huzás történik, u. m. : deczember l-jén,
márczius l-jén, április 15-én, junius 1-én és
szeptember 1-én.

A fenntebbi húzásokra érvényes eredeti
sorsjegyek a legolcsóbbért szerezhetők meg.

Egy sorsjegy ára a legközelebbi bn-
zásra 3 ft. — Hat sorsjegy ára összesen
csak 15 forint.

Játéktervek és sorshuzási lajstromok in-
gyért szolgáltatnak ki. A legcsekélyebb
mérvű megrendelések a pénzösszeg bekül-
dése mellett, gyorsan és pontosan teljesit-
tetnek Ebbeli bérmentes levelek közvetlen
alulírotthoz intézendök.

C3T" Megjegyzendő, hogy csak certifi-
kátok két számmal,szeriesek és nyeremény-
számok küldetnek 846 (2—8)

Schrimpf Jean
nagykeres&edő-háza m. Frankfurtban.

POPP fogorvos urnak.
önnek
Anatherin-sziy gyógyvizét

megvizsgáltam, s ajánlatra méltónak
találtam. - Bécs. 1857.

O p p o l z e r tanár,
a bécsi cs. k. orvosi kar tanára,

490 11—12 k szász udv. tan. stb.

Bcíelclésre,
a még mindig oly igen kedvelt pesti hen-
germalmi lisztjét, melyből folytonosan ele-
gendő készlet áll rendelkezésre, bátorkodik
alulírott a t. cz. közönség szives figyelmébe
ajánlani. A lisztféliek minden megkivántató
mennyiségben szolgáltatnak ki. A liszt, a
házhoz, vaspályához, vagy hajóra ingyért
szállittatik. Krönberger J-

gyógyszerész B é c s b e n ,
um Storch", Tuchlauben.

Eladási helyiség Pesten, ország-ut
3-dik szám alatt, a „vad ember átelle-
nében. 844 (8-S)

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetemruteza 4-ik szám alatt).

titöt
Pest, november 13-án 1864.

Elöfizetési föltételek 18B4dik évre : _ . Hirdetési dijak, a V a s a m pi I ' J S B ? éo Politikai Újdonságokat illetóleg, 1863. novem-
_ , . . . T . . „ „ , m A. T<*I • - . i oer l-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, eevszeri ie-tatSsnál in krh«.

a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Égést évre 10 ft Fél évre o í<. , h í r o m 8 z o r . v a g y többszöriigtatámál csak 7 krba számittatik. - Külföldre niiVe kiadVbiv, " " '
Csupán Vasárnapi Ujság: Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csupán Politikai "

Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

iára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt-
ban : Otto Mollien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a ker-
tpsz-gazdászati ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 újkr.

Mióta a szeptember 15-iki egyezmény,
— melynek tartalmát politikai lapokból
ismeri az olvasó, — Viktor Emánuel és III.
Napoleon kö-
zött létrejött :
Olaszország is- __^_
mét előtérbe lé- ^=Hrr
pett az esemé- ; ...'•':.•" . - _
nyék színpa-
dán. ' .. : ^ :

Ez egyez- "••̂r '.. '•^T^^—'
meny nagy je- ...—-TÍ^L-7-T-
lentőségét fej- : ~ ~ : v i : , :
tegetni tul lép- .^jy^---—-
né lapunk ha- F^~" •••
tára i t ; annyi
azonban bizo-
nyos, hogy ez .~ .... ..
egyezmény ál-
tal a szebb re- •---.•:... _ -
mények ajtaja --— _
tárult föl az 1!^ £ _
e g y t e s t t é v á l - ^ _ ••.•.-.."
ni óhajtó Itália IT ::rl_r:.
előtt. Teljesül-
nek-e e rémé- - ~ -
nyék, avvagy ~-
nem? a jöven-
dő ad reá fele- -̂
letet. De bár-
mi történjék is,
illő megismer-
kednünk Olasz-
ország azon
férfiaival, a kik
jelenleg szövik
az események
fonalát, s a kik-
nek sorában
Lamarmora tá-
bornok, — ki-
ről testvérla-
punk már any-
nyiszor meg-
emlékezett , s
kit most arcz-
képben is be-
mutatunk, —
e^yik elsö ran-
gu helyet fog-
lalja el

Jelenleg,
mint emiitők, a
politikai világ-

L a m a r m o r a A l f o n z .
ban minden szem ujra Olaszország felé van
irányozva, s a viszonyok ugy hozták maguk-
kal, hogy Viktor Ernánuelnek az eddiginél

L A M A R M O R A A L F O N Z .

erélyesebb kezekre kellett bizni a kormányt,
azért uj miniszteriumot nevezett ki, mely-
nek elnöke most L a m a r m o r a , — a ki 1804.

nov. 17-én szü-
letett, s a legré-

__ gibb piemonti
— i ' nemes családok

— — ._ -= egyikének sar-
—4~~ jadéka. Atyja

~ _ igen nagy szá-
"" __ _̂ mü családdal

" ^ ^ volt megáld-
~ - . vá, s tizenhat

gyermeke kö-
zöl csak egy
volt a mostani

- olasz minisz-
terelnöknél fia-
talabb.

Még alig 12
éves korában
katonai iskolá-
ba adták szü-
lői, s itt nyerte
kiképeztetését
az ifju, ki már
fejlődése első
korszakában a
katonai pálya
iránt nagy elő-
szeretettel vi-
seltetett.Iskolái
bevégeztével,
mint tüzértiszt
nyert alkal-
mazást, s már
ekkor az olasz
hadseregbe be-
hozandó refor-
mok keresztül-
vitelén munkál-
kodott ;e czélra
1831-től több
izben használt
hosszabb sza-
badságot a kül-
föld katonai
intézményei-
nek tanulmá-
nyozása végett.

Nagyra tö-
rő elmék, főkép
ha őket az ügy
szeretetén ki-

Tizenegyedik évfolyam.46-ik szám.
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