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Nyilt köszönet.

Kölni székesegyház épitési sorsjáték.

50-ik szám.

Tizenegyedik évfolyam.

Porosz király ő felsége legmagasb engedélye folytán a kölni székesegyház épitési
A fönemesség és nagyérdemű közönségnek, s mindazoknak, kik harminezuyolcz
éven át becses vásárlásaikkal és megrendeléseikkel szerencséltettek! forró köszönetem a egyletnek, hogy a pompás egyház mihamarabbi bevégeztetése eszközöltethessék, egy
nagyrabecsült bizalmukért és azon becses készségükért, a melylyel hirem megalapitni és nagyszerü sorsjáték felállítása egyszer mindenkorra — helybenhagyatott.
Ezen sorsjáték köretkező pénznyereményekkel kínálkozik, ugymint : 115,000,
17.500, 8750 stb. forint; továbbá : a jelenben élő német müvészek remekmű terményei
52,000 forint értékben.

bunda • raktáramat

a legelső és legjobbnak nyilvánitni tanuskodtak. Fogadják hálás elismerésein a mult
buzgalmukért, s legyenek kegyesek a jövöre is jó emlékeikbe megtartva, uj czégem

1 sorsjegy ára 2 forint, 21 sorsjegyé 20 forint.

A. huzás folyó évi deczember utolján a királyi kormány felügyelete alatt történend nyilvánosan.
Alulirt kereskedő-ház ezen sorsjegyek eladásával megbizatván, minden megrendelést gyorsan és pontosan teljesit isméti eladók jelentékeny kedvezményben részesittetnek.
ej • «.
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Sorshuzási tervek ingyért szolgáltatnak ki.
ö l I l l Z r T1 g Y e S
név alatt parancsaikkal minél gyakrabban szerencséltetni, s én társammal azon leszek,
mainai Frankfurtban.
hogy a nagyméltóságu és teljes czimü közönség minden kívánalmait kielégíthessem, 854 (6—6)
s valamint a multba, ugy jövőre is teljes törekvésem az lesz,hogy finomat, jót és tartósat
a lehetőleg jutáuy»st szolgáltathassam a tisztelt megkeresőim kezeikbe.

DEÁK és HORVÁTH

Deák János.

875 (s-s

Fogfájás ellen,

mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja, ,,fog-gyapotot" ajánl TÖRÖK JOZSEF,
gyógysrerész Pesten, a király-utczában 7-ik szám alatt. — Egy hüvely ára 20 krajczár.
Postai küldéssel 10 krajczárral több.
851 ( 6 - 8 )

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

növény- matico - iniectióia
s matico-tokocskai

Párisban,

7, r u e t l e l a

Feuillade.

Ezen legujabb gyógyitó szer, mely a gonorhőek gyors és sikeres gyógyítására,
anélkül, hogy stricturákat, vagy a belső részekben gyuladásokat okozna, a matico-perui
faleveleiből van készitve. Dr. Ricord s a párisi orsósok legnagyobb része, mióta ezen
gyógyító-szer feltaláltatott, minden egyéb ilynemü szereket melléinek. A belövelés a
betegség közvetlen kezdetével alkalmaztatik, a tokocskák minden rögzött s elévült
esetekben, melyek a copahű s kubébamag s más egyéb érczes alapokra készitett belövelésekre távozni nem akartak, vétetnek használatba. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógyszertárában.
C^f" Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utczában 7-ik sr. a.
656 (16—24)

Mint a legkitünőbb óvszernek elismert

komeabargi marhapor

marhavész s marhabetegségek ellen
folyvást friss és valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszertárában, király-utcza 7-ik sz. a., —
Thalmayer és társa, — Halbauer testvérek,'-" Glati I. E.
BUDÁN : az udvari gyógysaertárbao.
Aradon Probst J . F.,Tones és Freiberger, — B.-Gyarmaton Sippler testvérek, —
Brassóban Hessheimer J . L. é3 A.. Gyertyánffy A. és fiai, — Breznóbányán
ZörnlaibG., — Csaczán Bentsáth Férd., — Csáktornyán Marosiutti örökösei, — Debreczenben Csanak és társa, — Dobstnán Tirscher E., — Esztergomban Bierbrauer
J. C, — Egerben Steinhauser A. I., — Eszéken Deszathy Istvé», — Érsekújvárott
Conlegner Ignácz és Kappel J., — Fehérvárott Kovács P. és Legmann A., — Győrött
Jerfi A., — Ipolyságon Mikulásy T., — Kassán Novelly A., — Koittáramban Ziegler A. és fia, — Körmöt zön Ploy C. — Kézsmárkon Genersicfc A?., — Léván Bolemann A., — Llptó-Szent-Mlklóson Krivoos J., — Lugoson Krone^ter Ferencz gyógyse.
— Miskolczon Spuller J. A., — Maros-Vásárhelyen Fogaras Demeter, — NagyKanizsán Feszelhofer J., Rosenfeld J., és Zerkovits W. A., — Nagyszombatban
Smekal W. A., — Nagyváradon Kalovics Karácsony, — Nyíregyházán Mathaidesz Gr.
gyógysz., - N.-Tapolcsánban Pollák J., — Pécsett Herzog B., — Pozsonyban
Scherz F., Wimmer J. és Hackenberger testvérek, — Pancsován Bauschan és fiai, —
Rozsnyón Pós J . J., — Szepsi-Szent-Györgyftn Kovács és fia, — Selmeczcn Dimák
J. E. és Zelenka F., — Szigethváron Koharíts C , — Stmándon Csiky M., gysz., —
Sopronban Pachhofer L. és Müller, — Szegeden Aigner. — Sziszeken Welíenreiter
A., — Tatán Hennel C. — Tlsolczon Bukovszky A. L.. — Torök-Sient-Mikloson
Hoffmann W . , ~ Trencsénben : Weiss L., —* Újvidéken Schreiber F., — Vág-Ujhelyen
Bayersdorf L., — Veszprémben Tuszkan Mayer, — Zimonyban Joannovits D.
és fia uraknál.
803 (7—8

Paál János
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.

ÓVÁS. Azt tapasztalván, miszerint a Seldlitz-porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasitványaimmal szóról szóra azonosak és saját nevem aláirásával vannak hatnisitva, s igy külalakra nézvo gyártmányaimmal könnyen
összetéveszthetők, — minélfogva azon észrevétellel óvok mindenkit ezen hamisítványok megvételétől : hogy az általam készitett
Seidlitzporok minden egyes skatulái, valamint az adagok papírjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátva.

Ára egy bepecsételt eredeti katnlyáuak 1 ft. 25 kr.

Használati utasitás minden nyelven.

ajánlja z o n g o r a - t e r m é b e n Pesten,
Uri-utcza 6-ik szám alatt,
felállított mindennemü bel- és külföldi zongorák jelenlegi nagyszerü raktárát, u. m.:

pianinokat. hangverseny- s
kurta-szárny-zongoráit,

melyek nála folytonosan a a lehető legjutányosb áron készen kaphatók és kikölcsönöztetnek.
901 (1—8)

Földbirtok,

házak-, szőlők-, erdők- és ültetvényekre
igen jutányos föltételek mellett lehető rövid
idő alatt (különösen nagyobb összegek egy
hét alatt is eszközöltetnek) előlegezés nélkül, legfeljebb 2% jutalom, sőt annak kizárásával is pénzkölcsön eszközöltetik ki.
Ugyanitt katonai kötelezettség aluli teljes vagy ideiglenes felmentés kivitele jutányosán elvállaltatik. — Bővebb értesitést
nyerhetni az illető postabélyeg beküldése
mellett R á k ó c z y Ferencznél Pesten,
váczi-utcza 16-ik sz. a.
8i)9 (1—3)

E porok rendkivüli s a legkülönbónőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi-szerek között
tagadhatatlanul az els6 helyet foglalják el; — mint ast sok ezer, a nagy csásiári birodalom minden részeiből került a kezeinknél
levö hálairatok a legrészletesebben tanusitiák, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetetlenségnél és gyomorhévnél;
továbbá gére»ék, vese- és Id este* bajokban, ^civdobogásnal, idegesség okozta főfájásnál, vér-tódulá»nál, eaúzos fogfájdaSemtüál végül hystcrlára, búkórra és huzamos hányásra kajlámnál stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, a a legtartósb
gyógyha'ást eredményezték. -- Az et értelembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmai oly betegek résééről,
kik miután nálok minden, gyakran allopatbikus és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ex egyszerü házi szerhez
folyamodtak, és ebben rongált egésrsé;;ö'knek helyreállitására oly soká eredménytelenül kerese.t gyógyszert meglelek — Ez elismerőiratok szerzői köxb'tt a társadalomnak csaknem minden osztályai, u m. munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei
PESTEN,
gazdák tanárok és hivatalnokok, sőt gyógyszerészek és orvosok, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviseívék, kiknek mely 80 év óta jó hírben áll, s ma is szép
ezelött' még a leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztak legkisebb könnyebbülést, éi kiknek egészségűk csupán csak a Seidlitz- forgalomnak örvend, közbejött haláleset
poroknak rendes hasinálata által állíttatott helyre.
következtében minden hozzátartozó eszközökkel szabad kézből eladó.
A főraktár létezik
Bővebben tudakozódhatni a tulajdonosnőnél (b. Sándor-utcza 28-dik szám alatt)
TÖRÖK J Ó 1 S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt. Pesten.
900 (1—2)

Egy szappanos-üzlet

PESTEN

STBIiSBACH JOZSEF ur kereskedésében, gránátos-utezában
E«en czégek alatt sj-.intén megrendelhető:

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

AJÍ üvegcsék el vannak látva védmarkommal és kimeritő használati utasítással. — Ez ar egyetlen faj, niely minden töltés
előtt vegytanilag megvizsgáltatik és czinkupakkal elzárt üvegekben küldetik el. — Eien legtisztább és leghatályosb májhalxsir-faj a
Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által van megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
vonatott, hanem a bepecsételt üvegekben levö folyadék egészen épen é» a«on állapotban van, miként az közvetlenül a
t«rmé»et által ny a Jutott. — E valódi Dorsch-májhalzsir-olaj Európának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógyszer
a mell- és tfidé-bajokban, serophulus ét rachitU, fcfiuvény és CSÚB, Idült bőrkiütés, H e m g y u l a d a i , ideg- és több más
bajokban alkalma*tatik.
gyógyszerész B á c s b e n ,
792 (11—50)
LlM.\JlAKá
ü . » j „íum Storch", Tuchlauben.

Hirdetmény.

883

(2-3)

Alább megnevezett a jelenleg uralkodó
keleti marhavész ellen jó hatással biró
gyógyszert talált fel, melynek használata
hatóságilag is megengedve levén, az ezzel
élni kivánok sziveskedjenek Budán, a tabáni
városrészben 574-ik szám alatt lakó Kollárovits Pál urhoz, irásbeli megkeresvényekkel fordulni, hol az érintett orvosság hordókban, félakótól több akóig terjedhető
mennyiségben megrendelhető. A vele való
bánásra nézve, nyomtatványban adatik uta.
sitás

-

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

Spech József.

Pest, deczember 11-én 1864
Elöfizetési föltételek 1864-dik évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Égés* évre 10 ft Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft — Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

Ö
Hirdetési dijak, a Vasarnnpi l'jság és Politikai Ujdonság okát illet&leg, 1863. novemI ber l-töl kezdvs : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye, egyszeri igtatásnál 10 krba;
| háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk «záI mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altoiiában : Haasenstein és Vogler. — M. Frankfurt1 b«n : Otto Moílien és Japger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos, — és Pesten : a kf>ri tésas-gaídászati Ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatás ntán 30 ujkr.

Emlékezés Madách Imrére.
Midőn nehány héttel ezelőtt ama fekete
Nógrádmegye azon pontján, hol dél- lőtt be ide barátjához. Csakhamar utána
keretű papírlap jutott kezemhez, mely a be- keleti irányban folyó két hegyi patak, mely érkezett a mi kis társaságunk, mely Kubinyi
vett szokás szerint ismerőseink s barátaink két külön völgyből gyüjti vizeit, egymással Ferencz védpaizsa alatt, kit Nógrádmegye
utolsó utlevelet jelenti, s midőn e lapon egyesül, hogy „Sztregova" közös nevezet apraja nagyja ismer, hajtatott be a tornyos
Madách Imre halálát olvastam : fájdalmas alatt, rövid pálya után az Ipolyba temet- uri kastély udvarába, és mondanunk sem
érzeteim közé az emlékezet örökké feled- kezzenek, ezen ponton fekszik Alsó-Sztre- kell, hogy a legmelegebb kézszoritások fohetlen képei szövődtek.
gova helység, melynek urai a legrégibb idők gadtak bennünket.
1862. évi augusztus második felében óla a Madách-család tagjai voltak.Itt lakott
Csakhamar megtekintettük az urilak ditörtént, hogy Kubinyi Ferenczczel, ki épen és élt Madách Imrénk is.
szes kertjét, minden kényelmével s kelleakkor érkezett vissza konstantinápolyi utjáSzakbarátok, tudományosan müvelt em- meivel; megnéztük a régiesnek látszó, de
ból, s Bergh Károly derék épitész és archaeo- berek körében mindig kellemesen folynak kevés emlékszerü nevezetességgelbirő evang,
log társaságában, Nógrádmegye felé vettem a napok, s a szellemi élvek rendesen minden templomot (mely képünkön a kastélytól
utamat, hogy e régen tervezett kirándulás egyéb igényt háttérbe szoritnak : de már balra látszik). Meglátogattuk azon emeletes,
alkalmával e régiségekben gazdag vidék ritkaságánál fogva is felette jótékonyan hat régibb várat is, mely hajdan erőd volt, de
egyházi és
a török és a
polgári n etüz két izvezetesebb
T="^
^7"~----Jf?lr^^_
t> en elpuszépítményeit
titá. — Mafölkeressük
dách Sándor
s lerajzoljuk.
a mult száS vajjon mi
zad
utolsó
indithatott
évében ujra
bennünket
felépitteté s
arra, hogy
most magtáfölötte érderul s tiszti
kes rajzokl a k u l szolkal teli tárgál.
ezáinkkal s
Engem küjegyzökönylönösen érveinkkel —
dekelt a csamiután Nógládi levéltár,
rádban minmely nemdenütt a legcsak számos,
szívesebb f oigen nevezegadtatásra
tes régi oktaláltunk —
mánynyal
a ráros mubir, hanem
lyadi hidon
oly példánytul a jó utszerüleg van
ról egyszerrendezve s
re balra lelajstromoztérjünk s egy
va, hogy a
nyaktőrő
magán leAlsó stregova (Nógrádmegyében). Madách Imre lakóhelye.
mellék utat
véltárak kökeressünk? Kevéssel ezelőtt jelent meg épen kedélyünkre, ha látjuk, hogy tudománysze-' zött valóban ritkítja párját.Fájdalom,hogy e
ezen elterjedt lapokban Madách Imre arcz- rető házigazdánk az értelmet s izlést oly részben
nem mindenütt
találunk
' ^ 1hazánkban
' "
••
>
-" képe s életrajza;ez is friss emlékezetünkben anyagi eszközökkel gyámolithatja, minél- kellő gondot. Láttam ősrégi nemzetségek
volt, de különben is tudnunk kellett, hogy e fogva egy perczig sem kell aggódnunk, hogy ilyféle kincseit, melyek egerektől összerágva,
tájon éli napjait azon költőnk, ki nem mint ott mulatásunk által házánál bárkinek is szennyben, piszokban össze-visszahányva,
mulandó meteor tünt fel irodalmunk egén, alkalmatlanságot okozhatnánk. Madách Imre eléggé tanusiták, hogy a gondatlan utódok
mely nehány perczig vakit, azután nyomtala- valódi uri és szives vendégszeretettel fo- őseik nagybecsü hagyományait, sokszor vérnul elenyészik, hanem első rendű fényes csil- gadhatta vendégeit ősi hajlékában.
rel s nagy áldozatokkal szerzett okleveleilagként fog ragyogni, mig a költői ihlettségÉpen ez idötájban hagyta el Arany János ket méltányolni vagy nem tudják,
nek becse lesz, uralkodva időn s enyészeten. is Sztregovai, ki Szliácsról hazatértében szál- nem akarják. Láttam szük rostélyokon/át, ~
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templomok nyirkos sekrestyéiben okmánytárakat, melyek bár több családéi voltak,
gazdájok még sem volt; a penészfoltok évről évre mindig jobban elterjedtek rajtok,
a betüket maholnap el nem fogja olvashatni
senki s igy e régi okmányok sem az egyes
családoknak, sem a hazai történetírásnak
semmi hasznára többé nem lesznek.
A Madách-család tagjai, mint azt a sztregovai levéltár gondosan őrzött hártya-csomagok tanusítják, régi időktől fogva gyakran kiváló résztvettek hazánk közügyeiben
s többen közülök kitüntek mind a hadi,
mind a polgári pályán. (Lásd bővebben :
Nagy Iván, Magyarország családai czimü
könyvében).
Több napi itt mulatás után vidáman s
elégülten hagytuk el e vendégszerető, kedves tanyát. Madách Imre elkísért bennünket
a szomszéd Gácsig. Ki hitte volna akkor,
hogy e fennkölt lelkü, s még alig 40 éves
férfiunak, az „Ember tragédiája" költőjének,
itt utólszor szorítom baráti jobbját!
R. F.

leség ily remek öszhangzáshan? nagyon csalatkozol, ha az irás ezen szavát : „Legyen
világosság! és lett!" szószerinti értelemben
vennéd, mert tudd meg, hogy itt is igen sokáig tartott a sötétség és csak igen lassan
és íokozatonkint bontakozott ki a homályból azon igéző, tiszta, kék égi boltozat,
melynek nézésében kedélyünk felvidul, s
eszméink magasba röpülnek. Olvasd a Vas
Ujság ezidei 28. és 29 számában a világ kifejlődésének oly igen érdekes os történetét,
és ha az több tudásra serkentett, lapozgasd
valamely jó földtani könyv előadásait és
mindinkább át fogod látni, hogy a mi földünknek ilyenné, milyen az most, átalakulása, sok ezer évbe és nagyszerü erők kifejlesztésébe került. A vajúdások orditása
egekbe hangzott. Földünk eleinte izzó test
volt, levegője számtalan, sürü párázatoktól
áthatlan homályom; sok millió év lefolyt,
mig földünk fölülete annyira kihült, hogy
e párázatok leülepedhettek, sok irgalmatlan
megrázkódtatásba került, mig a hegylánczolatok szédelgös magasságukra kiemelkedtek,
mig a viz és szárazföld között a szükséges
arány létrejött, mig a meghüvesült tenger
vizei élő állatokkal és a szárazföld lassankint
virányzattal ékeskedhetett. Most is a tűzokádó hegyek félelmes kitörései, a földalatti
rémületes morajok, a földrengések által,
kevés percz alatt eszközlött roppant pusztitások tanuskodnak arról, hogy a mi földünk
teremtése és alaknlása mily kimondhatatlan fáradságos volt. Mert bár megvolt már
szinleg a földi béke, el voltak választva a
vizek a szárazföldtől, s ez nagyszerü virányzattal és az állatok sokaságával ellátva;
mégis uj meg uj forradalmak állottak elő,
a volt virányzatot minden élö lényeivel
együtt a íöld szinéröl ismét elsöpörvén, il-

letőleg kiegyenlítésé!, s lám, e kiegyenlítés^
illetőleg kibékülés szülte azon eröt, mely
villanyos távirdáinkból száz mérföldre röpíti gondolatainkat e<ry pár percz alatt. Légy
tehát te is engesztelhető, ha kivánják; de
ha ellenséged mégis daczolna veled, annál
jobb, ez erődet s bátorságodat fölébreszti,
s alkalmat nyujt, ellenedet legyőzni. A
gyantakövet is dörzsölni kell, hogy villanyos
erő fejlődjék ki belőle, a brazíliai fénybogár is (Lampyris occident.) akkor árasztja
fényes világát leginkább, ha ingereltetik.
Májusban háborog az ég, ámde mennydörgés
és villámlások által tisztul a lég, s C3ak azután éled a növényzet. Eletünk tavaszán is
sok háborgást kell kiállnunk, hogy életünk
dele kiderüljön.
Forduljunk e háborgós és zajos tüneményekről a szelid és zajtalan növényvilághoz,
mely oly csendesen és szerényen éli világát,
hogy minden földi teremtmény közül a legirigylendöbb sorsban látszik részesülni. Valóban semmisem látszik könnyebbnek, mint
egy virág élete; az elvetett magból csírázik,
növekszik, virágzik s végre uj magokat érlel.
De
bármi zajtalan s mintegy magától és
Vámbéry Árminnak.
magából folynak is a növényélet e tüneItthon vagy hát, szoríthatom kezed!
ményei, mégis e czikk főtárgyához a legVisszahozott nekünk a végezet.
szebb példát nyujtják. A növénytest szerveLádd : a végzet sokkal jobb, mint magad:
zetét a sejtecskékben (cellula) találjuk, ezek
Helyrehozta mulasztásaidat.
a növény-életnek (vegetatio) főtényezöi. Az
Kalandok és merények embere,
újabbkori füvészek ezen felfedezése szerint
Neveddel az egész világ tele;
ugyanis a növényi nyák, keményítő, czukor,
Addig űzted, kerested a halált:
Hogy szemközt a halhatlanság talált!
olaj és nővé: yi rostony mind megannyiféle
De egy érzés nem szól-e benned igy:
sejtek által hozatik létre. Sckacht egyenetJobb pihenni és meg is halni i t t !
len értékü sejteknek nevezi öket, mert mig
Oh bizonynyal! Az imádott haza,
egyes sejtek a csirnyét készítik, mások azt
Mindazok közt, miket nyertél vala,
magasabb értékü szervezetté feldolgozzák,
Legdrágább kincs, legnagyobb nyeremény!
ezek feladata a ttjnedvet létrehozni; másokS te itthon vagy, a haza kebelén.
Drága haza! Akkor tudjuk, mi szép,
nak a legkellemesebb zamatú gyümölcsöket
letöképen eltemetvén. Sok ezer év multával és a legfinomabb szagos olajokat. Egyik a
Midőn képe látkörünkből kilép,
S nekünk érte, távol égtáj alatt,
és fáradságával ismét uj virányzat és más másiknak áll szolgálatában, egyik a másik
Kedvünk szerint meghalni sem szabad!
alaku állatok hozattak létre. íly katastropliák létrejöttében fáradozik; zajtalanul, de össze— Bokhara és Khiva sivatagát
több izben fordultak elö, mig végre az első vágóan közreműködnek mindnyájan, hogy
Barangoltad örök harczokban át,
ember, e változatos szinhely most már meg- az egész létrejöhessen és fennállhasson. A
Hogy megtudjad, mi ragyogó e föld,
csendesült, szép terére léphetett. Nagyra tö- gyökér, törzs, levelek, virág és gyümölcs,
A hegy mi kék, és a mező mi zöld,
rekvő
ifju! ne csüggedezz, ha sokszerü aka- valóban egy boldog családéletnek, valamint
Fűben, fában mennyi illat terem,
dályok
gördülnek utadt a; bámuld a világ egy virágzó országnak megközelithetlen
S az árnyban mily édes a szerelem!
teremtése hosszu és nehéz munkáját, s lan- mintaképei.
Hő vágyad a homokpusztákra vitt,
kadó erődet eme nagyszerü példaképekkel
Ismerni a szomjuság kinait,
De a növény életből, tárgyunkhoz képest,
Bs nem lelni sehol egy csepp vizet:
istápoljad, támogassad.
még más tanulságot is vehetünk. Elöször is
Hogy megtanuld, a köny mi kincs lehet,
Miután a földnek fáradságos munkával tapasztaljuk, hogy mennél bujább a növény
S könyeidben fel-felcsillanni ládd
Idehaza a Balatont, Dunát.
járó képződését összegeseri szemléltük, ám egyes része, annál soványabb és satnyább
— Oh hidd nekem, fordulj akárhova,
nézzünk rajta körül, s számtalan egyes tü- a másik. Például, ha a nedvek tulságos bőÉs várjon a boldogság mosolya :
neméDyét fogjuk észlelhetni, melyekből sége a levelekbe hat, a virágok annál siláTöbb édesség nem lesz ott ajkadon,
mint megannyi példákból ujra okulhatunk. nyabbak; ezek is, ha mesterséges nedvgyüMint a mennyit nyujt itt a fajdalom!
Ide
tehát, te lángelme, te tűzről pattant, te lemmel árasztatnak el, a viráglevelek töMert bár könynyel áztatjuk a rögöt:
türelmetlen
ujoncz! ki fejjel akarsz a falnak méntelen sokaságában elfajzanak; — a
Mienk mégis, s az emlék ideköt.
menni,
ki
egy
ugrással akarsz a mennyor- mükertészek és virágkedvelök persze az ily
De megjöttél! Légy üdvöz általam,
szágba jutni, ki fáradság nélkül akarsz mü- virágokat tartják szépeknek, melyeket teljeKörülötted kelet világa van.
A sokaság zajongva vesz körül,
vész lenni. Tekintsd e sziklatömegeket, e seknek vagy tömötteknek neveznek; de a
Mint a hajóst, ki most jő messzirül,
roppant gránitot, ez enyészhetlen bazaltot sziromnak ezen tultengése a virág föfelS kincseiről a leplet leveszi,
és a szikrát adó kovát, azt hiszed, hogy adatának, a mag létrehozatalának kárával
Hogy gazdagság áradjon szerte ki.
ezek egyszerre lettek azzá, a minőknek jár, mert tudjuk, hogy az egészen tömött
A tapsok közt oh halld meg a szivet!
látod ? nem, ök is a tűzpróbán mentek ke- virág magot nem ad. Másodszor azt is taHangja elvesz tán a zaj közepett . . .
resztül, ök a vulkánok izzó mühelyében pasztaljuk, hogy mennél bujább televényből
De az érzés, melylyel halkan kinai,
készültek. Nézd a rniriadnyi finom fövényt, származik a növény, például a fa, annál
Jobban dicsér a föld tapsainál.
mely a patak fenekét simává teszi, s ha kevésbbé tartós; a tengerész is hajójához az
Dalmady Gyözöbenne fürdesz, lágy bársony gyanánt simul árbocz-fát nem a lapályból veszi, hol a bőlábadhoz. Számos év szüleménye az, hosszu nedvü fába a férgek annál hamarább beveuton, vad görgetegek által lett azzá, minek szik magukat, hanem a havasok sovány teAz élet fáradalmai.
most látod. Kimelegszel gyakran a mun- rületéről, hol a fa, kevés nedvből táplál(Vége.)
kában? nézd, ha oltod a meszet, nem me- kozván, lassan növekszik; igen vékony, de
legszik-e
ki szintugy, nem a villámhoz ha- annál erősebb, tartósabb síkhéjjal vastagDe térjünk vissza e szédelgős messzesésonló
dörgéssel
válik ki a viz, két légnemű, szik, s e szerint lassan és későn érik meg,
gekből, térjünk vissza a mi kicsiny, és mégis
láthatlan
párázatból,a
köneny- és élenyböl? de aztán kellő érettségének idejében edzett
nagy? oly igenis nagy földünkre, eme bájos
ha
pedig
ismét
a
vizet
horganynyal és kén- szilárdsággal bátran kiszáll a sikra, s a tenvilági lakunkra, mely mindenütt el van telve
savval
elegyíted,
nem
ismét forrásba jő-e, geri szélvészek erejének megtörhetlenül álla szépségek bőségétől, mely mindenütt és
s
ugy
buzog
ki
belőle
a köneny, mely ké- hat eléje.
összegesen valódi éden, melyben az élet oly
pessé
teszi
az
embert,
sasként röpülni s
kedves, s melytől megválni oly nehéz. De
S mivel már a tengerhez értünk,-ki hát
fölemelkedni
a
légbe?
—
Ellenséged van,
mit gondolsz, nyájas olvasó, e földi lakunk,
a tengerre, a nagy oczeánra, melynek bejáe virányos édeni kert, egyszerre volt-e, vagy kivel nem tudsz kibékülni, figyeld meg az rásában edződik a test, magasra emelkedik
lett-e ily hajoló, s rajta a számtalan sokfé- ellenkező villany szikrázó összeütközését, il- a lélek! Nézd a tenger ezeréves sziklapart-

egészséges, a változás bármi késői beállta
vagy rendetlenkedése mellett sincsen semmi
szerre szüksége; ha pedig beteges, ha roszul
érzi magát, akkor orvost kell hivatni.
Ezenkorban a táplálkozás legyen egyszerü és nem izgató, de táplálékony és
könnyü emésztésű, valamint kellőleg zsirés sótartalmú; jusson hozzá a rendes időben, rágja meg jól, s hígítsa fel bőven itallal, (vizzel, tejjel vagy könnyü serrel). Erős
és csipös fűszerek ellenben, erős kávé és
Az egészség ápolása az életkor
thea,
bor átalában s erős ser egy kornak
különböző szakaiban.1)
sem szükségesek, ennek pedig egyenesen
károsak. Természetellenes vágyakozásokat
(Folytatás.)
ilyen vagy olyan tápanyagra, melyeket
V. Az ifju legények és leányok kora.
különösen sápkórosoknál találhatni, nem
Iskoláikat végezvén, a fiu az ifjak, a kell kielégiteni.
Üde, tiszta levegő, minél többször élvezleányka a hajadonok vagyis az ifju legények
és szüzleányok korába lépnek, mely az ifjak hetik azt, annál jobb e korban is, mint az
nál 16-ik évtől a 24-ik évig, a hajadonoknál egészség fönntartásának főkelléke, mely
a 14-ik évtől a 20-ik évig tart. Kezdődik e annál üdvösebben hat, minél erőteljesebben
kor a nemző erő fejlödtével (a serdülés kez- és mélyebben szivatik.
detével) s tart a növekedés bevégeztéig. E
A leányok öltözetére különös gondot kell
korban e szerint a nemi hivatásra való ki- fordítani, mert ez rendesen nagyon czélszeképződés és érlelődés még folytonos, s a rütlen és elégtelen, sőt egészség-ellenes. —
valóságos érettség csak e korszak végével Elégtelenül be van takarva többnyire kebáll be. Ennélfogva a házasságra lépés e kor- lök felsőrésze, valamint testök alsó fele is,
ban mindig kártékony, s a test helyes kifej- mindamellett, hogy a hideg sem annak sem
lődését megakasztja. Csak e korban kiván a ennek egyátalában nem válik javára. Minkét nemü ifjuság különböző tartást és neve- den bizonynyal állithatni, hogy sokkal
lést. A növekedés e korszak elején, különö- kevesebb betegséget ismerne a nőnem, ha a
sen a nőneműnél, elég gyorsan halad; a test leányok vékony gyapotszövetböl vagy váhossza mintegy 10 — 12 hüvelyknyit nyúlik szonból varrt rövid gatyát vagy nadrágot
meg, a suly mintegy 50—60 fontnyi gyara- viselnének, keblöket jobban betakarnák és
podást mutat.
lábaikat melegen tartanák.
A füzb'vállak veszedelmesekké válhatMinden szerv lassan azt a nagyságot és
minemüséget éri el, mely azután megmarad nak, ha a mellkas alsó s a hasnak felsöréaz élet középkorában is; az ifjaknál főleg a szét erősen szoritják, mert ezen esetben a
mellkas fejlődik ki, a hajadonoknál a me- mell és has legfontosabb szerveit, t. i. a
dencze; a sziv 75—80-at dobban egy percz tüdőt és szivet, a májat és lépet egyaránt
alatt. A halandóság e korban csekély, noha gátolják teendőik rendes gyakorlatában.
a betegségek esetei jóval gyakrabbak, mint
A fü'z'óvállnak e szerint, hogy ne ártson,
a letelt években. Különösen veszedelmes ugy kell szerkesztettnek lenni, hogy a
dolog, ha e korban az erősebb növekvés testnek csak azt a részét füzze össze,
mellett még megerötető szellemi- és ivar- mely a csipö és a mellkas alsó széle közt
izgatások fordulnak elő. Sajnos, hogy az van (a derekat). Azonkivül a füzöváll ne
egészség fenntartására e korszakban nagyon legyen az emlőnek semmi módon sem alkalis kevés figyelmet forditanak, noha ez, külö- matlan , s azon kivül a két oldal hosszában
nösen a nőnemnél, vajmi szükséges.
még széles, rugalmas toldásokat is kell bele
A nőnemű növendékeknél a serdülés varrni.
A szoknyák is ártalmukra lehetnek,
korszakának beálltát, a mennyire csak lehet,
hátráltatni kell, mert a tapasztalás mutatja, hogyha kötökkel a testhez szorittatnak,
hogy későn kezdődő fejlődés mellett a nő- mert a máj és lép megszorulnak akkor is.
nemnek több reménye lehet soká tartandó Ennek elkerülése végett az alsó szoknyákat
ifjuságra, valamint hosszabb és egészsége- vagy a füzövállhoz kellene tüzni, vagy szésebb életre is. E késleltetést az által lehet les kötővel (vagy vállszalagokkal) tartatni.
eszközölni, ha a leánykákat minél későbben A vállaknak s a kebel felső részének, tehát
vezetjük be a társas élet köreibe, s ha minél a mell épen azon részének, melylyel az asztovább mint gyermekkel bánunk velök (élel- szonyok leginkább lélekzenek, (kivágott felmezésre, öltöztetésre, alvásra, mozgásokra öltönyök általi) megszorítása ép oly kevéssé
és mulatságaikra nézve.) Idöelötti gondola- szép, a mily nagyon ártalmas.
tok és érzelmek keletkezését, melyekre
A leányok hadd mozogjanak minél többet,
regényolvasás, és a felnőttekkel való hely- mire jó a séta, a testgyakorlat, a táncz, a
telen társalgás könnyen szolgálhat alkal- korcsolyázás; de tulságig (a kifárasztásig)
mul, gondosan mellőzni kell, (mire különö- egy mozgást sem szabad vinni, hanem mérsen fárasztó testmozgásokat is ajánlhatni) s téket kell tartani ebben is. Legtöbb veszély
a leánykákat minden viszonyok közt (s épen fenyegeti e kort, ha tánczbanfölhevül; mert
akkor is, mikor ahószám beállta már jelent- akkor a meghűlést kikerülni nehéz, a megkezik), minél tovább lehet, szép szerivel kell hűlés pedig sokszor vészbe dönti. Legjobb
a gyermek-szoba fegyelme alatt marasztalni. mozgás a szabadban üzött testgyakorlat, a
Minthogy pedig ezt a szülék házánál könyvünkben elősorolt szabályok megtartása
keresztülvinni nagyon bajos, ennélfogva mellett.
Áz alvás a leányra nézve, kinek teste
igen hasznos dolog, a leányokat iskolai éveik
után azonnal további kiképezés végett jó még folytatja fejlődését, épen e fejlőintézetre bizni. Az édes anya egyébiránt jól dés tekintetéből sem közönbös dolog, s nem
cselekszik, ha leányát a serdülést rendsze- jó azt (akár munka, akár mulatság kedviért)
rint követő s azután rendesen imétlődő sokszor megvonni tőle. Nyolcz-tiz órát aludtüneményeire kevés szóval figyelmezteti, de nia a fiatal testnek jót tesz, kivált sápkórban.
különben semmiféle szerrel nem igyekszik A háló-teremben mindenkor tiszta levegőről
e változás beálltát elősegiteni. Ha a leány kell gondoskodni; ször-derekalj és paplan a
tollús ágyneműnél jobbak.
*)
Bock
tanár
,,Az
egészség
négy
könyve"
czimü
A bur-tisztitás fürdők által épen e korIgy látjuk a természet nagy tükrében munkája magyar kiadásából, mely „a magyar nép szükséban,
melyben pedig rendesei) elhanyagoltaaz élet- fárradalmait mindenhol és mindenütt. geihez alkalmazva" e napokban megjelent. — Szerk.

iát mint zajlik ellene untalan a felbőszült
hullámok óriás ereje, s mint csapkodja a
torlat. Es ime a két elem tusája bősz méhében ott látod a kagylót, e gyönge puhányt, félelmet nem ismerve, vad ringázásban élödni; igen, mert mentyüje erős és
kőkemény, mint a szikla, melyhez sértetlen
verődik- Távol a révtől, a tenger csendes
mélyében, gyöngéd ázalékok nagy nyugalomban laknak, ott a veszély a lakokat megedzette, ezek itt a nyugalomban elpuhulnak.
Végy példát, s tanuld meg, hogy a vésznek
csak megedzett erő állhat ellen, a tétlenség
pedig izmaidat elpuhitja. A madár is kiűzi
kölykeit fészkéből, ha megtollasodtak; a
bogár is, mely a földön mászva, alig mozog,
ha magasra fellökted, szárnyra kelve gyorsan elröpül. És te emberfia, remek munkája
a világnak, mit fogsz tenni ha sorsod rögös
pályára taszított? meg fogsz-e hunyászkodni, vagy tétlen töprengésben tunyálkodni? Valóban, ezt nem szabad tenned,
mert tudnod kell, hogy az akadályok csak
arra szolgálnak, hogy azokon megpróbálhasd magadat. Az Isten azért adta az erőt
karodba, hogy azt használva, eltávolitsd az
akadályt és a lehetőségig lesimitsd pályádat. Hidd el, a kezdet nem oly nehéz, mint
gondolod, csak a kezdethez való férfias elhatározásban rejlik a nehézség. Az erő magától nem jő, azt gyakorlás és munka által
kell megszerezni és fenntartani. Jobb karod
erősebb, mint a bal, mert többször használod, és a hol egyszer eltörött, azon helyen
erősebb lesz, mint volt és nem törik másodszor. A veszély figyelmessé teszi az észt, és
a fáradság az eröt megedzi. A házi veréb is
ügyesebb a mezeinél, fürge és vigyázó,mint
a vándor madár, mely messze tartományokba költözik. A Gallopago szigeteken a
madarak oly szelídek, vagyis inkább tapasztalatlanok voltak, hogy az utazók vállára
ültek, hol kézzel lehetett megfogni öket,
mert embert ezelőtt soha sem láttak. Nem
ugy a fekete gólya, mely mint vándormadár, a vésznek már többször nézett szemébe. Félre tehát a ferdén magyarázott
honvágygyal, az örökös otthon esüesüléssel,
te elkényeztetett anyás fiu; végy bátorságot
szárnyra kelni, mint a gólya, s láss világot.
A hegyi patak vigan csörgedez s vize kristálytiszta s üditő, a mocsár vize tespedt és
büzhödt. Azt hiszed, hogy Amerika buja
tenyészetü öserdeiben fogod a legerősebb
állatokat találni és a legnagyobb eröt kifejtve látni? Csalatkozol, épen Afrika kopár
sivatagjain, hol nagy távolságokban alig találni egy kis üdítő erdőséget, s csak soványán tenyésznek vékony fűszálak, épen itt,
mondom, hol a természet erőtlennek látszik
és kiholtnak, itt riaszt fel néma sátorodban
az állatok királya, az oroszlán rémitő orditása; egy csorda szarvorru (Rhinoceros)
nem messze tőled, ez orditástól elrémülve,
üget odább, pedig ezek szintén óriás állatok.
Hát a hosszunyaku tevepárduez (Giraffe),
meg az elefántok csoportjai? ezek szintén
ezen sivatagban tenyésznek, nem különben
az óriás nagyságu kaíFeri bivaly. (Bos caffer).
Egyetlen folyóban számtalan vizi lovat találsz, a zergék (Antilope) itteni nyájait pedig a vándor madarakhoz hasonlíthatod.
Ennyi erőteljes állat, ily silány növényzettel szemben valóban ujra azon meggyőződést
fogja bennünk költeni, hogy nem a bőség és
örökös jóllakottság szüli az erőst, nagyot
és szépet, hanem a munka, a szorgalom és
fáradság, mely a puszták e vad fiait is kényszeriti, száz meg száz mérföldet megfutni
s minden ügyességet s fáradságot élelmük
felkeresésére fordítani.

A munka átka nemcsak magát az embert
érte, hanem érte az egész természetet, ha
átoknak akarjuk a munkát nevezni. De nem
átok ez, mert ugy hiszem, a fentebbiekből a
szives olvasó át fogja látni, hogy a munkásság az élet nélkülözhetlen és förugója. A
munka elevenség, élet s valódi Isten áldása;
a tétlenség pedig pangás; a pangás rothadás
és enyészet.
Dr. Sz.
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tik, a jó egészségben maradhatásnak egyik j világosságra és melegre; élelmi szereinket helyesen megítélhesse s méltányolhassa. —
föföltétele. E czélra azonban a meleg a természet nyujtja ugyan, de nekünk kell Midőn pedig igy a természet erőit is(_|_ 22—26° R.) fürdők, már C3ak csillapító azokból válogatnunk, nekünk kell azokat merni, tüneményeit érteni, törvényeit felhatásuknál fogva is, melyet az idegrend- elkészítenünk s eltartanunk; csak a levegő- fogni, hatásait számitani, vagy az emberiszerre gyakorolnak, a hideg fürdőknél töb- nek, víznek, hőmérsékletnek, lakásnak, öltö- nem művelődésének é* törekvéseinek multbet érnek, mindamellett, hogy a folyóvízi zetnek, stb. megitélése is szokszoros termé- ját, jelenét és jövőjét helyesen felfogni ügyekszik s tanulgat, nem azon fordul meg e tafürdő nyáron az egészséges leány testé- szet-ismeretet kiván.
nek nagy javára szolgál. De a sápkórosokat
Hogy a gyermek természet-szerint való nálmányok sarka, hogy tömérdek ilyen
nem lehet eléggé figyelmeztetni, hogy a testi s szellemi nevelését helyesen intézhesse ismeret-anyagot összehalmozván, emlékező hideg fürdőktől s még inkább a hideg zuha- az asszony, az emberi test szerkezetét okve- tehetségét megterhelje vele. Korántsem! E
nyozásoktól óvakodjanak, mert ezek mindig tetlen ismernie kell; mert csak ezen ismeret végre nem annyira sok, mint inkább jól megizgatólag hatnak, s a nőnemnek átalában világánál fogva lesz képes mind az egészsé- választott, jól megértett, és jól alkalmazott
épen oly ártalmasak, mint akár a fűszeres, get kellőleg megőrizni, mind a betegségeket fogalmak szükségesek arról, a mit értenie, a
akár a szeszes ételek vagy italok.
távol tartani, vagy további fejlődés >ket meg- mihez tudnia kell.
A müvelt asszonytól, még azért, hogy
A leány testi és szellemi nevelésének akasztani ; végre a szellemi tevékenység
természetesen jövendőbeli hivatására irány- szervét jó erőben megtartani, s helyesen műveltnek tartatik, senki sem kivánja, hogy
iró vagy tudós i* legyen, —(az ugynevezett
zottnak kell lennie, s nem volna az, ha kö- kimivelni.
Mint életpárja és hitestársa férjének s iró- és tudós nők közöl aránylag kevésnek
tésből és varrásból, sütés-főzésből, angol és
franczia beszédből, énekből meg zongorázás- mint tagja valamely családi körnek, az asz- van valódi müveltsége); — az sem szükséból állna csak. Az asszony hivatása három szony nem teheti, hogy arról, a mi a világ- ges, hogy magát felületesen megtanult, de
águ, mert ö leend 1) kisebb nagyobb, saját ban történik, s a mi férjét foglalkodtatja s megemésztetlen tudásnak halmazával fitogvagy idegen háztartásnak gazdasszonya; 2) érdekli, legalább annyi tudomást ne szerez- tassa ; hanem az szükséges igen is, hogy azt

ész- és emlékezőtehetségnek puszta idomi- egyéb, mint e lefolyást az ágyban, tiszta s ' zetét illeti, e részben tekintettel kellett lenni,
tása helyett; hogy az embert mindenünnen mérsékelt melegü levegő mellett csendesen \ nemcsak a kényelem, czélszerüség, olcsóság és
» »
.
.
\ tartósság,
i o r + A a o Q rr hanem
Vi a n o m a
Í» mexikói
m P ' S ' i I r n i fcrl
i m a és
A a népszokások
•norw/nlrfiQfiK'
klima
környező természetet és annak szépségeit,
(Vége követk.)
kivánalmaira is.
végig várni.
.
valamint komoly czéljait is elfogulatlan szemA csapat főparancsnoka gróf Thun HohenA mexikói önkénytes csapat.
mel és fogékony kebellel nézni, az emberi| Stein Ferencz tábornok; ennek közvetlen parancsa
nem törekvéseit és reményeit, a müveltség
Alig terjedt el a hire, hogy Miksa ausztriai alatt áll a törzskar főnöke, Zách alezredes. Törhaladását, az életet és ennek végtelenül gaz- főherczeg a neki ajánlott mexikói császári koro- vényszéki vagy igazságügyi főnöke a csapatnak
dag változatait, s egyfelől
egy törzs-auditor, s az egészségi ügyben a törzsfőorvos, ki
komoly fennségét, másfelöl
7
•'"-'-- - - - , _
.
alatt a többi orvosok és sebévidám derűjét helyesen felszek állanak. Van a törzsnek
fogni s msgérteni, s e felkarmestere s zenekara is.
fogás és megértés követkézv
A csapat egyes osztályai
tében mély és meleg részezek -.vadászok, huszárok, dsivéttel kisérni képesekké
dások, tüzérek, utászok. Melválhassanak, s mihez csak
lékelt képünkön e fegyvernetisztán rajzolt mintaképek
mekből egyes példányokat mutatunk be. — A vadászok vökellenek s a vágy —e minrös bő nadrágot s hosszu szátákhoz hasonlítani.
ru csizmát, sötétkék kabátot
Az igy kiképzett haja(blouset), szürke kalapot (somdonból azután nem csak
brero) fekete kakastollakkal,
derék gazdasszonyi lehet refekete szíjakat, stb. viselnek. A
tiszteknek szürke strucztollaik
mélni, és gondos nevelőt,
vannak s revolverekkel vannak
kinek az óhajtott süker eléellátva. A nyakravaló a vadárése hozandja meg gondosszoknál s a technikai osztákodásáért a legszebb jutallyoknál fekete atlaszból van;
mat, hanem férje is szerea lovasságnál magyaros szatetreméltó társat s boldobásu, ezüst rojtokkal.
gító feleséget találand benA tüzérek s technikai
ne, egyszóval azzá fog leosztályok ruházata a vadáhetni, a mivé az asszonyszokétól csupán a kalap tollának szine által különbözik.
nak lennie kell, s a mivé
Ezen szin a tüzéreknél a vöválnia komoly törekvés
rös, amazoknál fehér. Az ormellett korántsem nehéz.
vosok, auditorok, élelmezési
A himnernü fiatalság
A legelső prot. imaház Magyarországban. Sátor-alja-ujhelyi régi ház.
tisztek stb. fekete strucztollakülönösen szembetűnő válkat viselnek.
A huszárok öltözete egészen magyaros : veres
tozás nélkül és lassan megy át a ser- nát elfogadta : az egész osztrák birodalomban
dülés korszakába; legfölebb ha képzelgése nagy lett a mozgalom, mind a katonai, mind i szük nadrág, sötétzöld attila és dolmány, ezüst
kezdi háborgatni az agyát; képzelgés, mely a polgári pálya különféle osztályaiban s azonnal zsinórra, s szürke kanászkalap sötét sastollal s
számmal jelentkeztek, a kik elszánták ma- ezüst bojttal. — A dsidásoknak sötétzöld bő nadolykor rajongássá is fajult. — Ezt azon- nagy
gukat az nj császárt tengerentuli nagy birodal- rágjok van vörös szegélyzettel, hosszuszáru lovagban ki lehet kerülni az által, hogy táplá- mába követni. Nemsokára egy önkénytes mexikói csizma, sötétzöld kabát (uhlanka), fehér négyszegü
lékony, de nem izgató élelmezés, s az agy- csapat felállítása el is lőn határozva s megen- sipka (konföderatka) sastollal. — A köpönyegek
nak kellő meg,
szine átalában
kimélése melsötét barna, oly
szabással, a minő
lett, szabadban
az
osztrák öntétetünk velök
kénytes
huszáczélszerü gyaroké, hátul csukkorlatokat. —
lyával.
Nagy fontosA csapat leságu e korban
génysége 6 évi
ugy a tornászolgálatra közás, (melynek
telezte magát, a
mikor a z u t á n
azonban nem
vagy haza szálszabad vakdülitják,
vagy ott
hig
fokozódis maradhat, ha
nia) , mint a
él és ugy akarja.
fürdés folyóMég nehány
vízben (úszáshét előtt Pest
sal.) E korban
közhelyein is leminden szelhetett látni a me :
xikói egyenrulemi és testi
hában járó tiszeröködés után
teket,
kik itt
hosszabb pihetoborzási czénést (alvást)
lokból
tartózkell következkodtak. — Most
tetni,mert meg
ezen alakok nálunk többé nem
kell gondolláthatók. Mint a
n u n k , hogy,
lapokból olvasmig a test tötuk, az önkénykéletesen
ki
tes csapat első
nem fejlődött,
fele, Zách alezaz erők minredes vezérlete
den tulságos
alatt nov. 15-én
indult el Meximegfeszitése
kóba a trieszti
tetemes k á r t
kikötőből, a máokoz.

A mexikói önkénytes csapat egyenruhái.
1. Vadásztiszt díszben, szolgálaton kivül. 2. Vadásztiszt tábori ruhában. 8. Utásatiszt tábori ruhában. 4. Tüzértiszt utiruhában. 5. Dsidástiszt díszben, szolgálaton.
6. Huszártiszt díszben. 7, 8, 9. Altisztek. 10, l l , 12. Közlegények. 13. Dsidás hadnagy lóháton. 14. Dsidás közlegény utban. 15. Huszár lóháton.

gyermekeknek nevelője, mint anya vagy
testvér, vagy mint rokon vagy pedig nevelői szakánál fogva; s 3) valamely társas
körnek tagja, melyben az őt illető helyet be
kell töltenie, a család legbensőbb, legbizodalmasabb de keskeny körétől fogva a nagy
társadalom legnagyobb terjedelmü köreiig.
E hármas hivatásának minden ága és állása,
hogy azt kellőleg be lehessen tölteni, annak
megfelelő kiképezést kiván, vagyis bizonyos
ismeretek megszerzését s a képességet, hogy
ezeket, a mikor kell, helyesen alkalmazhassa is.
Észszerü gazdasszonykodáshoz a természetben munkálkodó erők, 8 ezen erők törvényeinek és hatásainak helyes és a menynyire l«het teljes ismerete szükségképen
megkivántatik, legyen hogy ezen erők és
hatásaik az emberi testen belül, vagy azon
kivül léteznek, mert ezen erők egyikével
másikával minden perczben találkozhatunk.
Igy például minduntalan szükségünk van

zen magának, hogy mind a kort, melyben
él, mind a kört, melynek neveli gyermekeit,
mind pedig férje törekvéseit megérthesse, s
lépteiket érdekkel kisérhesse. A müvelt aszszonynak azon tárgyakban, melyek körül
nagyobb körökben a társalgás forog, vagyis
az életnek, a közműveltségnek s az emberiségnek általános és köz-érdekeit illető dolgokban jártasnak lennie annyira legalább
kell, hogy ha ki nem mondja is mindenkor
nézeteit felölök, de szellemével s érzelmeivel
még is résztvehessen a beszélgetésben, s a
szükség ugy hozván magával, hozzá szólhasson is. Kell tehát, hogy legalább átalános fogalmai legyenek arról, a mi az emberi
szellemet eddig foglalkodtatá; a mit ez már
is elért; a mire törekszik; a min fárad s miket
alkot jelenleg, vagyis : az emberiség által
eddig megtett utról a tudomány, müvészet
s erkölcsi élet magas czélja felé, hogy a haladás legujabb lépteit, a találmányokat és
fölfedezéseket s átalában a mai kor müveit

a mit tud, alaposan értse s vegye is az életben hasznát, mi által megszerzi magának a
képességet, saját megfigyelése s meggondolása segitségével magát továbbra kiképeznie.
Korunk vajmi sok leánya és asszonya, a kik
azt hiszik, hogy joggal számithatják magu kat a müveitek közé, azon lényeges fogyatkozásban szenvednek müveltségök tekintetéből, hogy, daczára sok oldalú ismereteiknek,
daczára annak, hogy a müveltség külmáza
rájok tapadt, s a kor szellemének hangján
beszélni is megtanultak : a saját alkotásu
belsö szellemi- és kedélyi életet még sem
ismerik; pedig csak e belvilág gazdagsága,
szépsége és sajátságos melege képezi a valoságos müveltséget s a női kebel valódi
bubáját.
Abban áll az asszonyok egyedül igaz s
egyedül észszerű emancipatiója, ha ilyen
benső műveltségre fognak törekedni a nagyon is sokszor csak külsöleges helyett, valódi érzelmi, s erkölcsi műveltségre — s az

A

kórok

Az Oeversee melletti siremlék a schleswigi csatatéren.

közöl az ifjuság közt legtöbbször fordulnak gedve, 5000 ember erejéig. El is kezdődött mindelö, és pedig felhevülés utáni erős meghűlé- járt a toborzás és szervezés. Olvasóink tudják,
sek következtében, lobos bántalmak az izü- hogy a magyar haza fiai közöl is számosan akadletekben, (csuz) a mellhártyában, a tüdőben tak, kik e csapatba beállottak s elindultak jobb
hazát keresni. Föl lehet tennünk, hogy e csapat
és a szivben, valamint hagy máz és tüdö- fölszerelése és berendezése nálunk is sokakat érgümő-kór is. E bajok legnagyobb részt sze- dekelni fog.
lid lefolyásnak indulnak, s nem is kell
A mi ezen önkénytesek ruházatát s fegyver-

bornokkal deczember 1-sőjén
ott hajóra,

sik fele pedig
gróf Thun tászállott ugyan-

Egy nevezetes ház S.-A.-Ujhelyben.
Egy igénytelen, de ószerü, és alakjára nézve
nem egészen mindennapias épitmény az, melyet
emlékezetből, de lehetőleg hiven rajzoltam le,
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Tudva van, hogy több magyar lovas és gya- hévvel, mintha csak most kelnének ajkukról, nyo•8 melyet, mivel épen a mult nyáron bontották [
szét, hogy helyébe ujat építsenek, meg akartam log csapat vett részt ama hadjáratban s egész Né- mulnak keblünkbe? Hány fényes gondolat, hány
metország egyhangu elismerése követte huszár s a percz gyujtó hatásától föllobbant lángeszme
menteni a feledéstől és enyészettől.
Századokat élt át e ház, ki tudja, hányszor gyalog ezredeink, régi jó hirökhöz méltó vitéz és veszne el észrevétlenül, ha azt a gyorsirás az utócserélt tulajdonost, s időnkint mily lakói voltak, elszánt hadi tetteit. A győzelem kivivásában két- kornak fenn nem tartaná? — Angliában s Észak« ki tudja, vajjon utolsó tulajdonosának van-e ségtelen az ő részök. De a győzelem nem történ- Amerikában a gyorsirás annyira el van terjedve,
hogy minden nagyobb lapnak meg van a maga
tudomása arról, hogy mily falakat romboltatott le? hetett meg vér és élet áldozata nélkül.
Hogy ki épitteté, s kinek szolgált legelőbb
A leggyilkosabb ütközetek egyike volt az, 10—12 állandó gyorsíró reporterje s a „Bathlakásul, nem tudom, mert alakja azt látszik mu- melyet az osztrák hadak a dánok ellen 1864. febr. Journal," „Norfolk-News," „New-York-Tribune"
tatni, mintha egy jómódu birtokos vagy polgár 6-án vivtak Oeversee mellett. A csata kétségbe- s mások nyomdájában a szedők egyenesen a gyorsépittette s használta volna azt 3 század előtt saját esett volt, a dánok elszántan védték állomásaikat, irt jegyzetből szedik a közleményt. — Burke,
lakásául.
s az osztrákok csak nagy veszteségek árán tűzhet- Talford, Dickens mint gyorsírók kezdették poliDe jött ekkor egy korszak, midőn a keresz- ték ki a győzelmi zászlót. Ezen vértől ázott he- tikai, illetőleg irói pályájukat; az ujabb angolhoni
tyénség kebelében nagy mozgalom támadt, s az esz- lyen emeltek az osztrákok elhunyt társaik sirja statistikai adatok hat női gyorsiró reportert
mék szenvedélyes harczai után, a hitágazatok uj felé egy emléket, melynek rajzát mellékelt képünk mutatnak föl. Hamburgban a többi közt női gyorsiró-egylet is létezik a stenographianak nők közti
megállapitása folytán Krisztus hivöi curópaszerte mutatja.
terjesztése czéljából.
két külön részre szakadtak.
E síremlék f. évi nov. 2-án szenteltetett fel
Ezen mozgalomnak Németország volt ugyan nagy ünnepélylyel, s egyszerü és kolosszális alakAz államnak különös érdekében állhatna a
gyupontja, de egyidejüleg fogamzott és terjedt el I jával a regényes vidéken, melyen áll, a nézőre jó gyorsirás átalános elterjedése, a mennyiben
ez eszme hazánkban is, s tudvn levő dolog, hogy j benyomást okoz. — S még késő időkben is fogja ezrekre menő csupán irásbeli munkát végző hivaZemplénmegye két városkája, S. a. Ujhely és S. N. I hirdetni az emlék a mai napok történetét, s többi talnokai a gyorsirás segitségével sokkal nagyobb
Patak voltak az elsők, hol a reformatio feltüzte
| között az is, hogy e távol vidéken magyar vér is eredményre képesittetnének.
zászlóját.
Irók, orvosok, papok rosz írása már közmoni ázta ta a föld rögeit. „Fiiede ihrer Asche!"
Eleinte titokban s rejtett helyen gyülekezé- i mondja az emlék fölirata; s az elhunytak emlékét dássá vált; de könnyen meg is fogható, miért
nek össze annak hivei; egy pinctét kerestek fel mi is részvéttel kisérjük.
találni csak iskolás gyermekeknél, irómesterek- és
például S.-A.-Ujhelyben, melyet mais ismerünk,
könyvvivőknél szép irást, mint kiket főleg irásuk
mely közvetlenül a város nyugati részén,két hegy
csinossága ajánl : mig szakférfiak sebes írásra, a
közt fekvő regényes sziklás szük völgyben, az
betük egymásba olvasztására, gyakori szóknak
ugynevezett Sólyomkán fekszik, s melyet jelenA gyorsírásról.
csak részleges kiírására vannak utalva. S ha más
legi tulajdonosa, Majorosy József, kegyeletes
nem, csupán ez utóbbi is elég hangosan kiáltja,,
beesben is ?art. S midőn hazánkban, talán a küli.
hogy az eddiginél rövidebb Írásmódra van szükséföldnél is előbb, megszülcmlett a vallási mrelA gyorsirás méltán sorakozik az ujabb kor günk. A gyámok, kereskedő s minden üzleti
messég, egy ház nyilt meg itt e czélból, melybe •
i
azoa
nagy horderejü találmányai mellé, melvek emberre nézve, kinek az idö megkimélése nagy
mint rendes imaházba jöttek egybe a reformatio
|
az
emberi
erő, id í s tér megkimélésére irányul- nyereség, a gyorsirás használata megbecsülhetlen.
hivei.
, nak. Ezzel azonban koránsem azt akarom állitani, Ott fekszik előtte 20—30 levél, melyre még ma
E ház vol' tehát az elsö protestáns imaház i mintha a gyorsirás az ujkor találmánya volna; kell válaszolnia, mi a nap legnagyobb részét veszi
hazánkban, S.-A.-Ujhelyben a papsor-utczán, he- ] mert ha bajosan bebizonyítható is némelyek azon igénybe, mig gyorsírással egy két óra alatt bizton
lyesebben papsoron, igen közel a r. katholikus j tétele, mintha már a zsidóknak is stenographiájuk elvégzi. Némethonban sok helyütt a könyvvitelnél
egyházhoz, s jó ideig használtatott c czélra, mig ! lett volna, kétségkivüli, hogy a görögök és ró- is használják, de e tekintetben Angliában s Északkésőbb a tágas és jó izléssel épült 8 palakővel j maiak művelődésük fénypontján a tachygraphiát Amerikában haladtak ismét legtovább; sok, igen
fedett egyház emelkedett egy keritett helyiség- i (gyorsírást) nemcsak a nyilvános életben használ- tekintélyes czég kizárólag gyorsirásilag viteti
ben, melynek tornya s fedele képünk hátterén ták igen bőven, hanem az ujabb kutatás ered- könyveit, s iroda-személyzetHől okvetlenül meglátszik, s mely ismét, valamint a szomszéd sároskivánja a stenographia ismeretét. Mily jó szolgápataki is, azon kort jellemzi, midőn a közhatalom i menye szerint az iskolákban is tanitották. — latot tehet a gyorsirás ügyvédnek, hap. az államcsak a házhelyek belsején, s nem az utczákra, Tudjuk, hogy Xenophón, Socrates mesterének ügyésznek fontosabb megezáfolandó tételeit szóvagy azok közepére engedő a protestáns templo- ] szóról-szóra leirt előadásaiból késziteíte „memora- ról-szóra följegyezheti olyankor, midőn egy szón
\ biliáit."
mokat építtetni.
a vádlott becsülete, sőt néha élete függhet; mily
i
Tiro, Cicero szabadosa, ki szerint a római haszonnal alkalmazható az törvényszéki kihallgaVisszatérve azonban felvett tárgyamhoz, le
kellene azt most kissé irnom, mindazáltal alig va- ', gyorsírást ma is „notac Tironianae"-nek nevez- tások és vallatásoknál. A tanár, politikai, világi s
gyok képes róla többet mondani, mint a mennyit zük, urának nagy szolgálatot tőn gyorsirói ké,':es- egyházi szónok, ki előadása vagy szónoklata előmaga az ábrázolat mutat, mert emlékezetem óta a i ségével; Seneca tetemesen javitotta s bővitette leges elkészitésére s betanulására van néha utalva;
rondaság tanyája — korcsma — volt az, és nem i Tiro jeleit; a történészek több császárt említenek, az orvos, mérnök s katona, az utazó, ki a benyois a díszesebbek egyike. Szobáiban soha sem vol- kik gyorsírással éltek; Ausonius „Ad notarium más elsö hevében akar naplójába följegyzéseket
tam, de azok tágasak lehettek, az épület kissé ma- volocissime excipientem" czimü ódát irt a gyors- tenni, — mind rendkivüli haszonnal alkalmazhatja
gasabb, s egy pinczeházból s azon mintegy eme- írókra; Martialis pedig a köverkező epigrammot a gyorsírást, *)
lethez hasonlító lakból állott, melyhez egy ószerü hagyta hátra :
És hogy mennyire terjed a gyorsirás nagy
falazott és fedett lqicsőzet és egy előcsarnok„Currant verba licet, manus est velocior illis.
hasznavehetőségének
fölismerése, azt nemcsak
forma vezetett. Számos ablaka volt, melyekből ha- :
Nondum lingua suum, dtxtra peregit opus."
több
törvényhozótestület
és kormány abbeli gontot látni az épület ezen déli s keleti részén; az
északi és nyugati részen még több ugyan oly X
A görög és római tachygraphia hátramaradt doskodása mutatja, hogy a stenographia a középalakra font vasrostélylyal ellátott ablaka volt; emlékei mindig érdekes tanulmányú! fognak szol- tanodákban tanittassék : hanem talán legfeltűnőbben azon világra szóló jelenség, hogy maga az orosz
láttam őket számtalanszor, mert gyermek és ifju gálni.
czár ezer darab rubelt tüzött ki pályadíjul a legkoromat tőltém az egy részben ezen ház mögött ,
Az angoloknál már 1588-ban jelent meg
helyezett apai házban, s most, midőn foglalatossá- ! Timothy Bright-től az első gyorsirási könyv, és jobb orosz gyorsirási rendszerre, melyre a pályágaim soksz r ide vezetnek, s láttam, mint bontot- ! tudvalevő dolog, hogy ott a reformatio szellemi zók f. é. okt. elején adták be műveiket!
Nem csekély megnyugvással mondhatjuk el
tak szét két év előtt e háznak nyugati felét, \ küzdelmeiben a gyorsirás jelentékeny szerepet
kettévágván azt függőlegesen, mint egy sajtot, s ! vitt. Francziaországban 1660-ban jelent meg Jac- ezen adatokkal szemben, hogy hazánkban, főleg a
negyvenes években sok történt a gyorsirás megismét ez évben, midőn a többi, még megmaradt i ques Cossard-tól az első gyorsirási könyv.
felét is lerombolták és széthordták, meg nem áll- !
A gyorsirás tehát épen nem a jelenkor talál- honosítására. Károlyi György és Andrásy György
grófok a gyorsírás előmozdítására 100 aranyat
hatám, hogy azt legalább alakjára nézve megközelitőleg hiven meg ne őrizzem, s közre ne mánya, hanem igenis csak az utóbbi évtizedekben tüzték volt ki jutalmul; a haza legjelesebb fiaiból
sikerült a müvészetnek oly széles elterjedése, állandó választmány alakult a gyorsirás párífogobocsássam.
milyennek ez jelenleg Francziaország, Anglia, lása czéljából, s az e végre begyült összegekből
Történetéről, melyet ily röviden, évszámok • Északamerika s különösen Némethonban örvend.
kitétele nélkül puszta hallomás után irtam le, j Ez országokban igazán fölismerték, hogy mai verseny dijakat tüzött ki. — Az 1844-ki országirjanak azok többet, kik talán annak, s átalában a ' napokban, midőn az emberi ész főtörekvése az gyülésen a karok és rendek fölrást akartak
reformatio első korszakának történeti adatait emberi erő, idő, tér megkimélését czélozza, midőn a fejedelemhez intézni a pesti kir. egyetemen fölállítandó gyorsirási tanszék ügyében, melyre a
nálamnál jobban ismerik.
Matolay Viktor.
a még évtizedek előtt megcsodált sebességű gőz- magyar gyorsirás körül annyi babért szerzett
kocsi a távirda gyorsaságához képest ma már Hojnik Károly volt kiszemelve; a főrendek azonlomhának tetszik; midőn a közforgalom a közle- ban nem pártolták a föliratot, hanem erre a karok
Egy síremlék a schleswigi csata- kedési eszközök által eddig nem sejtett élénkséget és rendek egy törvényjavaslatban 3 éven át, évennyert; midőn még a különben lassan haladó föld- kinti 4000 ftot határoztak oly 8 egyénnek, kik
téren.
mivelés is szolgálatába veszi a gőzerőt: azon idő- magukat a gyorsirásban kiképzésre s országgyüA schleswig holsteini hadjárat, mely most ben a hosszadalmas, nehézkes, időt és tért rabló lési gyorsírásra kötelezik. De ez is csak tervben
egy éve kezdődött, s melyben az egyesült osztrák- közönséges irás nem lehet többé az eszmecsere maradt.
porosz hadak a dán uralom alatt állott német her- méltó közege, nem méltó közlekedési eszköz észMindezen nemes fáradozás azonban csupán
czegségek különválását kivivták, be van fejezve. től észhez, szívtől szívhez. Fölismerték, hogy oda irányult, hogy a parlamenti életben szükséA béke mög van kötve; a porosz hadsereg egy nincs hivatás, foglalkozás akár a magán, akár a gelt gyorsirói erő mindig rendelkezésen legyen;
része még a herczegségekben tanyázik ugyan, nyilvános életben, hol a gyorsirás, ha nem épen de a gyorsírásnak olyszerü átalános terjesztése
hocy ezek sorsának végelintézésénél segédkezet okvetlenül szükséges, de legalább igen hasznos ne ügyeben, miszerint az az egész nemzet tudományujtsanak; az osztrák sereg azonban végkép lebetne.
nyos közkincsévé váljék, hazánkban ugy szólva
hazatért onnan s a mult hetekben itt Budapesten
Nem szólok a gyorsirás valóságos eleméről, a még mi sem történt.
is találkoztunk a schleswig-holsteini csatatérről parlamenti gyakorlatról : mert hisz éltet vőn az
Pedig e tekintetben sem szabad saját kárunk
szerencsésen hazatért honfitársainkkal, kik, mint ettől s éltet is ada ennek. Vagy mi egyébnek
az osztrák hadsereg tagjai, Ulető ezredeikben a köszönhetjük, mint a gyorsírásnak, hogy Pitt,
*) Lásd „A. gyorsirás a középtanodákban" czimü értenémet herczegségek ügyeért küzdötték.
Mirabeau, Széchenyi hazafias szózatai oly benső kezésemet a pesti fóreáltanoda 1862/3 évi értesítőjében.

nélkül a művelt külföld ellenében hátramaradunk.
Mik volnának azon eszközök, melyek által a nemzet ezen nagyhasznu művészet birtokába juthasson, erről legközelebb.
Fenyvessy Adolf(Vége kSvetk.)

; Adalék a Menmonszobor történetéhez.
A ki a V. U. 40-ik számában az egyiptomi
Memnonszobor ismertetését érdekkel olvasta, talán e nehány szerény pótadaléktól sem fogja megtagadni figyelmét.
„Több mint harmadfél évezred óta — igy
-szól DieUritzi keleti útiképeiben — áll felső
Egyiptomban, a thebai sikon Kum-el-hettam *)
közelében két kőkolosz, melyet a világ Memnon
szobornak és Sanamát-bálványnak (arabul Scháma
wa Tama) nevez, — szomoru emlékei Egyiptom s
nevezetesen Thebae, a nagy halottváros hajdani
műveltségének, 45 lábnyi magasságban székel
trónusán, e két szobor, a mily sugárzó arczczal
tekintettek le egykor az arany Thebae dicsőségére,
oly bánatos, elpusztult tekintettel néznek most
ezen vidék nyomorára, szellemi és erkölcsi szegénységére. E kettő maradt csak fönn azon sok
szobor közöl, melyekkel a templom viszhangos
csarnokai diszlettek. Évenkint eljön a Nilus s lábaikat könyeivel öntözi, miáltal mindig lejebb
sülyednek a földbe, Braun szerint már mintegy
7 — 8 lábnyira.
„Az északi (jobb oldali) kolosz volt a hires,
a világ csodái közé sorozott éneklő Memnonszobor, ámbár a szék támláján I I I . Amenophis
(Braun szerint Phamenoph) király neve van
kivésve. A szobor egy óriási homokkődarabból
állott, de ez derékben kettétört, s a felső testet öt
darab kőből állitották fel, nem levén többé képe
sék a Pharaók óriási erőt igénylő munkáira.
Ott trónol a két szobor a kőalapon, mely egy
lovas embernél még most is magasabb. Kelet felé
néznek, kezeiket ölükbe téve, s végig tekintenek
a zöld Thebaison egész a luxori halmokig s a
karnaki várhomlokzatig. **)
,,A Pharaók uralma elenyészett, s az egyiptomi görögvilág csodálva bámulta az ókor e
nagyszerü emlékköveit. — Ekkor szólalta meg a
szobor. Ennek első hírére Strnbonál akadunk,
Krisztus születése körül, — de ez még az egész
dologgal nem látszik tisztában lenni. III. Ameno
phisnak eddig élettelen, tisztes emlékköve a görög
mythos költői palástjába burkolózott. Az egyiptomi királyok mellékneve M'amum (Ammontól,
szeretett, kedvelt) Memnon" ná változott."
„Az egyiptomi papok minden bizonyitgatása
daczára igy szól Braun — hogy ez nem Memnon,
hanem Phamenoph király szobra, — nem lehetett a hiú görögöket arra birni, hogy mondáik e
kedvencz hősét ne tiszteljék benne, ők ugyanis
alkalmasint ama két ázsiai hóditó Ramses Meiamum egyikének tulajdoniták az emlékkövet, t. i.
II. Ramses-nek, vagy pedig III. Ramses- vagy
Sesostrisnak, kiknek melléknevéből, Meiamumból
származott volna a görög Memnon.
„Napkelte után lehetett hallani a sajátságos
hangot, mely majd egy elpattant húr hanghullámzatához, majd, érczkorong_ kongásához, majd
mélabus panaszhanghoz, majd végre az anya
fájdalomsikójához hasonlított."
27-ben K. e. egy földrengés a szobor felső részét ledöntötte. — Sokfélekép akarták az ugynevezett csodát természettudományilag is megfejteni, Braun ekkép folytatja elbeszélését :
„Mi is hallottuk e varázshangot. Egy arab
ugyanis felkapaszkodott a magas talapra s onnan
a szobor töredezett lábán fel annak ölébe. Itt egy
követ a kezében levő kalapácscsal megütött alkalmasint, amikép az Wilkinson, a thebaei topograph
mutogatta — s a kő egészen sajátos, semmi máshoz nem hasonlító panaszos hangja megcsendült.
A kolossus alsó része t. i. egy óriási darab homokkő, melyben helylyelközzel szilárdabb és a
többinél sokkal keményebb részek vannak. — A
kőben azonban, — tán az idő befolyása következtében vagy mesterséges uton előidézve — sok a
repedés és nyilas, — miért is a megütött kemény
alkatréez különböző hangot^ ad, az ütés nagysága
s a repedések távolsága szerint. A szobor Öblében
hely is van vésve, alkalmasint annak számára, a
ki az idezarándokló nép nagy ámulatára ama hangokat előidézte."
Tors Kálmán.

A privigyei harang ügyében.
Nyilt levél ifj. Adamik György urhoz.
(Lásd a V. Ujs. f. évi 34-ik számát).

Fölötte szeretem, hogy ön a privigyei haranggal alkalmat adott nemcsak azon örvendeni, hogy
sejtésem való volt, hanem, hogy azt nyilvánosan
bebizonyítanom is lehet. Legnagyobb szolgálatkészséggel küldé meg ön nekem az igen használható dörzsetet és én csak e^y pillanatot vetvén a
mélyedett ezukorpapirra, leolvastam az 1504-iki
évszámot. Egy perczig sem szabad ugyan kétkednem, hogy a tévedésbe vezető Uti °tt van a harangon; de a vizsgálók nem vették észre, hogy
ugyan előtte áll az ezres és a százas is. Ime itt a
harangon levő évszám :

a négy visszás ^ féle jel, nem más, mint ezen korban majd minden harangon előforduló választójel,
mely a szavak és számok közt használíatik. Mit
kis keresztnek tetszett nevezni, az egyts, ezen dudorokkal rendesen igy állittatik elő az arabs számoknál; az utána következő f"" az 500. Nincsen
arabs szám, mely annyira polymorph legyen ez idő
táján, mint ez, de mé^is gyakran jő igy elő mind
külföldi, mind honi műemlékeken, például hozom
fel csak Paumkirchen szalonoki sirkövét, a muraszombathelyi templom párkányán álló számot stb.,
hol ilyen ötös előfordul, és már élénk vitákra
adott alkalmat. Azon sajátságos előállítás, hogy a
százas egészen ki van irva, épen ezen kor divatával egyez, midőn az egyesek fölé a decimalis
rendszeri locatió is kiiratott, ugy, hogy még gyakran az ezeres, sőt százas ki is hagyatott és egyedül a tízes és egyesek jelennek meg — vagy
gyakran az ezres és százas, ez és a tizesek közé
választópontok tétetnek, mig a tizes és egyes
számok mindig összekötve, minden interpunctio
nélkül iratnak. A két utolsó választék közti négy
egyes = 4, s igy a szám meg van fejtve, és ön,
valamint egész Privigye meg lehet győződve arról, hogy a harangot nem szabad azon korba viszszatennünk, melyet neki eddig hibásan tulajdonítottak. Elég régi és jeles ez igy is, bár még egyszer annyi ideig szolgáljon, mind eddig szolgUt.
A lobbi velem közlött harang között ezt olvasom : „Quinta agonizantium fusa A° 1451." Beh
sajnálom, hogy a többi mértékekhez és dörzsetekhez nem csatolta Ön ennek is száma facsimiléjét!
Hát ha itt is igazitani való van? Kérem, tessék
erről alkalmilag felvilágosítani, s a harangok kutatását azon szerfölött érdekes vidéken, hol esdeklő felszólításaim majd minden viszhang nélkül
elhangzottak, folytatni; me<r iehet ön győződve,
hogy nekem soha kedvesebb dolgot nem tesz,
mint midőn megfejthetlen harangfelirással ,,boszant."
Rómer Flóris.

Revalenta arabica.

DM Bnrry és társa Londonban ,,revalenta
arabíca" név alatt bizonyos lisztet árulnak, melyet mint kitünő gyógy- és tanszert hiresztelnek
és fontját 2 forint 12 krért adják.
Dr. Perey e szert gondosan megvizsgálta,
és ugy találta, hogy az egyedül ló- vagy
dieznóbabból (visia fába) van készitve. E liszt,
mint mindea hüvelyes vetemény gyümölcse, sok
tápszert foglal magában és gyengén nyitólag hat
az altestre. Az emlitett ezer, a kezelésre vonatkozó némi figyelem mellett, bármely malomban
előállítható, s a gyógytárakban használni szokott
pormalom által még jobban. Kicsiben készíthető,
ha a bab megfőzetik, héja mé"g meleg állapotában
leszedetil', azután megszárittatik (t. i. a bab) és
mozsárban finomra töretik. A liszt vizzel, tejjel
vagy huslével főzve használtatik.
Warton ervahntdja nem más mint revalenta;
ceak a névben van a különbség) franczia vagy
német lencséből áll, melyhez tengeri liszt, vagy
valószinüleg bizonyos, az araboknál durra név
alatt ismeretes gabnafaj lisztje elegyittetik. Azonban dr. Schenk ezerint azon ervalenta, mely Párisban árultatik, franczia bab- és tengerilisztből áll.
Némely rtvaUnta arabica azon lisztkeverék«) I I I . Amenophis nagyszerü templomának óriási ből áll, mely az egyiptomi vagy arab vörös lenomladékaicséből és árpából készíttetik. Ném<=ly fajták közé
**) Luxortól egészen a karnaki templomcsarnokig áz
czukrot, mások közé sót és valamely jóizzel biró
út két sphiüx-sor kozott vezetett.
anjagot elegyítenek.

A revalentáfeon é« erval^ntákon k'vül lencseporokat is árulnak. Ezek között némely i%jok
egészen franczia, német- vagy egviptomi lencseiisítből; vagy az európai óí afrikai lenc?eliszt keverékéből állanak. Másokhoz árpaliszt is van elegyitve. — Nevill lencsepora curri powderbó'l éslancselisztből áll, oly aranyban, hogy 4 font lenoaeli-ztbez egy unczia curri powier adatik. — A de
Lancet czimü lap a iencaepor íészitésére következő vevényeket ajánl.
a) Két f.>nt arab lencselisst, egy foot árpaüszt, három unczia só.
b) Két font I or«óliszt, egy font tengeri liszt,
lárom unczia só.
Dr. B. L.

Egyveleg.
— (Nevezetes billiárd-ját:kos.) XlV-ik Lajos
franczia király maga is szenvedélyes billiárd-játékos
volt, g az udvar legjelesebb játékosait is leverte.
Egykor bizonyos Chamillart nevü emberrel akadt
össze, ki épen oly jól játszott mint ő. Ez neki tetszett, és Chamillart- ot az udvarba vette, csak hogy
minél gyakrabban játszhassak vele. Időközben
annyira megnyeré cz a király kegyét, hogy őt
pénzügy, később hadügyminiszterré teve. Mivel
pedig gyenge észtehetséggel birt az ily ügyekben,
egykor bevallá a királynak, hogy ő nem képes e
magas hivatalok viselé ére, mire XlV-ik Lajos
igy szólt : azon ne aggódjál, én melletted leszek,
s hol szükséges lesz, gyámolitani foglak.
— (Magas me.gtiszt' Uetés ) Alanus Chartier,
Vi. és VII. Károly franczia királyok korában titkár volt, s fényes előadása miatt a franczia ékesszólás atyjának nevezték. Midőn egykor a királyi
várban volt, Margit skót királynő meglátogatá, s
épen alva találta. A királynő nem akarta őt felkölteni; azonban mégis hozzá ment és arczához
hajolva megcsókolta. A kisé'Ct bámult, és némán
nézett; mire a kiráSynő igy szólt : én nem Chartiert, hanem azt a szép száj t csókoltam meg,
mely oly s<-k s .épet beszél.
— (Üyy s fo'lás.) Corax, egy hires szicziliai
szónok, Kr. sz. c. 400 évvel, egyik tanitványával
megegyezett, hogy őt bizonyos fizetés mellett megtanítja az ékesszólásra. Tanitotta is egyideig;
azonban egykor kére a fizetést, s mondá : hogy ha
nem fizet, törvény elébe idézteti. Erre a tanitvány
következőleg felelt : ha én a birákkal elhitetem,
hogy neked semmivei sem tartozom, ugy azoknak
szavuk szerint szabad leszek; ha pedig el nem
hitethetem, ugy is szabad leszek az alku szerint,
mert igy més$ nem tanítottál meg arra, miért a
fizetést kéred. — V. V.
— (Az ember teremtitése.) Csodálatos, menynyire egyezik néha a legtávolibb népek véleménye,
hite némely tárgyakról egymással. Igy áll a dolog
az ember eredetéről szóló néphitekben is. A biblia
szerint Isten az embert földgöröngyből teremtette. Ismerjük a görögök Deukalion és Pyrrhaféle mondáját, kik köztudomás szerint köveket
dobáltak maguk mögé, melyekből aztán emberek
támadtak, még pedig a Deukalionéiból férfiak,
Pyrrháéibol pedig nők. Az ókor e rokonképzeletei
azonban kevésbbé meglepők, mivel ezek már évezredek óta Összefüggtek vagy legalább érintkeztek.
De igen is meglepők, ha a tengerentuli, tehát oly
népeknél leljük föl, melyek az óvilág népeivel
semmi összeköttetésben nem voltak, habár sokan
Amerika gyarmatosítását a Phoeniciaiaktól — talán épen az emberi-nem egyetlen egy emberpártól
való származtathatása kedveért — származtatják.
Az Orinoko Tamanaque-indiánjai Humboldt szerint azt hiszik, h' gy a nagy vizözönt (a mexikói
és északamerikai vadnépek aeráját) az emberek
csak ugy élhették tul, hogy egy férfi és egy nő az
Asiveru melletti magas Tamanacu hegy csúcsára
menekült, s futásközben a mauritiapálma gyümölcsét hányták el, melynek magvaiból a földet később ujra megnépesitő fi- és nőgyermekek támadtak. — Schompurgk szerint a macusi- indiánok a
felső mahu mellett és Gruianában a Paracairma
hegységben azt hiszik, hogy az egyetlen egy ember, ki a nagy özönvizet tulélte, az által népesité
meg ujra a földet, hogy köveket változtatott emberekké.
— (A földgömb sulya.) Baitty, a londoni csillagvizsgáló-egylet elnökének az utolsó 10 év alatt tett
tapasztalatai szerint aföldsürüsége5,f!749(alehető
hiba semroiesetre s?m nagyobb',0058 nál). E szerint a földgömb sulya 6062,165592,211410.488389
tonna, vagyis 123190,964405,693891,7196,10 vámmázsa, — szavakban 123190 trillió, 964405 billió,
693891 miilió, 719 ezer, hatsíázötven vámmázsa.
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** (A kisdedovó intézeteket Magyarországban
ismét fólállittatván, az elméleti és gyakorlati oktatás benne e hó közepén kezdődik meg. Tanárul terjesztő egyesültt) képzőintézete részéről köztudomásra hozatik, miszerint az uj képzési tanfo** (Emlékiratok a magyar keresztyénség elsö Bartók János van kinevezve.
lyamra jelentkezett és megjelent egyének kőzül a
tzázadából) íly czimmel Szabó Károly érdekea
folyó évben kelleténél kevesebben váltak be. Hogy
gyüjteményt bocsátott közre. A munka Kath MórKözintézetek, egyletek.
tehát e körülmény miatt azon óvodák, melyek a
nál jelent meg s tartalmát a következő forditmá*" (A magyar tu'ományos akadémia) bölcsé- jövö évben ujból nyitandók s melyeknek örvendenyok képezik : Sz. István király nagyobb legendája s kisebb legendája, Sz. Imre hg. legendája, szeti, törvénytudományi és történelmi osztályai- tes szaporodása iránt egymást érő közléseket veSz. Gellért csanádi püspök ékte, Sz. László király nak e hó 5-én tartott ülésében Thaly Kálmán lev. szünk, teljesen kiképzett jó alapnevelők hiányálegendája, Sz. Zorárd vagy Sz. András hitvalló tag mutatott be egy eddig ismeretlen magyar co- ban fenn ne akadjanak : felszólittatnak mindazok,
és Sz. Benedek vértanu élete, Piligrin pass;iui dexet, mely 45 különféle éneket foglal magában kik a kisdedovási köznevelés szent ügyének hű
püspök levele a magyarok megtérítéséről. Ára az 1546 és 1615 közötti időről. Az énekek föl- szolgálatára alkalmasaknak érzik magukat: hogy
jegyzője Decsi jIsU an, ki nehány éneket maga is a folyamatban levő képzésben résztvenni ne kés1 ft.
szerzett. E codex énekei nemcsak költészeti, iro- senek és biztos jövőjök megalapithatásáért egy
** (Történeti munka.) Gr. Teleki Domokostól
dalomtörténeti s nyelvészeti szempontból érdeke- évet föláldozni ne habozzanak. A belépni szándéegy történeti munka jelent meg : „A Hóra-táma- sek, hanem különösen történeti szempontból is, a kozók bizonyítványaikkal ellátva jelenthetik madás története." E művet Ráth Mór adta ki s ára hazai eseményeket tárgyazó énekek ismeretes his- gokat Rapos József igazgatónál bármikor. A
2 forint.
tóriás énekeink modorában levén szerkesztve, me- mennyire kerül, az intézetben szállással, butorral,
** (Az egészség négy könyve) czimmel Ráth lyek, mint tudva van, főleg történeti hűségre világítással, fűtéssel és Írószerekkel elláttatnak,
Mór könyvkereskedésében már megjelent azon törekszenek. Értekező ezuttal különösen a gyüjte- mely javadalmak fejében a házi szabályokhoz alköszhasznu munka, melyből lapunkban is mutat- mény történeti énekeit ismertette, végül pedig kalmazkodniok kell. Künnlakás mellett törv. háványt közöltünk, s melynek elterjedése annyival magát a codexet, mely eddig Andorka Gyula ur zasságban élők is elfogadtatnak az együttes képinkább kivánatos, mert azon tárgy, melyet alapos birtoka volt Somogyban, a tulajdonos ajándéka- zéshez, sőt előnyben részesülnek; végre künnlakás
ismerettel fejteget, t. i. a testi nevelés, nálunk ed- képen az akadémiai könyvtár részére benyujtotta. mellett egyes nők is elfogadtatnak.
dig nem részesült nagy fontosságához illő figye- — Ezután Henszlmann Imre lev. tag folytatta ar** (A „Pannonia" viszontbiztoiitó-intéztt)
lemben. E mű Bock Ernő Károly lipcsei bonczta- chaeologiai jelentését a szatmári kirándulásról, a folyó decz. hónap 22-én délelőtt 10 órakor a tárnár műve után a magyar nép szükségeihez van szatmári püspöki megye számos érdekes régi saság irodai helyiségében (Erzsébettér, 4. sz. 2.
alkalmazva, s tartalma a következő : első könyv: templomát ismertetvén. — Vámbéry Armin lev. emelet) rendkiviili közgyülést tartaná, melyre a
az egészséges ember testi mivolta; második könyv: tag keleti utazásának angol kiadását s a hozzávaló társulati részvényesek hivatalosak. — Tanácskoa testi egészség fentartása; harmadik könyv : a térképet nyujtotta át a könyvtár számára. — Vé- zás tárgyai lesznek : a) az intézet működésének
beteg test ápolása; negyedik könyv : az ember gül elhatározta az akadémia, hogy a dunagőzha- az életbiztosításra leendő kiterjesztése, b) az alapszaporodása. Szövegébe 38 magyarázó ábra van józási és a vasuti társulatoknak, melyek az aka- szabályok értelmében netalán teendő egyéb inditdémia archaeologiai utazóit ingyen utijegyekkel ványok.
nyomva. Az egész munka ára 5 ft.
tisztelték
meg, az „Archaeologiai Közlemények"
** (Napoleon Lajos, vagyis helyesebben Lajos
Közlekedés.
köteteivel
kedveskedik.
Napoleon) 1808-tól 1848-ig, Herbert Luczián
történeti korrajzának l l —13 füzetei megjelentek
•f (Az ujpesti lóvonatu vaspálya) ügyében
** (A szent-István-társulatnak) folyó hó 6-án
Ráth Mórnál, s fúzetenkint 60 krajczáron kapha- tartett választmányi gyülésén a társulati igazgató ismét egy, még pedig fontos előlépés történt. A
tók. Forditották Szabó Richard és Dienes Lajos. felolvasta pápa ő szentsége válaszát, melyet a tár- délkeleti vasúttársaság ugyanis fölajánlá nagy**(Gazdasági szaklapunk.) a„FalusiGazda", sulat legalázatosb feliratára küldött. A gyüleke- szerü gyárerőit az ama vaspályához szükséges
jövö évre, mint az egyesült országos magyar ker- zet, mely e választ tiszteletteljesen fölállva hall- készülékek előállitására, még pedig oly kedvező
tészeti társulat közlönye jelenik meg Giró-uti gatá végig, ő szentségét megéljenezte. Azonnal föltétel alatt, hogy ő maga részéről a majdan
Ferencz szerkesztése mellett, ki előfizetési felhí- határozatba ment, hogy ő szentsége levele ma- teendő fizetéseket részvényekben kész elfogadni,
vásában igy szól : „Ha nem dolgozunk, kisiklik a gyarra átfordittatván, az eredetivel együtt a tár- miről az illető bizottmányt már értesitette is.
fold alólunk, és jut idegenek kezére. Miután a sulati tagok közt emlékül kiosztassék. Azon sorok
f (A vasutak Ugye Sárosmegyében.) Eperhaza azé, kié a föld : honárulást követ el, ki töb- is felolvastattak, melyeket ő szentsége a hg. pri- jesen bizottmány alakult oly czélból, hogy Eperbet költ s kétségessé teszi az ősi birtokot; ez más ő eminentiájához intézett. — Az ülés egy má- jes és Sárosmegye részére vasuti összeköttetést
okból tehát honfiúi kötelesség azt nemcsak meg- sik fontos tárgyát a népirodalmi ügy képezte. Az létesitsen. E bizottmány mielőbb folyamodni akar
tartani, hanem, daczára a mostoha időknek, gya- e végre kiküldött albizottmány abban állapodott a kassa-oderbergi vasutnak az abos-eperjeai szárnyrapitni; mit ugy tehetünk, ha folytonosan tanul- meg, hogy tekintetbe vevén a hazánkban szerfe- vonallal való végleges engedélyeztetéseért, egymányozzuk azon tényezőket, melyeknek tudása lett kedvezőtlen pénzviszonyokat, külön előfizetést szersmind az abos-eperjesi szárnyvonalat illetőleg
mellett vagyonunk gyarapodását s ezzel szeretett nem nyit, hanem hazánk legjobbnevü népiróitól emlékiratot szándékozik begyújtani, melyben kéri:
hazánk fölvirágzását eszközölhetjük." E gyakor- rövid, legfölebb 2 ivre terjedő müveket íog adni, hogy az abos-eperjesi szárnyvonal kiépítése a kaslati hasznú lapnak előfizetési ára félévre 3 ft., melyek terjesztésére minden becsületes módot föl- sa-oderbergi vasut-társulatnak feltételül tüzessék
negyedévre 1 ft. 50 kr.
használ. A választmány az albizottmány munkála- ki, hogy e szárnyvonalat a fővonallal egyszerre
** (Uj naptárak.) A „Hajdúsági naptár" tát teljesen magáévá tette. A vállalat ujév után kezdjék épiteni, s végre, hogy a kassa-tarnóczi
vasútvonal, mely most a második osztályba van
1865-re, ez évben is megjelent, szerkesztve Bocs- már életbelép.
kai Papp Lajos által. Ill-ik évfolyam; ára 35 kr.
** (A nemzeti muzeum term-it) már bezárták, sorozva, az első osztályba soroztassék, hogy kiépíE naptárban a gazdasági részen kivül mulattató s a jövő évi márt. 15-ikén nyitják meg ujra a kö- tésére vállalkozó akadjon, annál is inkább, mert
a kassá-abos-eperjesi vonal, e vonal kezdetéül
olvasmányok is vannak, ezek közt Obernyik Ká- zönségnek.
rolynak egy beszélye legifjabb kori müvei közül,
** (Az egyetemi orvostanhallgatók segélyegy- tekinthető.
melyeket a mint olvassuk, e naptár szerkesztője letének) ez évi tisztikara és választmánya követmost sajtó alá rendez. — „Vasmegyei naptír" is kezőleg alakult meg : elnök Magyari Károly,
Balesetek, elemi csapások.
jelent meg 1865-re, elég csinos kiállitásban. Szer- alelnök Fodor József, titkár Torday Ferencz,
** (Gyilkos gyermek.) Oroszlánoson a napokkesztek Balogh Gyula, Agustich Imre, és Pauer jegyző Entz Géza, pénztárnok Novák Károly,
Antal. E naptár tiszta jövedelme a Szombathelyen könyvtárnok Fejér Lajos, aljegyző Maurer Arthur. ban egy kilencz éves fiu kukoriczát morzsolván, a
épitendő állandó szinház javára van fölajánlva.
— Berger Lipót, Batizi Endre, Fodor Pál, Balassa kosár körül több gyermek ült, ezek között egy 5
Péter, Kón Márk, Szabó Alajos, Szeremley Lajos, éves fiucska s egy 5 éves leányka. A két utóbbi
Jámbor Antal, Platthy Adorján, Szücs Albert vá- összeczivódván, a leányka a fiu ujját megharapta,
Egyház és iskola.
lasztmányi tagok. — Ez idő szerinti választmány, mire az 5 éves fiu dühbe jővén, egy nyitott bicskát
** (A pesti föreáltanoda) számára az 1863/4. midőn működését megkezdené, nem mulaszthatja ugy oda vágott a leányka oldalához, hogy az szitanév végén megjelent tudósitványban közlött el egyfelől hálás köszönetét nyilvánitani egyletünk vébe furódott, s a lányka egy negyed óra alatt
adományok óta a következő ajándékok folytak bej eddigi buzgó pártfogóinak; másfelől a kegyes meghalt.
I. A Scitovszky-alapitványra Bubreg Antal pécsi pártfogolok meleg gyámolitását nemes czélu egyMi ujság?
ügyvéd küldött 4 ftot. A tőke-összeg e szerint letünk törekvéseinek előmozdítására továbbra is
**
(Az
egyetemi
orvostan-hall(jatók,) valamint
most 2165 ft. 50 kr., mely a pestvárosi letéthiva- tisztelet- s bizalomteljesen kikérni. — Különösen
a
mult,
ugy
ez
évben
is rendeznek tánczvigalmat
pedig
bizalommal
kéri
fel
ez
alkalommal
a
vátalnál kamatoz. II. A könyvtár következő adosegélyegytetök
javára,
a a rendezőség már szerlasztmány
mindazon
igen
tisztelt
szülőket
és
nemányokkal gyarapodott : A nm. m. kir. helytartótanács küldött 4 kötetet, Pest város tanácsa 1, velőket, kiknek tudományosan művelt s nevelés - vezte is ma^át, következőleg : elnök Fodor József,
a földtani államintézet 2, Mutsek Ferencz 1, Wlád ben jártas tanitókra vagy nyelvvezetőkre volna alelnök Mészáros Károly, pénztárnok Torday
Alajos 1, Csaplár Benedek tr. 2, Szepesi Imre szükségök : legyenek szívesek e tekintetben egy- Ferencz, ellenőr Horváth József, jegyző Entz
tr. 1, dr. Bellaagh József ügyvéd 2, Heckenast letünket (orvosi egyetem 2-ik emelet s. egyl. Géza, aljegyző Maurer Arthur, — továbbá Bernolák Jozsef, Kézsmárszky Tivadar, László Elek,
Gusztav 9, Lauffer Vilmos 1, Asbóth Lajos 3, iroda) megkeresni. — Torday Ferencz, titkár.
Ney Ferencz 1, Lampel Róbert 2, Kis Károly
** (A pesti jótékony nb'egylet) folyó évi nov. Scholtz Károly, Schopf József, Szabó Gábor,
ak. tag 9, Matulay Ignácz III. oszt. tanuló 1 kö- 27-től decz. 24-ig terjedő 4 hétre 233 szegény Székely Lajos, Szeniczey Pál, Wallner Adolf
tetet; összesen 40 darab könyv. — A Scitovszky- számára, — kik közül 47 uj, a többi pedig már és Weninger Gyula rendező tagok.
**(Régi okmányok.) Simonyi Ernő hazánkfia,
alapitvány kamataiból a folyó tanév elején 41 elébb is részeltetett — 621 ft. 10 kr. összeget
tanuló között 70 darab tankönyv osztatott ki. utalványozott; és pedig hetenkinti részesülésben az Angers városi levéltárban, Francziaországban,
Ezekhez járult a tavalyi segélyadományok közül álló szegényeknek 381 ft. 75 krt.,— egyszer min- érdekes okmányokat talált, melyek a magyar törvisszakerült 23 darab, ugy hogy összesen 93 db. denkora segélyzetteknek 239 ft. 35 kr. —Ez alka- ténetre vonatkoznak. Ezek valamely fényes matankönyv jutott az idén a szegényebb sorsú tanu- lommal a választmányi nők szegények állapotát gyar küldöttség fogadtatását s megvendégeltelóknak segedelmezésül.
tárgyazó 25 vizsgálatról tettek jelentést. Az egy- tését tárgyazzák, a mely 1487-ben, tehát Mátyás
g
let kötőintézetében jelenleg egyéb munkára nem korában, Francziaországban járt, s Angersben ia
** (A nagy- izent-miklóti
földmives-iskola) képes 18 szegény talál foglalkozást és keresetet. megfordult.
Torontálban a helytartótanács által megbővitve
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** (A pesti adósok börtönében) jelenleg egyet- nek is elejét veszi. Ez szoros összefüggésben áll kal utba igazítja, bár a sikert ezuttal sem remélhetjük
len fogoly van, és még ennek az egynek sem akadt egy más, igen fontos gazdasági kérdéssel, az er- Részünkről esak némi ellenőrzésre szoritkozunk. A levél
benne elég hely. Ugyanis az e czélra szánt kere- dők kímélésével. Vaspályák, nagyszerü épitkezé- többi pontjaiban foglalt óhajtásokat szivesen teljesítjük.
Mielőbbi viszonlátásig 1
pesuti helyiséget a betegek rendkivüli megszapo- sek, s átalában az ipar növekedésének következ7484. Knla. L. K. J . Az ajánlatot szivesen fogadjak.
rodása miatt fiók-kórházzá kellett alakitani, tében az erdők megritkultak. Főleg az épűletfa
1735. Pápa. Ó. G. A. B. lía módjában van önnek, azt
minek következtében az adóssági foglyokat kü- mind ritkábbá válik; a vasházak tehát e tekintet- az életrajzot velünk kö?leni, örömest elmulatunk vele. Rövid és érdekes tudósitások mindig nyilt karokra találnak.
lön bérlendő házban helyezik el.
ben is jótékony hatással lennének.
1736. (Jsillagos a lelkem. Papiroskosarunk által
** (Halálozás.) Beniczky Emil, az ifjabb hála rebegtetik néked, csillagos lelkü ifju!
** (Négy öngyilkosság egy napon) Szege«
den, mint az ottani lap irja, a mult hó 28-án négy irodalom egyik tehetségesebb tagja, ki folytonos
7437. lI.-Nimas. P. L. Az egyik meg fog jelenni nemöngyilkosság történt. Egy ember a sétányon munkássága jeléül csak a napokban is két kötet- sokára; a másik tárgya nem eléggé vonzó. Még az előbbi
akasztotta f Öl magát, a másik a torkát metszette ből álló beszélygyüjteménynyel ajándékozta meg is soron van.
7438. TA. Lanrához. Ha még egyszer ilyet kapunk,
az irodalmat, e hó l-jén, Törtelen, rövid betegség
el, két katona pedig agyonlőtte magát.
bizony kiadjuk. Még most megkegyelmezünk.
után
elhunyt;
ifju
nőt
8
jó
emlékezetet
hagyván
7439. Tolna. R. N. A rajz meg fog jelenni, de már
** (Vakmerő gyilkosság) történt a mult nov.
29-re virradóra a Buda meletti Hamsabégen, mely- hátra, s magával vivén munkásságához s tehetsé- csak ujév után.
7440. Pest. K. J . A tiltakozás későn jött. A cziknek egy ottani szabómester és neje s egy náluk géhez csatolt szép reményeket. Legyen áldás kecske
már akkor ki volt nyomtatva, sót a világ négylevő szabó fiu lettek áldozatai. Mint az életben emlékezetén!
sarka felé már szét is küldve. Reméljük, hogy az ott fogmaradt szabólegény beszéli, este egy e házban jól
— (Adakozás.) A Vasárnapi Ujság szer- lalt dieséret méltó volt és senkinek álmatlan éjeket nem
okozott.
ismert béresferma legény lépett be s éjjeli szál- kesztőségéhez beküUletett:
7441. Cziffer. M. K. Köszönjük az ujabb javított kilást kért, mit megnyerve, lefekvés előtt még egyik
A pesti lipótvárosi templom épitési pénzalapja dolgozást. Igy már jó lesz. A képek készen vannak.
pajtását is mint vendéget jelenté be. A házbeliek számára:
ezt is elfogadták. Midőn ez a második vendég beSzolnokról Nándorffy Emil 10 ft.
lépett, megkötözé az ajtót kinyitó szabólegényt,
és aztán a két vendég meggyilkolta volna az alvó
SAKKJATÉK.
Bzabómestejrt, nejét s a szabófiut, s készpénzben
Nemzeti szinház.
258-ik sz. feladvány.— Bayer K o n r á d t ó l
280 frtot, valamint több értékes holmit elrabolt. A
Péntek, decz. 5. „Egy szegény ifju története."
szabólegényt, ki e történetet elbeszélte, miután
(Olmützben.)
Színmü 5 felv. Francziából ford. Feleki és Hetöbb gyanu-ok van elenne, elfogták.
gedüs.
Sötét.
** (Halálos itélet fölfüggesztess.) A „Z. S.
Szombat, decz. 3. „Fidelio." Nagy opera 2
K." a következő esetet beszéli el. Farkas János, felv. Beethoventől.
ceúfnevén Rajkó, mint útonálló rabló elfogatván,
Vasárnap, decz. 4. „A kdrtyaveíönö." Fran a katonai rögtönitélő biróság elé állíttatott. De a czia dráma 5 felv. Séjour Victortól.
vizsgálat befejezte után, a halál kihirdetése előtt,
Hétfő, decz. 5. „A csapodár.'' Vigjáték 3 felv.
melyre már a katonaság is ki volt rendelve, az
Sardoutól.
akasztásra szánt bünös megőrült; minek követKedd, decz. 6. „Rigoletto." Opera 4 felv.
keztében a rögtönitélő biróság hatalma alól felmentették, 8 a megyei törvényszéknek szolgál- Hosszu idő óta nem látott kedves vendégben volt
alkalmunk ezuttal gyönyörködni; a czimszerepben
tatták át.
Füredi Mihály lépett föl, s örömünk még nagyobb
** (Jótékonyság.) Bretzenheim-Schwarzenberg lett, tapasztalva, hogy szép hangjának ércze, mely
Karolina herczegnő, ki a nyarat rendesen Sáros- egykor oly varázshatásu volt, most is megmaradt,
patakon szokta tölteni, legujabban, midőn Sáros- s nem veszett el. Fogadtatásánál ujra ébredni látpatakról elutazott, a s. a. Ujhelyi, sárospataki és tuk a közönségnél mind azon kedves órák emlékárolyfalvai szegények között 300 forintot oszta- keit, melyek Füredivel egyidőre eltávoztak, s ugy
tott ki, — a s.-a.-újhelyi elemi iskolának pedig hiszszük, az igazgatóság közli edvességü dolgot
szintén 300 ftot ajándékozott.
mivelne, ha a müvészt, népdalaink hősét, állandó
** (A koldusok vásárjai) Hogy a koldusok tag gyanánt ott marasztaná azon deszkákon, meminden bucsut, s átalában oly alkalmat, a hol nagy lyek előtte oly régi ismerősök s melyekre ő learö
embertömeg jön össze, nagyobb jövedelem remé- méitóbb.
e
f
e
h
nyében messze vidékről is nagy számmal szoktak
Szerda, decz. 7. „III. Richard." Dráma 5
Világos.
meglátogatni, ismeretes dolog; vásárra hordva s a felv. Irta Shakspeare. A czimszerepben Tóth JóVilágos indul, s 5-ik lépésre matot mond.
legmeaterségesebben szem elé tárva bénult tag- zsefjeleskedett.
jaikat. Ilyenkor azután a sok kellemetlen látványCsütörtök, decz. 8. „Hunyady László." Opera
A 254-dik számu feladvány megfejtése.
tól a közönséget csak a rendőrség éber figyelme 4 szakaszban. Erkel Ferencztől. — Füredi Mimentheti meg. A mult halottak napját megelőző- hály második vendégjátéka.
(Bhai Sadu Singhtól K.-Indiában.)
leg ilyen intézkedés történt Pesten; ugyanis hogy
1. H e 8 — f 5 f
Kd6 —c6
a vidékről többnyire kocsin érkező nyomorék-kol2. H f 4 — d 3 +
K c5 —d 5
Szerkesztői
mondanivaló.
3.
b3—c4 :f
K d 5 — e4:
dusok a temetőt és környékét el ne lepjék,amezei
4. F a 4 — c 2
tetsz. szerint.
kapitány a Józsefváros távolabb eső korcsmáit éji
7433- Pozsony. Sz. J. Fogadja ön szives üdvözletün5. H d 8 - t mat.
őrjárattal bejárta, s azokban 16 kocsi, és a gyer- ket a rég várt uj találkozásnál s egyuttal köszönetünket
Egyszerübb megfejtése a következő, mely a sssenfi
a
nagy
gonddal
gyüjtött
adatok
érdekes
összeállításáért.
A
mekek kivételével, 47 nyomorék koldust talált.
figyelmét
kikerülte : 1. H e 8 — c 4 : f 2. F g 3 — f 2 f
Ezeket azután városi költségen élelmezték az il- jövő év első számaiban fogjuk közölni. Meg vagyunk győ- és 3. H f 4 - d 5 + mat.
zödve, hogy e szorgalmas buvárlat érdemét minden malető idő alatt, hogy a temetők útjait el ne állják. gyar olvasó el fogja ismerni. Mi különösen Örvendünk,
Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
Igy e koldusvásár az idén nem sokat jövedelmezett. hogy miután a legtöbb nehézséggel összekötött szakaszo- — Nagyváradon : Pál Rezső. — Miskolczon : Czenthe
** (Névmagyaritás.) Felsőbb engedély foly- kon oly szererencsés eredménynyel áthatolt ön, a munka József. — Sz.-Király-Szabadján : Fürst Sándor. — PesUm:
tán, Friedmann Salamon rimaszombati lakos és teljes befejezése most már kétségtelen. — A mi a V. U. Hőgyészy Pál. — A pesti sakk-kör.
kiskoru öcscse Bernát „Rimai"-ra., —Drach Manó eddigi évfolyamainak átalános „tárgymntató"-ját illeti,
erre nézve már több oldalról hallottunk hasonló óhajtásoaradi lakos és gyermekei „Sárkány"-ra, — Mar- kat, s mi is örömest vállalkoznánk e terjedelmes munka
Mai számunkhoz van mellékelve a
csek Miklós, István, Gyula, Karolina és Mária elkészitésére s külön kiadására. Irodalomtörténeti s bibliotestvérek pedig „Sötér"-re változtatták vezeték- graphiai hasznát is belátjuk az ön által ajánlott rendszer- „Füles Bagoly" uj képes humorisztikus lap
nek, de eddig sok mindenféle akadály állott utunkban s meg elöfizetési fölhívása az 1805 iki évfolyamra.
neveiket.
** (Vasból késsült házak.) A német ipar is
kezd egészen vasból készült házak gyártásával
foglalkozni; az épűletfa ára évről évre ugy emelkedik , hogy a vas már versenyezhet vele, és már
nincs távol azon időpont, midőn a fedélzetet fa
helyett vasból fogják késziteni, mi a tűzveszély-

kellé elégednünk az egyes évfolyamok külön tartalomjegyzekének összeállításával. Azon leszünk, hogy ha isten éltet,
a jövő év végére az összes 12 évfolyam részletes tárgymutatóját, szakok és szerzők szerint osztályozva, közrebocsáthassuk. — Ama bizonyos ur irodalmi tébolygásait régóta ismerjük s figyelemmel kisérjük, s annyit mondhatunk,
hogy lelkiismeretlensége által már többet ártott, mint használt irodalmunknak. S azért jól teszi ön, ha helyes adatok-
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HIRDETÉSEK.

Az elsö bécsi

Beküldetett.

ll
I;

A „Neue freie Presse" mult hó 21-ról
kelt számában a „gazdasági rovatban", a
cs. kir. engedményezett korneuburgi marhapor felett mint biztos óvszer marhavész
:llen, s a cs kir. szab. üditő-nedv tárgyában
mint biztos mentőszer a lovaknál mutatkozó
bárminemű külsőleges bajok ellen — következőleg nyilatkozik:
A fennemlitett s kizárólag Kwizda gyógyizerész által készitett mindkét szer nemcsak
a magyarországi s a többi tartományok mezei
gazdái s barointeny észtói elött eléggé ismeretesek, hanem azok, mint az elöttünk fekvő
tudósitások igazolják, a külföldön is sokszorosan s a legnagyobb eredménynyel használtatnak s tömegesen szállíttatnak ki.
A korneuburgi marhapor nevezetesen a
marhavész ideje alatt bizonyult be a legkitünőbb óvszernek. Elismerő levelek feA londoni 1862-iki párisi, bécsi és müncheni éremmel kitüntetve. — O felségeik az angol királynő s porosz küsznek előttünk, miszerint oly vidékek,
király udvari istállóiban, ő felségeik főlovászmesteri hivatalai által a készitő irányában nyilvánitott tiszteletteljes melyek a marhavésznek mindinkább ki voltak téve, attól egész gazdaságok menten
elismeréseik szerint, kitünő eredménynyel használtatik, s jónak találva:
maradtak, ugyanis minden darab marhának
2 — 8 latnyi adag adatván be. Az elóvigyátorok, mirigy, bélgöres, étvágy-hiány eseteinél,
zati rendszabályok, melyek saemügyre vés különösen a lónak teljes épségben s tüzesen
tettek, a következők:
tartására.
ra
(szeles has), kevés vagy rosz tejelésnél, melynek minősége
1. becsempészés meggátlása.
SJ
I n t l D ' t l • áj-métely
elháritására,
jy
, az altest rothadasáennek használata után meglepöleg javul, — tüdöbajokaál; borJUIlIlcll •
b j i l h l
h
l
é
k
2. Az istállók rendkivüli tisztántartása.
juzás alatt ennek teheneknéli alkalmazása igen előnyös, valamint
nál és más bajainál, hol a tehetlenséget tönkre
8. Az istállók megfelelőleg szellőztetése.
teszi.
a gyenge borjuk is láthatólag fejlődnek ennek beadása miatt,
4. A tulétetés.
Ép oly elismerésnek örvend aKwizda-féle
üditő-nedv lovak számára, mely a legfinomabb növények nedveiből tudományos alapelvek szerint készitett mosdó-vizből áll,
azon fájdalmak meggátlására, melyeknek
leggyakrabban a lovak vannak kitéve, tultüzes vérük miatt.
Az üditő-nedv szintoly biztos és csalhatlan övszer a merevség ellen, csodálatos befolyást gyakorol a lovak erősbitésére, mely
D í k £ t 0 f l • Török J < gyógyszertárában, király-utcza 7-ik szám alatt, — Thalsnayer és fársa,— Halbauer által a legnehezebb teherrel járó munkát a
a "ISICII • testvérek, — Glata I. F., Blau M. P., — Hollóssy testv. — Kinai és Frühwirth uraknál legnagyobb könnyüséggel legyőzni képesek.
Legközelebb számos ily elismerési iratoB U D Á N : az udvari gyógyszertárban.
802 (4—4)
kat — melyek a korneuburgi marhapor ég
üditő-nedv hasznos voltát igazolják — fogunk közrebocsátani.
907(1)
Heckenast Gusztáv
A korneuburgi marhapor és üditő-nedT
könyvkiadó-hivatalában megjelentek, s minmegre delési kutforrását illetőleg a mai száden hiteles könyvárusnál, P e s t e n : L a m p e l
munkban megjelent hirdetményre utalunk.
Róbert, B u d á n : Nágel és Wischán-nál
kaphatók:
Épen most jelent meg, s Hartleben és
társai könyvárusoknál P e s t e n (vácziutcza 17-ik szám alatt), valamint minden
más könyvkereskedésben kapható:

Korneuburgi marhapor,
lovak, szarvasmarhák és juhok számára.

Lónál:

Szarvasmarhánál:

í

Virággyanta (Blüthenharz)
a Mzi-állatok terméketlensége ellen.

Valódi minőségben kapható:

A legnagyobb vászonrulia-raktárban

I. Napoleon
császár
'élete.
A leghitelesebb kútfők után.

Harmadik kiadás. — Füzve 2 ft. — Diszkötésben 3 forint.

váczi-utcza,

„Ypsilantihoz" Pesten,

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban minden
nemü fehérnentüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,
ugymint:

TOLNAI LAJOS

KÖLTEMÉNYEI.

12-rét. 244 lap.
20000 darabnál több férfi-ingek rumbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 3 ft. Ára fűzve 1 ft. 80 kr. Diszes angol vászonkötésben 2 ft. 5 0 kr.
3 ft 25 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft.
Tolnai Lajos az ujabb költők közül leg10 ft, 12 ft.
10000 darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintájú 2 ft. inkább válik ki, nemcsak ritka magyarságu
nyelve, élénk és igaz szinézései, hanem ballegujabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
ladai ereje és jól kivitt kompositiójaáltalis.
Fehér
pamut
madapolan
férfi-ingek
1
ft
75
kr,
2
ft,
2
ft
50
kr,
3
ft,
3
ft
50
kr.
törökországi levelei.
Arany János „Koszoruja" szerzőről igy
Férfi-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 2 ft, 2 ft 25kr, 2 ft 50 kr, 3 ft
nyilatkozik:
A szerző saját kéziratából életrajzi érteke3 ft 50 kr.
Tolnait afiatalabbnemzedék méltán tartja
zéssel
Női ingek mrabnrgi vászonból, simák 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
elsejének, mert bár alig 4—5 éve lépett ki
Nöi ingek ruinburgi é» hollandi vászonból hímezve 4 ft, 5 ft, 6 ft, 7 ft, 7 ft 50 kr,
*'
közli TOLDY FERENCZ.
a nyilvánosság terén, már legelső költemé8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiczi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, nyein meglátszott, hogy tanulmány előzte
K é t k ö t e t . (2-3)
6 ft, 7 ft.
meg az első fellépést.
903 (1)
Füzve 1ft.50 kr. — Diszkötésben 3 ft. Fia-ingek vászonból 4 éves 1ft80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft, 90 kr, 3 ft
60 kr, 14 éves 2 ft 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 ft, 4 kr,4 ftöOkr,
Csak 3 ft. 50 kr. a. é. az ára alulSzines fiu-ingek 4 éves 1ft25 kr, 6 éves 1 ft 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr. írottnál '/% eredeti sorsjegynek (nem
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 éves 2 ft 20 kr.
Ígérvény) a f. évi deczember 15-én
Mindennemü téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
kezdődő
féífiak és hölgyek számára nagy választásban.
háiak-, szölök-, erdők- és ültetvényekre
branuschweigi
igen jutányos föltételek melU-tt lehető rövid Főraktára a legjobb 3'A, 4 és 5 röf széles amerikai krinolinoknak fehér vagy hamuszin
idő alatt (különösen nagyobb összegek egy
darabja 2 ft 50 krtól 6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
nagy
hét alatt is eszközöltetnek) előlegezés nél- Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft. 50 kr., 7ft.,7 ft. 50 kr.
kül, legfeljebb 2% jutalom, sőt annak ki- Fcrslel orvos tyukszein-irtószere egy üvegecske 50 kr.
zárásával is pénzkölcsön eszközöltetik ki.
És sok ttgyéb kész fehérnemü czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmenUgyanitt katonai kötelezettség aluli tel- tesen elküldetik.
elsö felosztására.
jes vagy ideiglenes felmentés kivitele jutáTovábbá ajánljuk nagy raktárunkat rumburgi, hollandi, irlandi, kreasznyosán elvállaltatik. — Bővebb értesitést börvasznakban a legolcsóbb gyári árakon.
két
millió
651,250 márka
nyerhetni az illető postabélyeg beküldése Vászonesebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5ft50 kr, 6 ft, 7 ft
összes
értékben.
mellett R á k ó c z y Ferencznél Pesten,
60 kr, 8ft,9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
váczi-utcza 16-ik »z. a.
899 ( 2 - 3 ) Törülközők tuczatja 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 16 ftig.
17,500 nyerő-számmal.
Szines agyi kanavast, vége 9 ft, 10 ft, U ft, 12 ft, 13-16 ftig
250,000, 150,000, 100,000, 50,000;
2-szer 25,000, 2-szer 15,000, 2-szer
Valoságos vászon-asztalnemű.
12.500, 2-szer 10.000, 7500, 5-ször
5000, 7-szer 8750, 85-ször 2500, 5 szőr
Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr., 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
1250, 105-ször 1000, 750, 500, 250,100
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
stb. márka főnyereménynyel.
24
személyre.
Legjobb
minőségü
kötő-ezérna
csomója
1
ft
20
kr,
és
1
ft
60
kr.
ajánlja z o n g o r a - t e r m é b e n Pesten,
Kaphatók még egész sorsjegyek 7 foNagy választás ágyteritök, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendőkből és
rintjával ésl/t sorsjegyek 1*/* ftjával.
Uri-utcza 6-jv szám alatt,
minden e nembe vágó czikkekböl.
Pénzküldimékkel ellátott megrendefelállított mindennemü bel- és külföldi zonRaktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az léseket, a legtávolabbra eső vidékre is
gorák jelenlegi nagyszerü raktárát, u. m.: árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
gyorsan, pontosan és titoktartás mellett
teljesítek. A pénznyeremények és sorspianinwkat. hangverseny- g elégitési esetben az ár vissza is adatik.
Szállitások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
huzási lajstromok közvetlen a huzás
kurta-saárny-iongoráit,
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemü megrendelések mustra sze- után küldetnek meg. E tárgyban megmelyek nála folytonosan g a lehető legjutá- rént leghamarabb elkészíttetnek.
keresendő : HORWITZ N. bankárnTOsb áron készen kaphatók és kikölcaöháza Hamburgban.
874 (6 — 6)
nöztetnek.
901 ( 3 - 8 )

:,

Földbirtok,

állam-sorshuzás

Paál János

785(8-8)

Kollárits József é s üai.

LÁBBELI GYÁR

„im österreichischen Hofe"

ajánlja nagyszerüleg rendezett raktárát mindennemü lábbiliből nők, férfiak és
gyermekek számára, a legujabb bécsi és párisi alak szerint készitve. A megrendelések a mérték hosszasága, vagy egy alkalmas lábbelivel együtt,

Abeles Henrikhez, Fleischmarkt Bir. 2, Bécsbe

\

ílírOS ArCÜiDílSíU-SpiriíUS} készitve s'összeállitva, az idegek, izmok é*
test erösitésére stb. a legjobban ajánlható Az üvegcsék mim legyikére „Archibasalspiritus" van benyomva, a a készitő pecsétjével, mely a ve« &t a hamisitások ellea
védi — ellátva. — Egy üvegcse ára 1 ujft.,postán 16 kr. töl >b
írVAÍHAI* O I I V Í T * Í A
ugynevezett „Menschenfreund" a gyomor
^ j U H H ' I ~\yljAfl J C ^ erösitésére, az emésztés é» étvágy előmozdítására s helyreállitására stb. — Egy üvegcse ára 50 kr., postán 15 kr. több.
í flül7 8*lffí (Parfümé aromatique balsamique) fog fájá»y esiizos bántalI Ilii'/i3(1 íil. mak, köszvény, ideggyengeségi fagy ások minden nemei,
szemgyengeség és szárcsont-izom-görcsök ellen. — Egy üvegcse ára 1 ft, postán
15 kr. több.
A főraktár az egész ausztriai államokra nézve F ü r s t J ó z s e f , gyógyszerésznél
Prágában (Pofii 1044—2 sz. a.) hova azon gyógyszerész urak, kik raktárt
óhajtanának átvállalni, fordulhatnak

PESTEK : Török József gyógyszerész «rnál a király-utczában 7-ik szám.

intézendők, a hol a megbízások postai utánvét mellett pontosan s lelkiismeretesen
Továbbá kapható :
eszközöltetni fognak.
Férfi-lábbelik:
Női-lábbelik:
Nagyszeben : Zöhrer J.F., — Szatmár : Börkei Imre, — Szeged : Kovács A.,—
Temesvár : Solquir J . W. és Pecher J . C , — Tolna : Schwarz M., — V e s z p r é m
1 pár bőrfúző-topánka
2 ft. 40
1 pírfinombársony, vagy bril©43 (6—8)
nell topánka fűzőre . . 1 ft. 90 1 „ matnzi borjubőr-topán . 4 „ 20 Frömmel H.
1 „ dto ruganybetéttel . . . 2 „ 20
1 „
„
dupla talpú . 4 „ 80
1 „ börtopánka f ű z ő r e . . . . 2 „ —
1
,,
„
salon-laktopán
. 4 „ 75
1 „
„ rugany-betéttel 2 „ 45
1 „ kesztyübőr-topánka, lak1 „
„
kesztyübőrből . 4 „ 95
bórboritással és rugany1 „ vizellenes bagaria-bőr1
betéttel
3 „ 60
ÍMí^iSa^át' ÉT*
országosan szabadalmazott
topán dupla talpra . . . 5 „ 10
1 „ bársony vagy börtopánka
1 „ dto orosz lak bagariaprémmel béllelve és beszegve, rámás talppal . . 3 „ 20
dupla talpra
5 „ 90
1 „ ugyanafféle, de lakbőrrel
1 „ zergebőr-topán, fájós láajánlja
körül beszegve, s rámásbakhoz ajánltatik . . . . 4 „ 50
talpu
4 „ 10
legujabb eredeti készítményekkel dúsan ellátott raktárát,
1 „ borjubőr száras csizma,
1 „ legujabb élőről fűzhető
mely áll:
dupla talpra
5 „ 80
vagy gombos magas togaz- és gyertya-csillárokból, kar-gyertyatartók-, fali és asztali-gyertyatartókpánka, brünell-, bár1 „ bagaria-csizma
7 „ — és girándolokból, kandalló-készületekből, kályba-cllenzőkböl, Boul-órákból,
sony-ésbőrből3ft 50kr.4—öftig. 1 „ bagaria-térdigérő csizma
ajtó- és ablak-lakatos-munkákból, iró-asztal-garniturákhól. Templomi-tárgyakból,
1 „ brünnel szivformára ruugymint : feszületek-, oltár-gyertyatartók- és lámpákból; vörös-bronzból,
vizellenes duplatalpu . . 8 „ —
ganybetéttel és rózsával 3 ft. 20
aranyozva és sárga-rézből
1 „ báli topán fekete v. fehér 1 „ 801 „ gumi-czipő 1ft.40 krtól 1 „ 80
1 „ kényelmes czipő 80krtól 2 „ 401 „ kényelmes czipő 90 krtól 1 „ 80
Magyarországra nézve a főraktár létezik:
1 „ gumi czipő
1 ,, 10Legujabb férfi-topánok gombbal, csattal
1 „ angolféliek
2„ —
és lyuk-karikákkal diszitve 6 forinttól
Sarokkal párja 30krral, lakbőrboritékkal
a váczi-utcza és Kristóf-tér szögletén,
30 krral, rámás talppal öOkrral drágább.
7 forintig.

" T A IIOLLENBACH D.-féle

bronzgyára és érczöntödéje

PESTEN : TESTORY ANTAL-nál,

Fi- és leánygyermekek számára:
a legujabb s legizletesb minta szerint készitett bőr, brünell bársony- és posztó
topánkák a legnagyobb választékban 1 — 4 forintig — Nagy raktárt tartok
továbbá finom, legfinomabb s a legujabb minta szerint készitett női czipőkböl.

Tiroli nemez-lábbelik
köszvény* és csúzos bántalmak ellen,

melyek a leghirnevesb orvosok által mint egészségi lábbelik évek óta jónak
ismertettek el és ajánltattak.
Hölgyek számára:
Férfiak számára:
1
pár
nemez-házi
czipő, nemez1 pár nemez-házi czipő, nemeztalppal
1 ft. 40
talppal
1 ft. 10
1 „ nemez-házi czipő bőrtalp. 1 „ 501 „ nemez-házi czipő,bőrtalp, 1 „ 70
1 „ nemez-salon ,,
„
1 „ 701 „ nemez-topán, nemestalp. 2 „ —
1 „ topánka, nemei-talppal . 1 ,, 501 „ nemez topán, bőrtalppal,
szegélylyel
2 ,, 70
1 „
„
bőrtalppal, sze2 „ 25
gélylyel s prémezve . . . 2 „ 50 1 „ szárcsizma
1 „ topánka, gombolóra . . . 3 „ 551 „ uazó szárcsizma, nemeztalppal
1 ,, 50
1 „ utazó félezipők 80 krtól
1 „ közönséges utazó félcsizma 90 kr.
2 forintig.
4 ftig.
1 „ közönséges posztóczipók
bőrtalppal
—ft.SOkr. 1 „ finom nemez-harisnya . . 1 ft. 80
1 ,, bőr prémmel belíelt utazó
Fi- és leánygyermekek számára:
csizma
6 — 10 forintig.
1 pár nemez-czipó nemeztalpp. — ft. 90
Gyermekek
számara:
1 „ topánka
,,
1 „ 10
1 „
„
bórtalppal . . . 1 „ 401 pár nemez-czipő, nemeztalp. — ft. 60
1 „
„
bőrtalppal, sze1 „ topánka, nemez-talppal
„ 90
,.
bőrtalppal . . 1 „ 10
gélylyel
1 „ 80 1 „
Gyártmányaim szilárdsága és Ízletes elkészitése által szerzett tetemes forgalom folytán gyáramat nagymennyiségü anyagokkal rendeztem be, ugy annyira,
hogy oly helyzetben vagyok, miszerint valóban szilárd és szépen dolgozott árukat
arányszerüleg bámulatos olcsó áron vagyok képes szolgáltatni, miről egy kisérlettel mindenki meggyőződhetik. — A nagyban vevők különös elengedésben
részesülnek.
8 W * Részletes árszabályok, melyek több százféle lábbelit tartalmaznak,
kívánatra bérmentesítve küldetnek meg, s minden megbizások pontosan teljesittetni fognak.
609 ( 1 - 6 )

A dors-máj-olaj hasznalata fölösleges!"t§gS£

GRIMAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

jódtartalmú retek-szörpje
Párisban, t, rue de la FcusHade.

hol is minden megrendelések elfogadtatnak, s a tárgyak a legolcsóbbra
szabott gyári-arakon adatnak el.
867(6—6)

Fuchs Gusztáv és társa
BORKERESKEDÉSE

Pesten, Dorottya-utcza, a kereskedelmi testület épületében,
ajánlja

legfinomabb

ésk e l l e m e s i z ü

pintes üvegekben;

továbbá : a legnemesb fajta víirös <?8 fehér magyar borait
palaczkokban; valamint pezs^a-b«rait Cliqiiot veuve, Hocsderer, i n m i n , öelbeck és de Berghes-től; Bordeaux- és
rajnavidéki, Lmnel-, malaga- s Hlatleira-borait;
kaphatók továbbá fennérintett kereskedésben

a legfinomabb Jamaika ó-rhumok.
GRIMAULT es TÁRSA
gyógyszerészek

vastartalmú szörpje vörös rliinalicjliiil
Párisban, 1, ru« de la FcuiUade.

Ezen legujabb s kellemesisü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithetö, keit alkatrészt tartalmax, u. in. a vasat, mint a vér eiemét s a
ekinahéjat, mint az edzöszerek legkitűnőbbjét. Emin gyógyszer legnagyobb eredménynyel ott haszn&ltatik, böl az erők isméíi helyreá'litasáról, s a vér normális áílapotbani liozásáról van szó. Kelirndús fiatal leányok halvány arczszine, gyomorlájdalmak, étvágyhiány, inpgroiiKált eméaztés, vér-vizibeU'gség, vér-árvaság, a
nök rendetlensége, leukorrhft* stb., mindazon bajok, melyek e<en, Francziaországban
egés'ségct t'eni>tartónak elismert orvosszer által gyorsan megeryógyittatnak, vagy enyhittetnek. — R a k t á r a k : Németország nev_-.ze.te«b városai mindt-n gyógyszertárában.
£3=* Magyarországra nézve a féraUár létezik Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utozaban 7-ik sz. a.
655 (17-24)

Dr Pattison-féle kftszvény-gyapot,

A párisi kórházak leghirnevesb orvosai bizonyítványa által az e szörp fölötti
Yélemények több egyetem által igazoltatott s megpróbáltatott; e szörp, a dorsmájolaj helyett — melyet jóval felülmúl — a legnagyobb eredménynyel használtatik.
Meggyógyítja a bőrbetegségeket, skrofulákat, vér-vizibetegségat, sápadságot s a bőr gyógy- és óvszer a köszvények s csikos bántalmak minden nemei, ugymint : arcz-, mellbágyadtságát, az étvágy-hiányt, s erősbiti vértisztitás által a szerveket. Egy szóval: nyak- és fogfájás, fej-, kéz- és térdköszveny, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony
« szörp a leghathatósb vértissztitó szer. A beleket s gyomrot — mint es közönségesen
fájdalmak stb. ellen.
a hamuzsir s vas-iblagnál történni szokott — soha meg nem rohanja; kis gyermekeknél Egy egész csomag ára 1 f< Fel csomagé 50 kr. Postai küldéssel 2 0 krral több.
is, kik mirigy, bántalmakban szenvednek, a legkiválóbb eredmény nyel használható.
Használati utasítások és bizonyítványok ingyért szolgáltatnak ki.
Louis" kórház orvosa Párisban, e szörpöt különösen bőrbe
bőrbetegDr. €»zenave, a „S Louis
ségeknél
ajánlja
—
R
a
k
t
á
r
a
k
:
Németország
nevezetesb
városai
minden
gyógyszerségeknél ajánlja. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb városai minden gyógy
Valódi minőségben kapható:
tárában.
BISDAN : Taub Vilmos, szarvas-tér 613-ik
föjf" Magyarországra nézve a főraktár létezik P e s t e n :TÖRÖK JOZSEF PESTEN : Törők Jozsef, gyógyszerész
szám alatt.
827 (8 -9)
király-utcza 7-ik szám alatt.
gyógyazerésznél a király-utezában 7-ik sz. alatt
654 (16—24)

1

548

Csiráztatott nedves árpa-zuzó,
p

eserhajat
és jtuhnesot
ser- é
és
hjt
é
h
t őrlő
ő l ő gépek,
é e k ser
s egyéb siesi-főiők,
s i e s i f ő i ő k ugy
nemkülönben olaj- és borkéniitofc hastnálatára.

Ezen egésren uj szerkezetű gép egy embereróvel, 3 SZÍTAI, 5 nedves véka árpát
zúz össze óránkint; használható c gép továbbá mindennemü'olaj-magvak, mint repcze,
naprafergó stb. zuzásííra. A c erhaj- és gubacs-örlö-gép, két ember-erövel, darál csöves
vagy szemes kukoriczát, csutkát, makkot, babot, borsót stb. — Készen kaphatók továbbá
alulirt gyárában 13-, 15-, 17 soros Garret-féle sorvetök, Albán-féle kefés-vetólí, 2, 8, 4
lóerejü eséplö-gépek, kukorieza-inoizsolok, répavasjók és egyébnemü gazdasági

tijfág" Gépei jóságaért alulírott,, oly módon kezeskedik, hogy ha azok
tökéletlen, vagy haszaálhatlanok lennének, azokat az egész ár megtéritése

mellett visszaveszi.
884 (3—3)

'

' g^jj

g^jj

g

gaillll,

gépész P<>sttn, Ferencz-város, két-nyulutcza 11-ik szám alatt.

Heckenast Gusiláv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-utcza 4. sz.")
megjelent, a minden könyvkereskedő- és könyvkötőnél kapható:

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában Pesten (egyetem-utcza 4-ik szám alatt)
megjelentek, s minden könyvárusnál kaphatók. P e s t e n : Ráth Mórnál, Budán:
Nágel és Wischán-nál:

Tizenegyedik évfolyam.

EMLÉKIRAT.
Irta

JÓSIKA MIKLÓS.

Elsö kötet. Nyolczadrét. (168 lap.) Borítékba füzve 1 forint ausztriai érték.

í
;

:

Milyenek a nők?
á

Elbeszélések.

JÓKAI MÓRTÓL.

Két kötit. Nyolczadrét. (207, 200 lap.) Boritékba füzve Z forint ausztr. érték.

íú^ím l ' r o t e s t a n s

Jképés-náptir 1865-re. HÖLGYEK LANTJA.
Szerkesztette

51-ik szám.

BALLAGI MÓR, tanár.

Magyar költőnők müveiből szerkesztette

XI-ik évfolyam. — Bolti ára 50 krajczár ausztriai érték.

ZILA.H7 ZÁROLT.
Ferenciy Teréz arczképével.

Pest, deczember 18-án 1864.
Elöfizetési föltételek 1864-dik évre :
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egéss évre 10 ft Fél évre 5 fr.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ff. Kélévre 3 ft - Csupán Politikai
Újdonságok : Egész évre 6 ít Fél évre 3 ft.

9 Í T Hirdetési dijak, a VNUKTII <pi l ; j»»(! és l*olitik«i Újdonságokat illetőleg, 1863. novamber l-töl kezdve : Egy, négyszer httüábzott petit »or ára, vagy annak heiye, egyszeri igtatásnál 10 krba:
háromszor- vagy többszöri iktatásra! csak 7 krba számittatik. — Külföldre nezve kiadó-hivatalunk számára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonnban : HaHsensíein és Vogler. — M. Frankfurtban : Otto Moilien és J a e g r r könyvkereskedése; Béeshen : Oppclik Alajos, — és Pesten : a k*rtrüz-gazdáHznti ü«ynfikMen i-<. Jozseftér, 14. sz. a. Réiyeg-di;, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Nyolczadrét. (320 lap.) Velin-papiron fűzve 2 forint. Diszkötésben 3 forint.
A finomabb és gyengédebb női érzelem müvei. A nőnek egész világa szivében
van, s midőn szive érzelmeibe mártott tollal érzelmeket rajzol, saját egész világát tárja
fel az olvasó előtt. A férfiúi lángész és szorgalommal fejlesztett ismeret nagyszerűbb és
megrázóbb müveket alkothat ugyan, de szivből szívhez szólni jobban tud a nő, a kinek
mindene, e saját kis világában van öszpontositva. E füzet legnagyobb részben magában
foglalja mindazt, a mit eddig a magyar női irodalom kitűnőt és jeleset létrehozott,
9 mint irodalmunkban eddig csaknem egyetlen ilyszerü gyüjtemény, méltán vonja
magára az olvasó-közönség
figyelmét.
(2 — 3)

Az átalanosan elismert valódi s egészen frisen érkezett

CHNEEBERGI NOVENY-ALLOP
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá : rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodás,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — egészen fris minőaégben kapható :

PESTEN : Dr. Wágner D., gyógyszerész a váczi-uton, — Török József, gyógyszerész
király-utczában 7-ik sz. a., — Thalmeyer A. és társa, — Oszetszky F., «—
Sehirk J., — és Gerhardt A. uraknál.
BUDAIV : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon : Probst F. J.
; Kőszegen : Strehle gyógy- Sastyénban : Mücke A. gy .
Szathmaron : Juracsko D.
Asiodon Sperlagh J. gyógyszerész.
S.-A.-Ujhelyen : Deutsch J.
szerész.
Kabinban : Stojánovics
: Sándor R. gy.
Baján : Klenautz J.
Kun-Sí.-Mlklós Stoits A. Szászváros
Lőcsén : Lehrer S. J. gysz. Segesvár : Misselbacher J.
Battonyan : Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test. Lublón : Krivácsy gyógysz. Székesfehérvár : Say R.
gyógysz.
Beszterczén : Dietrich és Lugoson : Arnold J.
Marosvásárhely : Jeney gy. Selmeczen : Breymann.
Fleischer
S.-Sz-Györgyőn : ötvös P.
Bonyhádon: Kramolin J. gy. Médiáson : Breiner K.
gyógysz.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa- Miskolcion : Spuller J.
bick E. és Jekelius gysz. Mitrovicz:Kerstonoshics A. Szentesen: Eissdorfer G. gy.
és Prohaszka Gyula.
Broodban : Valentovics gy. Mohácson: PyrkerGyula gy.
Szent-Miklóson: Haluschka
és Kőgel D.
Csáktornyán : Kárász A.
P. gysz.
Mosonban : Pranter J. gysz.
Csúzoa : Borsay F gysz.
Serajevoban: GyulekaN. G.
Debreczenben: Göltl N. gy. Munkácson : Gröttier L.
Nagybányán : Horacsek J Siklóson : Nyers S. gysz.
Deésen : Krémer S.
Nagy-Becskereken: Nedel- Sziszeken : Kubányi F.
Dettán
:
Braunmüller
J.
gy.
TARTALOM.
Szombathelyen : MitterDerecserben : Hoffmann B.
kovics és Haidegger.
A fölséges uralkodóház. — Csillagászati — A hosszu élet szabályai. — A hideg boro- Egerben : Wessely gyógy- Nagy-KanlEsáa : Welisch
mayer gysz.
és kortani jellemzés. — Naptár. — Bélye- gatás. — A meleg italok. — Rágás, kólika.
Sopron : Voga és Ruppszerész.
és Lovack gyógysz.
gekről.— A reformatiót és kedves hazánkat — Görcs ellen. — A görcsös hurut egy uj Eperjesen: Zsembery Ign. Nagy Karoly : Schöberl C.
recht.
érdeklő nevezetesb dolgok évfordulati nap- szere. — A poslázat mi módon lehet elhárí- Érsekujvár: Conlegnerlgn. Nagy-Klkin : Komka A. J. Tatán : Niertit F. gysz.
jai. — Bernát Zsigmond (életrajz). , — tani. — Luther és müvész. Horváth Sán- Eszéken : Thürnerfiai,Des-N.-Szalontán : Wölfel S. gy. Temesvár : Kraul és Roth
Vigasztalás. Szemere Miklóstól. — Klet dortól. — Protestáns egyházi és tanodái
Nagyszombatban: Pantotgyógysz.
sáthy, Kawylovicz gysz.
utjai. Boross Mihály tól. — Árén koldus fia.tiszti névtár. — A helvét hitvallást «gyház. Győrött : Brunner F.
Tokajban : Krotzer A. gy.
schek R. gyógy«.
Szász Bélától. — Geduly Lajos (életrajz). — Az erdélyi reformata anyaszteijtegyház. Gyulán : Lukács gysz.
Nagy varadon : Janky A. Tordan : Welits és Wolf.
— Hetyési és II. Fridrik. — Megnyugvás — — Az ágostai hitvallásu egyb4z. —Tanodái Haczfeld : Hagelschmidt V. Nezsiderben : Fuchs J.
Török - Szeit-Miklós: PUKönyvészeti kalauz. — Márton István (élet- ügy. — A he'.vét hitvallásuak rútéról. — Hátszegen : Mátesy B. gysz Nyíregyházán: Hönsch Ede
losz M.
rajz). — Emlékkövek. — Radó Lajos (élet- Az* erdélyi helvét hitvallásuak tlnirkézetei. Ipolyságon: Mikulási T.
Trencsénben : Simon A. gy.
gysz.
rajza-Keresztelő János. Sántha Károlyt ól. — Tanodák az ágostai hitvallásuaí részé- Jánosházán : Kuna gysz.
Unghvártt : Telendy gyse.
Nyitrán : dr. Láng E.
— Aszépmezei néptanitó. Kerekes Józseftói. ről. — Országos vásárok, a magyar szent Jolsván : Maleter gysz.
és özv. Benesch P.
Orosházán : Vangyel M.
— Héber legenda. Tompa Mihálytól. — korona birtokain. — Naptári értesitő. — Kaposvartt:Schröder J.gy- Pancsován : Graffgysz.
Újvidéken : Schreiber P.
„Egészségi tanácsadó." (Lapismertetés.) — Kamat-számi tás ujpénzben. — Cselédbért, Karánsebesen :WeberA. gy. Pécsett : Kunz Nándor.
Váciion : Tragor A.
(6-0)
Az egészségi ügy korunkban és hazánkban. árendát mutató tábla.
Károly fehér vártt : Fischer Posegán : Balogh gyógysz. Varannón : Elizár gysz.
Pozsonyban: Schneeberger Varazsdon : Halter gys«.
Ed. gyógysz.
Versecsen : Herzog gysz.
és Dussil gysz.
Károlyvartt : Benich J.
Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert
Potnokon : Szepessy gy»z- Veszprém : Fremmel.
Kassán : Eschwig E.
Rékason : Boromi K. gysz. Zalatnán: Mégay Gyula.
Kecskeméten : Papp M.
Késmárk: 6enersichC.es A. Rimaszombat Hamaliar gy. Zentán : Wuits testvérek
uraknál.
Kis-Martonban : Kodolányi Rosnyón : Posch J. gysz.
Rumán = Milutinovitz S. Zimony : Ivanovics és fia.
gysz. és Spatay A.
kerek s négyszögletüek, melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltünik.
KolotSTártt : Megay C. M. Szabadkán: HofbauerI.gy. Zombor : SteinfiaMárk.
Egy darab ára 10 forint.
Zoámbokrét: Neumann M.
Körmö czAn: Draskóczy gy Szarvason : Réthy V.

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
flordoiliató s viszel légmentesen zárolt szoba-ürszékek,

üveg ára 1 forint 2 6 krajczár.

darabja 5 fttól 15 ftig.
melyek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat Wilhelm Ferencz egészségi alma-bora és alma-eczetje
kitünő szer : gyomorfájás, rögzött hasszorulás, mellgörcsök, fejköszvény s vértolulág
és bűzt tökéletesen eltávolítják, darabja 10 ft.
9
A pakoUsaoz megkivántató ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.
ellen, csúzos és köszvényes bajokban stb. — Ára 50 kr.
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RAKTÁRA : rózsa-téren 2-ik szám alatt Pesten.
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Az Allop ig e n hideg és szellős helyet igényel.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).
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A nemzeti muzeum és könyvtárának díszterme.
Képünk a nemzet egyik legelső rendű mányaikat az ismert lelkes honleány, Bohus- pütt az országéval s a társországokéival —
tudományos intézetének, a magyar nemzeti Szö'gyényi Antónia elnöklete alatt alakult kell ékesiteni. A fennmaradandó összegen
muzeumnak könyvtári disztermét ábrázolja. pesti központi nöbizottmányhoz. És ez ada- j továbbá a könyvtárnok nehány bátortalan
E diszterem az épület északnyugati sarkán kozások reményen felül sokra mentek, mint- közterme szereltessék föl.
A helyes inditványt a bizottmány elfovan, az első emeleten, s gróf Széchenyi egy 23,000 forintra.
Ferencz — a nemzeti muzeumnak ugyszolA bizottmány ugy vélekedék, hogy e gadta, s a terv valósitását foganatba is
ván létrehozója, megalapitója — emlékeze- tekintélyes összeggel talán jelentősebb ered-' véteté. — A valóban pompá8 diszterem ma
tének van szentelve. Körülötte mindkét ményt is lehetne létrehozni a szép, de min- már készen áll, mint képünk ábrázolja.
részröl a könyv- éö kézirattár tágas termei denesetre pompaczikkek gyanánt is csak : Legnagyobb ékessége a főhelyet elfoglaló
nyulnak el, megrakva a magyar szellem egyoldalu diszszékeknél. A pompás székek < nagy olajfestmény, mely gróf Széchenyi
kincseivel.
ugyanis a sokkal kevésbbé diszes termekben ; Ferenczet élethiven, az arany-gyapjas rend
A könyvtári diszterem keletkezése a kirívó ellentétet képeztek volna azon | lovagöltönyében tünteti elénk. A termet
következö.
körülvevő
1860-ban inmagas szekditvány merények oszrült föl a
lopokra vanszépirodalmi
nak alkotva,
lapokban, a
mind remek
h a z a hölkézi- faragásgyeihez insal, dombortézve : készítés homorvétetnének a
set - müvek magyar nök,
kel. Odafenn,
minden váraz ékes fesmegyében
tésű mennyebizottmányzet közepén
nyá alakulpompázik az
va, a nemzeti
ország nagy
muzeum száczimere, szélmára diszről az 52 várszékeket, lemegyéé , a
hetőleg egyszabad kiráforma styllyi
városoké
1
ben , a székek
és kerületevánkosaira
ké, a sarkoaz illető mekon a társorgyék czimeszágoké. —
rei f o g n á A padozat is
nak azon meigen szép. —
gye lelkesebb
Atalában az
hölgyei által
egész oly jól
himeztetni.
van rendezGömör volt
ve, hogy egy
a legelső,
ilyen orszámely sietett
gos intézet
A nemzeti muzeum könyvtárának díszterme. — (Lüders rajza után.)
e tervet megméltóságáve
g
d d gb
valósitani; a góth stylben vasból öntött eszme merült föl tehát, szereltesssék föl a val teljes öszhangban áll, s maradandó benagy karosszék, a megye remekül hímzett begyült pénzen a muzeum halhatatlan ala- nyomást tesz a belépőre.
czimerével, csakhamar elkészült, a elkülde- pitójának emlékére egy diszterem, melybe
E teremben fognak majd — az emlitett a muzeumnak; ott is pompázik jelenleg egyszersmind a könyvtár legnevezetesebb tett ódon asztalokon — állandóul kitétetni,
két szép antik asztal mellett — a könyv- ritkaságai helyeztessenek. Hogy pedig az azon emlékkönyvek, a melyek gróf Széeredeti inditvány szerint a vármegyék czi- chenyi Ferencz fiának, a nagy Széchenyi
tár díszteremében, — de csak egyedül. .
merei
is helyet foglaljanak e teremben, en- Istvánnak dicsőítésére 1860-ban és 61-ben
A többi megyék és városok hölgyei
nek
boltozatát
ezen czimerekkel — s közé- készülének, a nemzeti muzeum igazgatóin,
ugyanis pénzben adák össze e czélra ado-

