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Heckenast Gusztáv könyvkiadó hivatalában (Pesten,egyetem-utcza4.fiz.)
megjelent, 8 minden könyvkereskedő- és könyvkötőnél kapható:

Falusi Gazda naptára
1865-ik évre.

A földmivelés, kerti-ipar és gazdaság évi közlönye

szerkeszti Dr. Farkas Mihály, földbirtokos.
Állandó konyhakerti falnaptár-melléklettel .

Elsö évfolyam.
Ara fíuve 80 krajczár ausztriai értékben.

( 3 . . . d

TARTALOM.
A fölséges uralkodó-ház. — Csillagászati

és kortani jellemzés. — Naptár. — Bélye-
gekről. — Az angol mezei gazdaság alap-
szabályai hazánkbeli gazdálkodás módjával
összehasonlítva, illetőleg a növények ter-
mesztését s az állatok tenyésztését. Reisoher
Endrétől. — A homok-föld legczélszerübb
mivelése és hasznosítása, vagyis" A homok-
gazdaságról. — Még nehány fzó a futó-
homok megkötéséről. Dr.Farkas Mihiilytól.
— Szántóföldek, rétek és legelók beszegé-
lyeí ése eleven sövényzettel, külön ösen légkór
és föld javítása tekintetéből. Dr. Farkas
Mihálytól. — A telkek eldnraboláfánál mi
tartassék szempontul a „minimum" meghatá-
rozásánál, figyelembe véve nemzeti gazdá-
szatunk javát; a telkes-gazdák kátéja s a
népes helyek közelében fekvő kis telkes
gazdaságok földmivelési módja. — Telek-
osztálybeli törvények javallata. Reischer
Endrétől. — A csírázás és föltételei. Dr.
Farkas Mihálytól. — Kereskedelmi fűszer-
növények.— Akereskedelmi növények rövid
áttekintése betüsorrendben. — Rivers Tamás

cserép- vagy fa-edényekbeni gyümölcsfa-
tenyésztése üvegházban. Machik Józseftől.
— Déli gyümölcs-tenyésztés, tekintettel
hazánk éghajlatára. — Saláta-növények.
Vesey Venczel mükertésztól. — Pest-kőbá-
nyai szőlők. — Borpathologiai közlemény.
B. Nyáry Gyu'ától. — A dinnye tenyésztése
rövid vázlatban s az állandósított válfajok
ismertetése. Dr. Farkas Mihálytól. — Az
anyaméh. Hradszky Józseftől. — A viasz-
épitmény mozgósága. Ugyanattól.—Hasmos
ismeretektára.Tapasztalati adatokakonyha-
kertészet és gyümölcsészet köréből. Pecz
Armin, ludoviczeumi főkertésztől. — Füg-
gelék. A legnevezetesebb európai államok
gabona-, folyadék, súly- és térmértékei, —
valamint a leginkább divatozó pénznemek
ismertetése; összehasonlítva hazánkbeli for-
galomban levő mérték-, illetőleg pénzne-
meivel. — Gazdasági könyvtár. — Magán-
termelök bizományi árjegyzéke. — Országos
vásárok a magyar szent korona birtokain.
— Naptári értesítő.— Kamatszámítás ujpénz-
ben. — Cselédbért, árendát mutató tábla.

P O P P J. dr., gyakorlati fogorvos,
cs. k. osztr. szab. és elsö amerikai s angol kir. szabad.

wiTiiutívsumzi;
Bécsben, ezelött Tochlanben 557. sz.,

most : Stiidt, Bognergasse 2-dik szám alatt,
a takarék-pénztár átellenében.

$MF* Egy üvegcse ára 1 ft. 40 kr., — göngyölés 20 kr. * 9 6
Kapható P e s t városa minden gyógyszertárában, valamint minden

illatszer-kereskedésben.
Cs. kir. legfelsőbb szab.

Ára 1 ft. l « kr.

FOG-ÓLOM.
Az odvas-fogak saját ólmozására. — Ára 3 ft. 10 kr.

Növényi fogpor.
Papirtokban. — Ára 63 krajczár ausztr. érték.

Minthogy szájvizem évek hosszu során a fogak- s szájrészekre nézve is mint leg-
kitünőbb épségben tartó szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas s leg-
magasb uraságok által egyiránt használtatik, nevezetesen pedig nagytekintélyű orvos,
egyéniségek részéről számtalan bizonyítványok által — e szernek jelessége igazoltatik,
s tekintve, hogy Anatherin-szajvizem az utolsó nagy világkiállitáson is kitüntetett,
s Angolországban kir. nagybritanniai szabadalommal láttatott el, — s a hamisítások
ellen védve lőn, s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkivüli kedveltségben részesit-
tetett, s a birodalom több előkelő hirlapi levelezések által megismertetett, — annálfogva
annak további dicséretét fölöslegesnek tartom.

C^f" Kaphatók PESTEN : Török J. gyógyszerész urnál, király-utcza 7. sz. -
Unschuld Ede urnál váozi-utczában, — Scholz gyógyszerész urnál a „szent háromság"-
hoz, — Leykauf testvér uraknál, — Thalmeyer és társa, — Lueff M. és Oszvald
uraknál. — BUDÁN : Bakács Sándor udvari gyógyszerész — és Ráth gyógyszerész
mraknál. 486 (14-14)

KUGLER ADOLF
könyv-, mű- és hangjegykereskedésében Pesten (a Dorottya-utczában)

meg'jelentek, s ajánlja
karácsoni és ujévi ajándékul:

Gombostű-naptár
1865-ik évre. *

Hölgyek számára szerkeszté
EÓZSAÁGI ANTAL.

Fődisze e naptárnak : herczeg Odes-
calchi Gyuláné, gr. Károlyi Viktorné

és gróf Széchenyi Ödönné
jól sikerült arczképeik.

Vászonkötésben ára 1 ft. 50 kr. Vászon-
kötésben, aranymettzéssel 1 ft. 80 kr.

HAJNALKTDALAI.
A költőnő

aczélmetszetü arczképével.
Ára aranymetszésü vászonkötésben 1 ft.

50 kr. Ugyanaz velin-kiadásban 2 ft.

A mit a nök

legjobban szeretnek.
Szerkeszté LAUKA 6.

12magyar költőfényképészetiarczképével.

Ára aranymetszésü kötésbenlft.60kr.
Diszes selyemkötésben 2 ft. 40 krajczár

ausztriai értékben.

LISZNYAI-ALBÜffl.
Szépirodalmi zsebkönyv.

Szerkeszté NÉMET JÁNOS.
Lisznyai arczképével.

Ara 2 forint, vászonba kötve 3 forint
ausztr. érték.

___ Vidéki megbízások, habár más könyvárusok által hirdetett)
munkákra is, általam a legpontosabban s a meghatározott bolti árakon j
eszközöltetnek. 913 (1)

A numvári WERTHER FRIGYES által feltalált
cs. kir. kizárólag szabadalmazott

Egészségi Élet-ital
J

mely egészségesekre nézve nemcsak mint átalános éldeleti —hanem egyszersmind a leg
hathatósb házi szer is — emésztés-hiány, gyomor-görcs, epe-inger és hányás, valamint a
mocsárláz következményei, tengeri betegség, álmatlanság stb. ellen, a legelőkelőbb orvosi
tekintélyek által legjobbnak ismertetett el és sokszorosan megpróbáltatott, a következő

bizományos uraknál állíttattak fel raktárak, ugymint:
• Törők József gyógyszerésznél király-utcza 7-ik sz. a., — továbbá:
• Szenes Ede, — Gyarmathy G., — Gindrich J., — Schneider G., —

Spuller F., — Vághy C , — Vághy L., — Steinhardt A., — Roser testv., — Loser P., —
Broche E.,— Rabel S.,— Naisz H.,— Édeskuthy L.,— Kuhn J. M füszerárus uraknál; —
Hollóssy Gyula borkereskedésében,—Vértessy S. illatszer-kereskedésében, — a „Zrinyi"

ávéházban,—Nágel Otto dohány- és szivar-nagytözsdéjében a magyar szinház mellett;—
Lappert M., Spitzer S. és Suck J . tőzsdéjében.

R l l l i ' l l l • a gyár-udvari raktárban; — Buda-U.j-Telepen (Neustif.) : StedenJ.,—
[ • M l l c t l l • Iványi J., — Hausmann F., — Poppovits L., — Keller K. füszerárus

uraknál,—Gross Nándor cs. k. lőpor-árusnál, —és Schenk Antalné assz. nagy tőzsdéjében
Ó-BUDÁN : Gebhardt J . füszerárusnál.

Duna-Földváron : Blümelhuber János, — Szegszárdon : Brassai gyógyszerész, —
Mohácson: AuberN.J., —Komáromban : Kecskés J., —Győrben : Szailer és Ceyk,—
Kecskeméten : Papp M., Szegeden : Mahler H., — Haczfelden : Telbisz, —
Nagy-Kikindán : Roser testv . — és Gyöngyösön : Koczianovich J . gyógyszerésznél.

%a-<5SS=» Az ,,Élet-ital" pintes, félpintes és meszelyes palaczkokban, melyek
JÍP-*E» czimképpel vannak ellátva, s bélyegzett lemez-süvegcsékkel elzárva,

lehető legolcsóbb áron adatik el. A-palaczkok mindegyikéhez használati utasítások és
orvosi bizonyitványok — melyek ezen oly gyorsan kedveltté vált házi-szer rendkivüli
hathatóságát igazolják — vannak csatolva; mire nézve próbavásárlások minden feldicsér-
getést feleslegessé tesznek, s okvetlen kellő meggyőződéshez vezetnek, minélfogva az
„Élet-ital"-gyár Budán szives megrendelésre egyes és próba-palaczkok megküldésére —
még a legtávolabbra eső vidékre is késznek nyilatkozik.

•""•* A fentebb érintett „Élet-ital"- gyárban szinte megrendelhető valódi minő-
égben elkészített

Franzbranntwein
mint biztos gyógyszer LEE WILLIAM angol feltaláló pontos közleménye szerint
lőállitva. 902 ( 2 - 3 )

Fuchs Gusztáv és társa
BORKERESKEDÉSE

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

l e g f i n o m a b b és k e l l e m e s i z ü

pintea üvegekben;

;ovábbá : a legnemesb fajta vörös és fehér magyar borait
palaczkokban; valamint pezsgő-borait Cliqnot veuve, Roe-
derer, Mamin, Delbeck és de Berghes-töl; Bordeaax- és

rajnavidéki, liunel-, Malaga- s Madeira-borait:
kaphatók továbbá fennérintett kereskedésben

a legfinomabb Jamaika ó-rhumok.
Kiadö-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1864 (egyetem-utcza 4-ik szám alatt).

Pest, deczember 25-én 1864

Elöfizetési föltételek 1864-dlk évre
a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Égést évre 10 ft Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft - tsupan Politikai

Ujdonnágok : Egész évre 6 ft Fél évre 3 ft.

í&$ Hirdttési dijak, a Vasarmtpi Ujság és Politikai Újdonságokat illet&leg, 1863. novem-
ber l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak heiye, egyszeri igtatásnál 10 krba-
háromszor- vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szá-
mára hirdetmények elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler. M. Frankfurt-
ban : Otto Moilien és Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Opprlik Alajos, és Pesten : a k»r-
tés7.-«:«z<l«8ziiti Ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, kftlön minden iktatás titán 30 njkr.

Melyik volt boldogabb?
K a r á c s o n y i e l b e s z é l é s G Y Ö R Y V I L M O S T Ó L .

— Szabad! — mondá mesterné asszo-
nyom, és megnyilt a kis padlásszoba ajtaja,
s beszaladt a szobába a két virgoncz gyer-
mek, egy nyolcz éves köpezös, kövér fiucska
és egy hafc éves kis szőke leány.

— Jé! — kiáltanak a gyermekek egy-
szerre leirhatatlan örömmel, és ártatlan kis
arezukon a boldogság tündökölt.

Mi volt az asztalon! Mit láttak?! Oh
Istenem, milyen jó az a Jézuska, milyen
szép ajándékokat hoz az a jó
gyermekeknek karácsony esté- ','_T ' '
jén! Í---1'

Már több nappal a vidám
ünnepi nap megérkezése elött -—: •"
a város minden utczasarka, " ,
minden bolti kirakat a kara- - _
csonyi ajándékok tarka halma-
zától ragyogott. Örömtől su-
gárzó arczczal nézegette örege
apraja a „karácsonyi vásár"
tündérkincseit; a jobb módú
szülék szereztek is gyerme-
keiknek édes kedves meglepe-
téseket, s annál nehezebb sziv-
vel vált meg az örömnek e
kútfejétől a szegény szüle, a
ki gyermekével együtt az ara-
nyos szépségeknek csak nézé-
sével volt kénytelen beérni.

Karácsony szombatján jó-
kor reggel mesterné asszo-
nyom is ellátogatott e vidám
vásárra, s anyai szivének egész
szeretetével, de csak a maga
szerény módja szerint, össze is
vásárolgatta mindazt, a mi-
vel estére az ö kedves kis cse-
lédeit akarta megörvendez-
tetni.

Két háromlábu vargaszék
volt feltéve az asztal két szé-
lére : lábbal felfelé. Mind a há-
rom lábára mindegyiknek egy-egy szál két-
krajezáros viaszgyertya ragasztva, s igy
mindössze hat szál, a melyek lobogása ter-
mészetesen különös fényűnek látszott az
egyszerü mécsvilághoz szokott gyerme-
keknek.

Az asztalon két ördög állott, csupa merő
aszaltszilvából, — már a mint ez az ördö-
göknek átalános tulajdonságuk, hogy az ő

I.
testük aszaltszilvából van, — s mind a kettő
piros papirosból kötött lánczot tartott aszalt-
szilva-kezein. Az ördögök mellett az egyik-
nél egy lovashuszár feküdt mézeskalácsból,
a másik mellett egy ugyan olyan minőségü
nagy baba. Mind a kettő mellé ezenkivül
három-három alma és tizenkét szem dió volt
helyezve, mögöttük pedig egy pár meglehe-
tősen bar^ ás mákos kalács.

Oh milyen jó az a Jézu-ka, a ki ilyen

Karácsonyi vásár. — (Lüders rajza után.)

drága szép ajándékokat hoz a jó gyerme-
keknek !

A két gyermeknek ártatlan örömét hár-
man nézték a kis szobában; az apa, az anya,
és a háznak legjobb, söt egyetlen igaz ba-
rátja, a Miska inas.

— Jók lesztek-e? — kérdé végre mes-
terné asszonyom, nyájas hangon szólitva
meg gyermekeit — mert a Jézuska, a ki e

sok drága ajándékot hozta, azt mondta ne-
kem, csak ugy adjam oda mindezeket ti
nektek, ha megigéritek, hogy ezután is jó
gyermekek maradtok!

— Jók leszünk! viszonozák a gyerme-
kek egyhangulag, s hogy ne igértek volna,
mikor az a szilva-ördög, meg az a mézesbáb,
meg azok az almák olyan szépen mosolyog-
tak feléjük!

— Ez a tied Jánoska; — mondá azután
az édes anya, a lovashuszár-
hoz vezetvén a fiucskát; — ez

• •~i^_"ZL meg a tied — folytatá a lány-
zrf kához fordulva, s a másik cso-

_ _z port ajándékra mutatva.
A g y e r m e k e k azt sem

tudták, melyikhez nyuljanak
elébb?!

— Hát te Miska, jó fiu 3
akarsz-e maradni ezutánra is? *
— kérdé mesterné asszonyom
tréfásan a sihedert.

— Hihi — kaczagott az,
felelve is nem is — hihihi, én
is jó akarok maradni!

— No ugy hát neked is ho-
zott a Jézuska valamit — mon-
dá az asszony, s csakugyan ju

» tött a Miskának is egy pár al-
ma, egy pár dió, meg egy fél-
kerek mákos szarvas.

— Köszönöm alássan mes-
terné asszonyomnak — somoly-
gott a Miska, mikor a nyujtott
adományokat elfogadta.

— Ne nekem köszönd, buk-
si, — viszonzá mesterné asszo-
nyom, mosolyogva hunyoritva
szemével — nem én adom ezt,
hanem a Jézuska hozta.

Az anyának e gondossága
felesleges volt, — a gyerme-
keket annyira elfoglalta saját

örömük, hogy az ő meggyőződésükön, hogy
ez ajándékokat egy felsőbb hatalom nyuj-
totta : a Miska ügyetlen nyilatkozata sem-
mit sem változtatott.

A karácsonyest ártatlan örömei azután
megkezdődtek. A Miska csókolni való ked-
ves fiu volt. Ugy szerette a gyermekeket, —
ugy el tudott velük játszani, tréfálni, — hogy
a különben Í8 örömben és boldogságban uszó

52-ik szám. Tizenegyedik évfolyam.



gyermekek, hangos kaczagása töltötte be
nemsokára a kis szobát.

Mester uram és mesterné asszonyom pe-
dig félre ültek a kis ablak mellé, hova mes-
terné asszonyom gondos keze holmi harapni
valót helyezett, s az ö „kedves örege" szá-
mára, a mai napnak örömére, — egy nagy
messzelylyel többet hozott a tizenhat krajc-
zárosból.

S a mint ott üldögéltek — vidáman
szemlélgetve a gyermekek játékát, — mes-
terné asszonyom véletlenül kitekint a kis
padlásszoba ablakán, s egyszer csak rán-
gatja a férje ingeujját.

— Uram s én Istenem, nézz oda! —
mondá mesterné asszonyom az elragadtatás
csodálkozó hangján, — s kifelé mutatott az
éj setétségébe.

De az éj setétsége csak egy utczányi szé-
les volt : azon túl pedig egy magas ház elsö
emeletének pompás ablakai, melyek azö kis
padlás szobájukkal egyenlő magasságban
állottak : ezen ablakok fényes világával ta-
lálkozott a kifelé nézők tekintete.

A magas ablakokon át be lehetett látni
a pompás, ragyogó, tündöklő szobákba.

Ott is karácsony estéjét ünnepelték! De
mennyivel másképen, mint a szegény varga-
mester hajlékában?

Egy három ablako3 nagy szoba közepén
nagy asztal állott, melynek kellő közepére;

egy, majd a tetőig felnyúló roppant nagy-
ságu fenyőfa volt elhelyezve. A fenyőfára
talán száz'meg száz kisujjnyi vastagságú
viaszgyertya, melyeket a libériás inasok
épen akkor gyujtogattak. A fenyőfára min-
denféle csillogó villogó drágaságok voltak
felaggatva, — s egy selyemruhás szép uri
asszonyság — bizonyosan a háziasszony —
még a fa alá is, — az asztalra, mindenféle
ékes és értékes portékákat rakosgatott.

— A.z ám a karácsonyfa! — mondá mes-
terné asszonyom elragadtatással — ide hi-
vom a gyerekeket is!

— Ne bántsd — szólt mester uram, sze-
liden visszatartóztatva feleségét — mit ér-
nek vele, ha látják? Hadd játszanak.

Mesterné asszonyom nem tudta felfogni
hamarjában, hogy vajjon miért ne nézhetnék
meg ezt az ö gyermekei is; — azonban meg-
nyugodott férje akaratán, s háboritatlanul
hagyván a kicsinyeket a Miskával együtt,—
kit a kis Jánoska épen akkor nyergeit meg,
s rá ült a hátára : férj és feleség tovább néz-
ték, de csak kettecskén, mi fog minden abban
a pompis szobában történni.

Az átellenes házat a nyáron épitette fel
az uj tulajdonos, 8 csak az öszszel vonult bele,
s a vargamester és felesége ugy hallották
róluk, hogy igen gazdagok. De hiszen az a
pompásan kivilágított szállás mutatta is!

Nem telt bele egy rövid fertályóra, s a
selyem ruhás szép uriasszonyság mindene-
ket elrendelvén, — kiment a szobából, —
az inasok pedig megnyitották a szárnyas aj-
tókat.

A jövö pillanatban nagy társaság vonult
át a ragyogó szobákon, — be a fényes te-
rembe, a hol a karácsonfa állott, —- a tár-
saság élén két gyönyörü szép gyermek :
egy — mintegy nyolcz éves fiucska, — s
egy hat éves kis leány.

Épen olyan idősek lehettek, mint az ö
gyermekeik!

— Istenem, milyen boldogok ezek a gaz-
dagok! — sóhajtá mesterné asszonyom, s
nem lehet mondanunk, hogy női szivét egy
kis irigység ne foglalta volna el

S lehet e csodálni? ö is anya volt; neki
is egy nyolcz éves fia, —neki is egy hatéves
leánykája, — s eztknek szegénykéknek be
kell érniök egy egy tiz krajczáros ördögöcs-
kével, meg a háromlábu vargaszék kivilági-
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j tásával,/ácsfcáí pedig épen nem kaptak: mig
oda át ama gazdag családnál oiyan nagy Ja
van felállítva, rajta annyi gyertya, annyi
ajándék!

Néztek tovább. A fényes uri társaság
körülállotta a pompás fát, — a gyermekek
felfelé kapkodtak kis kezeikkel, az egyiket
felemelte az atyja — a kis leányt; — a raá
sikat, a fiucskát, felemelte az édes anyja :
s ugy látszott, hogy e gyermekeknek szabad
minden! A miért nyultak — azt megkapták
azonnal!

— Ilyen a gazdag ember boldog sorsa -
gondolá magában mesterné asszonyom — a
miért a kezét kinyujtja, — azt meg is kapja
azonnal.

A fényes uri társaság jó sokáig időzött a
gazdag karácsonyfa körül, — azután egy
másik terembe vonultak, hol pompás, teri-
tett és rakva rakott asztal várta öket min-
denféle csemegével.

Mesterné asszonyomnak egy köoy per-
dült ki a szeméből. Sóhajtott egyet, azután
ott hagyta az ablakot. Nem volt kedve to-
vább is nézni a mások boldogságát. János
meater fájdalmas arczczal tekintett rája.

Mikor az asszony visszafordult az ablak-
ból, — a kis Julcsa szépen ott ült a Miska
inas ölében, szőke kis fejecskéjét odahajtva
a fiu vállára, ki az elálmosodott leánykát
lassu dudolással altatá. A k s leány minden
egyéb ajándékát az asztalra rakta, — csak a
bábut tartotta még kis szivéhez szoritva.

— Szegény kis férgek t i ! sóhajtá mes-
terné asszonyom, s az elálmosult gyerme-
kek számára késziteni kezdé az ágyat.

Mikor ez is kész volt, — a Miska szép
szeliden letette a kis leánykát az ágyra, s
egy szelid csókot ejtett annak homlokára

— Az Isten őrizzen meg! — susogá a
jó fiu, aztán mind a lányka, mind a fiucska
ajándékait szépen egymásmellé rakta aa
asztalra, ugy, hogy ha majd holnap reggel
felébrednek, mindjárt megpillanthassák és
örülhessenek nekik, — mindegyik kis rakás
mellé odatéve a három-három szál megma-
radt kis viaszgyertyácskákat is. Ezzel ö is
felkereste nyugvó helyét a sarokban.

Azután mester uram is eljött az ablak-
tól, s mikor felesége azt kérdezte töle, lefek-
szik-e már : röviden azzal válaszolt:

— Még nem!
S csakugyan egy nagy kapcsos bibliát

vett le a szekrény tetejéről, azután valame
íyik ablaksarokból elökeresett egy öblös
tintatartót cserépből, melynek meglehetősen
kásás tartalmát immár valami tizenötödször
feleresztvén vizzel, s~ a szüntelenül benne
álló és ázó kalamussal felkavarván, ezzel,
igen vastag betükkel és igen halavány szi-
nüekkel, betűről betűre ezt irta a biblia
azon táblájának belsö lapjára, hol János
fiának és Julcsa leányának születési idejük
fel volt jegyezve :

„Karátsony estvéjén. Meglássuk, ki lesz
az boldogabb."

Összekapart azután egy kis maré< port
a padlón, ezzel jó sürüen meghintette a be-
irt lapot s feltevén a bibliát az ö szokott
állóhelyére, a becsületes vargamester is
nyugalomra bocsátkozék s nemsokára bekö-
vetkezett horkolása bizonyitá, hogy immár
az igazak álmát aluszsza.

A kis szobában minden világosság elol-
tatott ugyan, de a fényes uri termedből át-
lövelt fénysugarak sokáig, igen sokáig ott
rezgettek, ott hullámzottak még az alacsony
falakon, és egyedül mesterné asszonyom
maradt ébren sokáig ágyában, s nézte ezen
lengő lebegő fénystigarakat, fel-felsóhajtott,
és mindannyiszor azt gondolta magában :

— Mily boldogok azok, a kik olyan
gazdagok!

II.

Tudjátok-e, kicsoda a legroszabb gazda?
Az idö!
Ez bánik a legpazarabbul az ö tulajdo-

naival, az órákkal, napokkal és esztendők-
kel, elannyira, hogy egyszer csak azon vesz-
szük éizre magunkat, hogy ez a rosz gazda,
még pedig a mi rovásunkra, nemcsak órá-
kat, hanem esztendőket pazarlott el, melye-
ket visszaszerezni senkinek sem áll többé
hatalmában.

Tapasztalta azt a mi becsületes jó varga
mesterünk is, a ki egyszer csak azon vette
magát észre, hogy a szegeket puszta szem-
mel már nem is olyan jól látja, mint ennek
előtte, s ha mindegyiket a maga illö helyére
akarja verni, bizony fel kell már tenni az
orrára azt a nyerget, a melynek patriarchá-
lis magyar neve : ókula.

Tizenöt esztendő mult el olyan gyorsan,
olyan hirtelen; ugy elkallódott, mint a vá-
sári csizma. Volt, nincs, elpusztult.

És mennyi minden változott meg azóta!
A kis padlásszoba nines többé, azt a

házat felépítették három emeletesre- De a
padlásszoba helyett van ugyanabban a ház-
ban egy csinos takaros két szobás földszin-
tes szállás, csinos kis bolttal és mühelylyel
mellettük, mely nek ajtaja fölött hegyes orru,
magas sarkú nyalka magyar csizma díszeleg
& fiatal János mester vezeték-és keresztneve
között a czimtáblán. Az ajtó szárnyaihoz
támasztott üveges szekrényben még aranyos
paszomántos kecskebör dísz-csizmák is pom-
páznak, a melyeket maga a fiatal János^
mester készitett, s a melyekről az édesatya-
büszke arczczal oly sokszor elmondta már :

— Lánczhordta fattya, nem hiába hogy
nálam tanult, hanem hát csinált is egy pár
olyan csizmát, hogy maga az angol császár
is örömest elviselhetnél

Már a mami sem jár abban a fakó, szine-
hagyott kendőben a piaczra; van helyette
más, a ki a dolgokat elvégezze; egy tüzről
pattant pirospozsgás takaros menyecske, a
ki pontos déli harangszóra nemcsak annak
a h»arom legénynek, de tizenháromnak is
oda tudná teremteni az asztalra a levest,
hogy mikor a harang megkondul, már akkor
a kanalak is csörömpölhet nek.

Hát a kis Juliska, az a uzöke haju, kék-
szemü szende kis leányka, a ki olyan csen-
desdede i elaludt egykor a bohókás Miska
inas ölében? Hja, a kis Juliska most szere-
pet cserélt, — már tudniillik a mennyiben
most a Miska hajtja le az ö fejét amannak
vállaira Felnőttek mind a ketten, láncz-
hordta gyermekei, s a Miska gyerek ugy
megszerette azt a kis leányt, — az a kis leány
meg a Miskát, — hogy végre mester uram-
nak mit volt mit tennie, — rájuk kellett
kiáltania, hogy : — Eblelke fattyai, — ha
már ugy szeretitek egymást, s ugy pászol-
tok egymáshoz, mint csizma a párjához, —
ásó kapa válaszszon el hát egymástól ben-
neteket !

S mit volt egyebet tenniök? Mihály mes-
ter, a kinek ekkor szintén külön kis mühelye
volt már, hazavitte csendes kis hajlékába a
szőke szép menyecskét.

Sok minden megváltozott, — csak egy-
ben maradtak a régiek : a karácsony est
szent ünnepét, csendes kis családi körükben,
most is megünnepelték minden esztendöben,
tisztán, ártatlanul, mint egykoron.

i És eljött ez a szent ünnep ujra, — eljött
ismét szent örömeivel, tizenhatodszor azóta,
— mikor a Jézuska a vargamester két
kis gyermekének az aszaltszilva ördögöket
hozta, — a gazdag uri gyermekeket pedig,
olyan pompás,drága karácsonyfával ajándé-
kozta uieg.

Ezt a mostani karácsonyt, a fiatal János
mesternél ünnepelték meg, a kinél az öre-
gek is laktak, — s a hová e boldog órákra,
Mihály mester is megjelent szép kis felesé-
gével pontban hat órakor.

Ki akarná leirni e család csendes örö-
meit, melynek tagjai csak egygyel, csak a
fiatal asszonynyal,szaporodtak; — ezen örö-
mek ma is ugyanazok, ma is ugyanoly tisz-
ták, mint tizenhat esztendővel ezelött, mikor
mindnyájan gyermekek voltak!

Gyermekek ök még most is, — hiszen a
jó emberek, bizonyos tekintetben, — a mi
az ártatlan, csendes, örömeket illeti : ebben
mindig gyermekek maradnak.

Nem akarjuk elmondani, milyen kedé-
lyes derültségben költötték el az ízletes est-
ebédet, — nem akarjuk elmondani, milyen
enyelgö tréfák között kártyáztak dióra, -
s hogyan kapták rajt a tréfás Mihály sógort,
mikor furfangosságból csalt a kártyán, —
s a verts disznót magának sandsirozta, —
nem akarjuk elmondani, hogy milyen csin-
talan czélzások, hamiskás enyelgések fűsze-
rezték e boldog estnek hamar elreppenö
óráit : csupán egyet akarunk emliteni, egy
komoly, ünnepélyes pillanatot, — melyben
az öreg János mester annyira elkomolyo-
dott, hogy tisztes arczának e változása,
megállította egyszerre mindenek ajkain a
mosolygást.

És ezt az ünnepélyes, — sőt igazán meg-
ható pillanatot a Mihály feleségéi, ek azon
kérdése idézte elő, — hogy mit jelent az
egész utczaho3Szatszerteszét hintett szalma,
a min a kocsik olyan lassan, olyan zajtala-
nul haladnak át?

Az öreg János mester ekkor komolyo-
dott el egészen, s mielőtt leányának kérdé-
sére felelt volna, csendes komolysággal igy
szólott hozzá :

— Hozd ide, édes leányom, azt az öreg
bibliát!

Csodálkozva nézett az öregre mindenki.
De Juliska, aki egész életében megszokta

a hüséges engedelmességet szüléi irányában:
most is szótlanul felkelt ülőhelyéből, — s
egészen tiszteletteljesen tette oda édes atyja
elé a szentirást.

Az öreg János mester pedig kivette a
mellénye zseböböl az ókulát, — felnyomta
orrára, — ajkait egy kissé szét nyitotta, az-
után felnyitva a biblia tábláját, — odamu-
tatott egy helyre, — s ezt mondá :

".' — Olvassátok ezt!
Azok pedig mind egyhangulag olvasták :
— ,,Karátsony estvéjén. Meglássuk, ki

lesz az boldogabb."
Az egész társaság csodálkozva tekintett

az öregre. Nem értettek az egészből egy szót
sem.

— Az a szalma, mely ezen az utczán szét
van teritve — mondá azután az öreg mes-
ter komolyan, ismét mellénye zsebébe dug-
ván az ókulát — az a szalma azt jelenti,
hogy halálos beteg van a szomszédban. Ez a
halálos beteg pedig senki más, mint egy ál-
dott, jószivü, gazdag asszonyság, a kinek a
szive szakad meg keserves bánatában. Pedig
selyem párnákon fekszik! Két gyermeke volt,
— a kiket nem adott volna a világ minden
kincséért. S tudjátok-e, azok mivel hálálják
meg szegény jó anyjuk áldott jóságát? Ugy
viselték magukat, hogy az anyát a sirba
fogják vinni. Tegnap hallói tatn. Az anyáról
a doktorok mind lemondtak. A fia, haszon-
talan sihederré lett, — a ki még ugy szólván
gyerek korában elpazarolta fele örökségét,
s mikor az atyja ezért d«rgálni kezdte, a tu-
lajdon atyját fenyegette mindenféle istente-
lenséggel. Aztán világgá ment, az ur Jézus
tudja, hová! A hányukat férjhez adták egy
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derék, gazdag emberhez, s alig volt vele
másfél esztendeig, — egyszer csak a hült he-
lyét találták, — csúfosan elszökött valami
szeretőjével. Az édesanya szive ezt a bána-
tot nem tudta elviselni, s mig mi itt mula-
tunk, édes gyermekeim, örömmel, boldogan :
az az áldott jó asszonyság, talán most adja
ki árva lelkét! — Ezt jelenti az a szalma,
édes leányom!

Pillanatnyi csend állott be. Senki se
merte megzavarni.

— Isten jóvoltából több huszonöteszten-
dejénél, mióta édes anyátokkal együtt gázo-
lom ezt a világot — folytatá az öreg csen-
des komolysággal — s ez alatt az egész idő
alatt, csak egyszer okozott anyátok nekem
igazi fájdalmat, — és itt nyájasan rátekin-
tett csodálkozó hitvesére, a ki mindezeket,
ugylátszik, reges régen elfeledé — és ez ak-
kor volt, — mikor ezeket a szavakat irtam
ebbe a bibliába, — e mái napon épen tizen-
hat esz endeje, — mikor a szegény varga-
mesterné, ki még most is egészen helyre egy
menyecske, — irigylette annak a szegény
gazdag asszonynak sorsát, — ki többet szen-
ved most, mint mi életünkben valameny-
nyien szenvedtünk. Tisztelem és becsülöm

' én igaz szivből a becsületes gazdagságot, hi-
szen a gazdag ember ad a szegénynek ke-
nyeret : de gyerek koromban tanultam én
meg ebből a szent könyvből, nem tudom biz
én, Lukácsnál van-e feljegyezve vagy Já
nosnál : „Mert ha bövölködnek is valakinek
az o gazdagságai, — nem azokból vagyon
annak az ö élete!" Volt nekünk egy drága
gazdagságunk, és ez ti vagytok édes gyer-
mekeim. A mig ti egészségesek és hozzánk
jók vagytok, nincsen addig nyomoruság és
szomoruság a mi életünkben! A mig kicsi-
nyek voltatok, mi ápoltunk, mikor megöreg-
szünk, ti ápoljatok, hogy majd egykor ti is
hasonlóban részt süljetek. Ha egyszer meg-
haltunk, sirassatok meg igaz szivből, a mint
mi tudtunk volna sirni, ha titeket el kellett
volna temetnünk! Szegény embernek se
nyomoruság az élete, ha jókedve, szorgalma
— és gyermekei vannak. Látod, édes anyju-
kom — folytatá az öreg, csendesen könyezö
felesége felé fordulva — odaát a szomszéd-
ban egy gyermek sincs, a ki szegény anyját
vigasztalná, — nekünk pedig kettő helyett
négyet adott az Isten. Kedves gyermekeim,
csak mi szeressük egymást, s meglássátok,
mi leszünk mindig a legboldogabbak!

A szép özvegy asszony.
(Nép-ballada.)

Kiáll a kapuba barna kis menyecske,
A legény csak sétál arra minden este.
Bólingat a rózsa virágos fa mellett,
Mosolyog a kis lány a menyecske mellett.

— Hallod-e galambom barna legény jer, jer . . .
özvegy asszony igy szól, csalogatja szemmel.
— Hátha befordulnál egy kicsike szóra! . . .
Özvegy asszony ajkát szedi mosolygóra.

Lehajlik a rózsa virágos fa mellett,
Elpirul a kis lány a menyecske mellett.
— Hátha befordulnál, itt maradnál mára . . .
Be is megy a legény csak egy minutára.

Barma kis menyecske csak sürög, csak forog,
Szégyenlős leányka félve besompolyog.
Barna kis menyecske csak kerül, csak fordul,
Kinálja a legényt a szép piros borbul.

Elmulat a legény a leányka mellett,
Az a szép piros bor neki nem is kellett.
Barna kis menyecske hej ne süsd a fánkot,
A legény odabenn elszereti lányod.

_ Ne szeresd azt a lányt, szivem barna legény,
Csókollak, ölellek, jobban szeretlek én.
Kikergeti lányát, maga meg ott marad;
Sir, zokog a lányka az eperfa alatt. . .

Egyezer szombat este özvegy asszony monda :
Elmegyünk leányom tiszai malomba.
Elmentek sietve szép, gyönyörü este,
Hazajött egyedül reggel a menyecske.

Kiáll a kapuba, a legényt becsalja,
Szerelmes beszédit de az meg se hallja.
Kerüli kinálja a szép piros borral,
Keresi a legény : a leányka hol van?

Egyszer csak behozzák a leánykát halva,
Nagy — hegyes tüskéktől arcza megszabdalva -
Tiszai malomnál csak az imént lelték . . .
Mentád meg uram Isten bünös asszony lelkét!

Özvegy asszony háza borult siralomba,
Sirást követ rivás este reggel nyomba.
Költögeti lányát nagy-eszeveszetten :

- Jaj hova gondoltam, jaj mit cselekedtem!

Sürü sötét éjjel megyén a menyecske,
Vérzi lábát a kő, marja kezét tüske.
Kóborol, barangol mssgyéken, kopáron . „ .
Vérbe-fagyba lelték reggel a határon.

Komáromi Kálmán.

Magyar hegedősök.
Ha a történelem lapjait azon szándékkal vizs-

gáljuk, hogy ismereteink tárházát a magyar zene
multjának ismeretével gazdagitsuk: sajnosan ta-
pasztaljuk, aránylag mily kevés az, mit történet-
íróink e tárgyra vonatkozólag feljegyeztek. —
Csak itt-ott elszórt egyes jegyzetek s adatokra
akadunk, mi tanusága annak, hogy a magyar
nemzet már a legrégibb időkben is a zenek ed velő
s mivelő népek közé tartozott — Nemzeti ünne-
pélyek s áldozatok alkalmával hymnusok zengtek
a nép ajkairól az Isten dicsőitésére, a lakomákat
a zene bájos hangjai mellett tartották m g ; az el-
hunytakat gyászénekkel kisérék nyughel) ökre a
rokonok, s az egész napot énekléssel töltették
végtiszteletökre; a táborban a tárogató szivrázó
hangja harsogott s buzditá csatára a vitézeket. —
Legnagyobb szerepet játszottak azonban a törté-
neti énekek. Ezek szerzői s fentartói külön
dalnoki rendet képeztek, melynek működése s ér-
demeiről, virágzó s hanyatló koráról lehetőleg
röviden szólani feladatunk.

A történeti énekek a nemzet megható s ne-
vezetesb eseményeit, valamint a hősök bajnok
tetteit tárgyalták, s kezdetben valósággal a nem-
zeti történelem helyét pótollak.

E történeti énekeket egy külön dalnoki rend
szerzette s tartá fenn, melynek tagjai hegedősök-
nek neveztettek, azon húros eszközről, melyeta ké-
sőbbi magyar irók hegedü néven emlitnek fel. —
E hangszer kisérete mellett adák elő a hegedősök
énekeiket a fejedelmi udvaroknál, a lakomák, ün-
nepélyek alkalmával, a főurak házaiban, sőt még a
csárdában is, s a nép is sajátjává tevén ezeket, da-
lolá az egész hazában szerteszét.

De sajnos! ezen énekek már rég elnémultak
a nép ajkain s krónikásaink fel nem jegyezték
számunkra, vagy ha tevék is, viszontagság-teljes
századokon át nyomtalanul elvesztek; pedig, hogy
Erdélyi szavaival éljek : „Mit nem adnánk egy
dalért, mely ezer év előtt zenghetett atyáink aja-
kán. Nem a legmélyebb egyesülés volna-e, ha da-
lolhatnék, mit ők? Talán éreznénk mindent, mit
ők érzettenek."

Hogy e dalnoki rend nemcsak az Árpád ve-
zérek korszaka, de a királyok országlása alatt is
folyton virágzott : arról krónikásaink irataiból
meggyőződhetünk. Az uj -vallás felvételével, mi-
dőn a magyar nemzet Ősi erkölcse is sokban mó-
dosult, nyelve s szokásai sok változáson mentek
keresztül, a történeti énekek is sokat vesztettek
keleti sajátságaik s eredetiségökből. Az ősvalláei
Istent dicsőítő hymnusok még ezután is sokáig
éltek ugyan a nemzet emlékezetében, de végre,
erős gyökeret vervén az uj vallás, a keresztyén
egyházi énekek által végkép elnyomattak.—Ezen
énekek eleinte, az egyház idegen fejei által készít-
tetve, épen nem magyar rhytmusuak s szelleműek
valának. — De már a keresztyénség átültetésének
első századában is találkoztak papok, kik vallási
ihlettség, s költői érzés által elragadtatva, nem-
zeti szellemü egyházi énekeket költenek, s beta-
nittatták a néppel.

A dalnoki rend, valamint az ókorban, ugy
akkor islhű kisérője volt a nemzet életének, győ-
zelmeit í veszteségeit énekkel örökité meg. — A
királyok udvaraiban ugy, mint a főurak palotai-
ján, külön hegedősök valának, kik a lakomák s
ünnepélyek alkalmával énekeikkel mulattaták a
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vendégeket, s azok közé olykor vig, tréfás dalokat
is szőttek.

Hogy mily nagy pártfogásban részesültek a
nemzet dalnokai a magyar királyok részéről, erről
III. Endre egyik okleveléből is meggyőződhetünk,
melyből a többek közt az is kiviláglik, hogy a dal-
noki rend fentartására még külön jószágok is va-
lának rendelve. — Ezenkivül a táborban is ők
lelkesiték a harczba menőket; a csatáknak maguk
szemtanui voltak, s a győzelmet vagy veszteséget,
valamint egyesek hőstetteit versekbe foglalva, a
haza minden részében elterjesztek.

íly átalános virágzásban találjuk a dalnoki
rendet, mint a történeti énekek szerzőjét, s a nem-
zeti zene majdnem kizárólagos mivelőjét, egészen
1417-ig. Ez idötájban tünnek fel hazánkban a
czigányok, kik megkedvelvén a magyar zenét,
művelni kezdették 8 csakhamar oly nagy hirre tet-
tek szert, hogy számos előkelő udvarába jutván, a
lakadalmak s ünnepélyek elöntői levének; sőt még
az 1525-iki rákosi és hatvani viharos gyüléseken
is ők viditák fel hegedü s czimbalom-szóval az or-
szág nagyjait. — Ez általa dalnoki rend virágzása
hanyatlásnak indult ugyan, de még további fen-
állása mellett is számos tény tanuskodik. — Igy
Hunyady János és Báthory váczi püspök udvará-
ban még nemzeti dalnokok éltek. — Mátyás király
dalnokairól pedig Galeotti mint szemtanu emléke-
zik s irja. hogy
a nagy király-
nál a lakomák
alatt, vagy tu-
dományos vi-
tatkozás folyt,
vagy vig be-
szélgetés, vagy
pedig a dalno-
kok énekei
zengettek. —
II. Ulászló ud-
varában szin-
tén voltak dal-
nokok, kiknek
évi fizetése200
aranyból ál-
lott. De a nem-
zet vészteljes
napjaiban, a
t ö r ö k nyo-
masztó járma
alatt, a dal-
noki rend las-
sankint meg-
szünt létezni,
a hegedősök
nem énekel-
hették többé
a hon dicsősé-
gét s nem a
hősök bajnok-
tetteit. — Sö-
tét felhők tor-
nyosultak a
nemzet egére,
melyek csak
hosszas . vi-

;sap, s számtalan ágra oszolva, az egész Sárvíz
és Kapox közt fekvő vidéket kellemes hegyekkel,
völgyekkel boritja el. E szép, ea hires vörösbort
termő nevezetes hegyláncz tövében fekszik Tol-
namegye fővárosa Szegszárd, melynek főpiaczát a
szép megyeházzal és a r. kath. anyaegyházzal mu-
tatjuk be mellékelt rajzunkban az olvasónak.

Szegszárd neve hajdan Z wktardésZugzard-
nak iratott, de még mai na;> is többféleképen
irják, némelyek Stekz'írd, mások Szec/szárdnak,
mi Szegziri-ot tartanok leghelyesebbnek, mint-
hogy igen valószinüleg a Szeg és zár szavaktól veszi
eredetéi-, mely elnevezésnek hihetőleg a hajdani
folytonos harcz, és háborúskodásban fontos stra-
tégiai helyzeténél fogva jutott birtokába, miután
itt a természet egyfelől a hegyek, másfelől a folyó-
vizek által mintegy sz°g-et (zugot) képez, melylyel
igen alkalmas volt az ellenség tovább nyomulását
elzárni.

Régi történetbuvárunk, Thuróczy azonban,
bár ugyanazon szavaktól, de mégis másképen szár-
maztatja e név eredetét. Azt állitja ugyanis egy
helyen, a hol az I. Béla király által alapitott szent
Benedek rendű szegszárdi klastromról szól, hogy
Béla király adta volna neki e nevet, ki kopasz és
barna arezszinü volt, s e tulajdonságait mintegy
megörökítendő, kedvencz klastromát saját rende-
letére Zewkzárd-nak hivatta. És ebből világos —

Béla király Tolnamegyének ugyszólván leg-
kellemesebb helyét választá ki a klastromnak,
mely sem mélyen, sem felette emelkedetten nem
fekszik; déli és nyugati ol lalát magas hegyek
köritik, melyeken a legtisztább vörös bor terem,
kelet és északra pedig nehány mérföldnyire ter-
jedő tágas és termékeny síkság terül el, melyre a
kilátás gyönyörü. E legjelesebb zárdát is a mo-
hácsi vész hamvasztá el, s bús romjainak szétszórt
köveit a 18-dik században gróf Trautsohn János
szalzburgi kanonok és szegszárdi apát szedette
össze, és egy kellemes és költséges palotát épit-
tette belőlök, s ez épület, melynek rajza előttünk
fekszik, most Tolnamegye közönségének és tör-
vényszékének székhelyül szolgál.

Béla király kedvelt kolostorát kétségkivül
nagy birtokkal, javadalmakkal és jogokkal is el-
látta. A szegszárdi apátnak saját szabadosai
vagyis nemesi önkéntesei voltak, kiknek köteles-
ségük volt katonáskodni, különösen az apátság
védelmezésében, ha az ország helyzete ugy hozta
magával. Ezek a Sárköz vidékén laktak, melyet a
Duna és Sárviz folyó ágai vesznek körül, és a vi-
dék háromszögű szigetet képez azon a helyen, hol
a Sárviz folyó Batta városnál a Dunába szakad.
Ezekhez tartozott még Faisz helység is Soltme-
gyében, melynek lakosai régi szabadságaikkal még
a legujabb időkig is éltek. A jelenlegi szegszárdi

uradalmat Má-
ria Terézia a
Nagyszombat-
ból Budára
1777-ben visz-
sza - helyezett
m. kir. egye-
temnek aján-
dékozta, mely-
ről az ünnepé-
lyes adomány-
levél 1780-ik
évi junius 25-
kén adatott ki.

A szegszár-
i apátság, da-

Szegszárd főpiacza. — {Myskovszky rajza után.)

jes eves soravai w ẑ.̂  ugymond Thuróczy — hogy a Szegzárd szónak
végromlásnak indult korszakában látjuk még egyik része barnát, másik pedig kopaszt jelent. A
föltűnni az utolsó magyar dalnokot, Tinódy Se- régi kiejtés szerint ugyanis — folytatja tovább —

barnát Zwg vagy szegr-szinünek, mondták, a

A haza eszontagság tel-
jes évek sorával oszlottak szét. —
végromlásnak indult korszakában 1 v
feltűnni az utolsó magyar dalnokot, Tinódy Se-
bestyént, ki szive mély érzelmét, 8 aggó fáj-
dalmát a nemzet sorsa felett, mélabús, megin-
ditó dallamokba önté, s ezeket — járva kelve a
hazában — az urak termeiben éneklé lantkiséret
mellett. — Ő volt a századokon át virágzó dal-
noki rend utósó képviselője. És bár halálával a
történeti énekek is tán örökre elnémultak a nép
ajkán, s bár ezekből mondhatni misem maradt
ránk, de azért él azok szelleme nemzeti zenénk-
ben, melyben Gerando szerint a magyar nép nagy
gondolatai vannak letéve, megszentelve s kifejezve;
azon zenében, mely eredetiségéből ki nem vetkőz-
tetve,már a természettől a legbübájosabb s legmü-
vésziebb a maga egyszerűségében, mely élni akar
s élni is fog, nem hagyva el a keleti panaszos, vala-
mint az itt-ott felvillanó örömhangokat sem, mig
csak egy magyar lesz e földön. Zelenka János.

g j
a barnát vagy

Szegszárd főpiacza
(a megyeház és r. kath. templom).

A Stájerországból hazánk dunántuli részébe
átcsapónagyhegyláncz mely Vas-,Zala- Somogy-
vármegyéket átfutja, Tolnamegye kebelébe is at-

a barnái íi-.wg v a g ^ »«cj-u«.. ,
kopaszt pedig zár- (?) nak. Ugy hogy ha a mai
kiejtés szerint akarnók e két szót kimondani, már
nem Szegszár-nak, hanem „barna kopasz"-nak
kellene mondani.*)

A képünkön jobb felől, emelkedett helyen
látható csinos megyeház épülete hajdan a szent
Benedek rendi szerzet egyik jeles klastroma volt,
mely apátságot I. Béla király 10(>l-ik évben,
uralkodása kezdetében alapítót a. Kár, hogy nem
birunk semmi eredeti okmányra akadni, mely e
kolostor alapitását bövebben leirná, és arra na-
gyobb világot vetne. E baj miatt már Katona is
panaszkodik egy helyen, pedig a benezéseknek
szokásuk volt, a nagyobb eseményeket, mozzana-
tokat hiven leirva az utókor számára a főapátsági
levéltár őrködésére bizni, de a szegszárdi kolostor
alapitó oklevele abban nem találtatik.

*) Hic enim Béla erat calvus, et in colore brunus,
propterea suum monaaterium ad suam dispositionem Zewk-
zard appellavit. — Atque hinc patet, compositae vocis
Zewkzard altera parte brunum, altera calvum significari
Hodierna dialecto brunum=barna, et calvum=kopa«z dici
mus, olira vero brunus=z«vvg, et szeg szinü: cal*us=zár
dicebatur. Ut adeo, si hodie brunus et calvus in unam vo-
cem Hungarieam componentur, non diceremur Zewkzár
sed barna-kopasz.

czára annak,
hogy a pécsi
püspöki .me-
gye területé-
ben feküdt,
eleitől fogva
kivétetett an-
nak egyházi
fennhatósága
alól, és egye-
nesen az esz-
tergomi érsek-
ségtől és a sz.-
mártoni főa-
pátságtól füg-
gött. A mohá-
csi vész után
történt elpusz-
tulásával is a
volt birtokai-
ban felállított
lelkészségek
betöltése nem

a pécsi, hanem az esztergomi érseki megye jo-
gaihoz tartozott.

1780-ik évben azonban, a midőn a magyar-
országi számtalan hasonló egyház e kivételektől
megfosztatott, ezek is természetes egyházkerüle-
teiknek adattak át.

A megyeház előtti téren, attól nehány öl-
uyire áll a hajdani klastrommal egyidejü s szint-
azon sorsban részesült, I. Béla király által ala-
pitott és a Megváltó tiszteletére szentelt diszes
.nyaszentegyház. mely nagysága és belsejének

gazdag festése által vonja főképen magára a
figyelmet.

Jelenlegi csinos alakját az 1795-ki nagy tüz-
vész után nyerte, midőn ez is a város nagyrészével

gyütt a lángok martaléka lett.
A szilárd anyagból épült templom diszes meny-
~t£t nMiilr/íl VÁt snrhan álló faraffott kőbőlnyezetét belülről két sorban álló faragott kőből

készült támoszlopok tartják.
Az előadottakból tehát kiviláglik, hogy a

képünkön látható diszes megyeház, melyben most
Tolnamegye törvényhatósága székel, nemcsak
arról nevezetes, hogy hajdan váralakban épült,
s erős falakkal kérdett jeles zárda és apátlakás
volt, hanem főképen azért, hogy itt Árpád-házi
királyaink egyikének, I. Bélának porai nyugsza-
nak valahol a falak alatti föld porába vegyülve,
ki még életében választá meg magának e kedvencz
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nelyén azon kis hajlékot, hová 1063-ban bekö-
vetkezett halála után hült tetemei kivánsága sze-
rint, örök nyugalomra tétettek. *)

Zombory Gusztáv.

Feleki Miklós.
Feleki Miklós oly diszes állást

küzdött ki magának nehány év lefo-
lyása alatt nemzeti színpadunkon, hogy
kétségkivül méltó helyet foglalhat el
lapunk arczképcsarnokában.

A müvészet nagy világában nincs
oly szak, mely mind a természet ado-
mányait, mind pedig az önkiképzés oly
sok nemét igényelné, mint a szinmü-
vészet. Mert nem elég, hogy valaki-
nek hajlama, vonzalma, vagy szenve-
délye legyen a színészethez, hanem
elkerülhetlenül szükséges, hogy a ter-
mészettől megfelelő külsővel, hibátlan
alakkal, jó hallás, látás, éles felfogás és
alkalmas hanggal legyen megáldva,
azonkivül több oldalú szellemi képzett-
séggel is kell birnia annak, a ki a
színművészeiben] kitűnni akar. Feleki
Miklós, nemzeti szini ázunk jeles tagja
azon szerencsések közé tartozik, kikben
a természet adományai s az önszor-
galom vívmányai idő folytán öszhangzó
egészszé egyesültek, ki müvészet iránti
lelkesedése s komoly törekvései utján
azon pontig jutott, a hol a gondol-
kodó, öntudatos müvész nevére méltó
igényt tarthat.

Feleki Miklós született 1822-ben
Nagy-Galambfalván (Erdély, Udvar-
helyszék) székely szüléktől. Hat éves
korában az udvarhelyszéki iskolába
kezdett járni, hol folytonosan a legjobb
tanulók egyike volt.

Szülői papi pályára szánták, ő
maga katona akart lenni, de a sors
máskép határozott.

Kilencz éves korában látta az első szinielő-
adást, s ez lelkére rendkivüli hatást gyakorolt.
Megtörtént, hogy próba alatt a szinpad alá rejtő-
zött, sott reggeli 9 órától esti 6 óráig maradt,
csakhog yeste Báthory Máriát megláthassa: azon-
ban a terem-
tisztitó észre-
vévén, kiker-
gette, s csak
egy jó szivü
ur kegyének
köszönheté,
hogy az óhaj-
tott művet
még is végig
nézheté.

A darab na
gyön tetszett
neki, s leikébe
annyira be-
vésődött an-
nak minden
jelenete hogy
másnap isko-
latársainak az
egész darabot
eljátsza. Ezóta
szivét, lelkét
gzünetlenül a
szinmüvészet
foglalta el, ugy
annyira, hogy
1839-ben szü-
lei ellenzése
daczára szi-
nész lőn, Szi-
getvári László
társulatánál.
Elöször Csik-
szeredá b a n
Kisfaludy „II-
ká"-jábanmint
Alexis lépett
fel. Kezdő szi-

Elek nagyobb társulatához szerződött, melylyel
Bukarestbe utazott, hol három (magyar, német, s
oláh) nyelven tartottak előadásokat.

Eleinte sok sanyarral, sok nélkülözéssel
s a szini pálya minden gyötrelmeivel kellé küzde-
nie, de lelke nemcsak nem csüggedett, sőt folyvást

Feleki Miklós. — (Jankó J. rajza.)

boldognak érzé magát pályáján. 1844-ben átvette
a Pály-féle társulat igazgatóságát. 1845-ben M.-

Ezután Nagyváradon, Debreczenben, s To-
rontálban, mint igazgató és szinész kitünő siker-
rel működött.

1848-ban színészi pályája megszakadt, mert
a szivéhez és leikéhez forrt szinmüvészetnél is
jobban szerette hazáját — s csak a következő év

végén Nagy-Bányán szervezett ismét
egy színtársulatot; később Debreczen-
ben ea Nagyváradon nagy tetszéssel ját-
szott, s folytonosan igazgató volt.

Igazgatóságát mindenütt rend,
nemzeties irány és műértelem jellemzék,
a vidéken a szinészet tekintélye emelé-
sében elvitázhatlan érdemeket szerzett.

1851-ben háromszor lépett fel is-
mét Pesten, majd Bécsbe utazott, a ne-
vezetesebb német szinmüvészek tanul-
mányozása végett.

Ezután nehány hónapig még vidé-
ken játszott, mig 1852. ápril havában
nyolcz, köztetszéssel fogadott vendég-
játéka után szerződtetett.

Jelenleg elsőrendü szinész, ren-
dező, drámabiráló s nyugdij-intézeti
jegyző. Nehány évvel ezelőtt nőül vette
a nemzeti szinház elsőrangu művésznő-
jét, Munkácsy Flórát, ki súntén méltó
kedvencze a magyar szinházi közönség-
nek. Jelesebb szerepei: Clavigo,Edgar,
(Learben,) Marecat (St. tropezi úrnő-
ben) Paul Jones, Sir Patrik Gibbon
(Angolosan-ban) Marecat (Jó barátok-
ban) stb. ott van ő minden franczia tár-
salgási darabban; de legjelesebb sze-
repe Könyves Kálmán és a legujabban
adott Montjoye,melyben Európa bárme-
lyik szini kitűnőségével vetekedhetnék.

Feleki az irodalommal is sokat
foglalkozik; több eredeti színművet irt,
és eddig számos franczia színmüvet for-
ditott le. El lehet mondani, hogy Feleki
fokról-fokra hóditotta meg a közönség
elismerését, de ezt, ugylászik, tartósan
és állandóan birja.

A pesti alsó Dunapart.
Szigeten nőül vévé a társulat 19 éves szende
színésznőjét, Szákfi Amáliát, kitől azonban később
elvált. — Pesten 1846-ban nejével együtt három

A pesti alsó Dunapart végpontja.

nesz korában a komikai szakmára vágyott, mivel
Jancsó Pál, a hires komikus, egy ilynemü kis
szerepében egyszer megdicsérte. 1841-ben Pály

*) Thuróczy krónikájának 2-ik részében 46. fej.
mondja : „Sepultus est in monasterio S. Salvatoris, q u o d
ipse construxerat, in loco qui dicitur Zewkzard." És

vendégszerepet játszott, majd gr. Ráday megbizá-
sából a budai műkedvelő társaság rendezését in-
tézte, hat hétig.

A büszke palotasor, mely a lánczhidon fölül
kezdődik, lefelé, különösen a görög templomon
tul, közönséges házakká törpül s kiket ezen föl-

fogás elbusita-
na, azok ked-
veért megfor-
díthatjuk a vi-
szonyt s gyö-
nyörüségökre
elmondhatjuk,
hogy a sóház-
tól kezdve a
lánczhid irá-
nyában : a vis-
kók házakká, a
házak paloták-
ká magasul-
nak s nemes-
bülnek, mig
végre e pom-
pás arányok
az akadémia
épületében le-
lik koronáju-
kat.

j ü n k
alulról fölfelé,
ez a legtermé-
szetesebb ut s
a sóháznak va-
kolatlan falait
megkerülve,
tartsunk egye-
nest a Duná-
nak.

Ha arczczal
állunk Sorok-
sár felé, ké-
nyelmesen be-
legondolhatjuk

— (Lüders rajza után.) magunkat va-
lamely aldunai

városkába. Balra tőlünk számtalan szekér, melyek

Kézai Simon hasonldlag megerősiti, mondván : „regnavit
Butem (Béla I.) duobus annis, et in tertio migravit, ex hoc
saecnlo, in suoque moTasterio dicto. Szevgzárd sepe —tür."

eiőtt a kifogott lovak szénáznak. Subagalléros
atyafiak beszélgetnek ott,nekitámaszkodvaazüres
kasnak, vagy a vendégoldalnak. Az asszonyok jó-
formán tuladtak már a libákon s csirkéken, s a
keresményt, melyet ötször is végigolvasnak, nagy-
óvatosan belecsavaritják a belső kendő sarkába,
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.Nem bizzák a pénzt „emberükre," mert csakha-
mar kihegedülné a tüszőből valami eltévelyedett
czigánybanda, mely ott reszeli a húrokat napestig
a lebujban.

Az idő őszre jár s a Bánság kövér gabonáját
egymás végébe ragasztott lovak, fujva huzzák föl-
felé. Hol ereszkedon, hol kapaszkodón visz az ut
B annál sürübben, mentül közelebb érik a kikötőt,
mig maga a terhes hajó, mint valami jóllakott
kényúr, meg sem mozdulva, minden zökkenés
nélkül czepelteti magát a sima, széles folyamon.
Tetejéről magas árbocz nyulik fölfelé, melyen
azonban nem vitorla fesziti ki vászonhasát, hanem
elmosódott szinü, nemzeti lohogócska ki-ki egye-
nesedvén a szellőben, mutatja a szent Szűz képét,
kinek karjaiból a kis Jézuskát elöblitette a
sok eső.

Hogy a mi dunai és tiszai hajósaink miért
nem használják a vitorla', alig érthető, miután a
sokkal csekélyebb Rajnán székében élnek ez olcsó
és egyszerü erőmüvei. Alig hihetjük, hogy künn a
nagy Dunán, hol oly szabad játéka van a szél-
nek, jó szolgálatot ne tegyen a vitorla.

A hajó, orrával végre befurakodott társai
közé. A teherhordók, kik várva várták már a
napokkal ezelőtt jelzett „Szent Ágrest," vagy
„Szent Barnabást," üdvözle ül megcsóválják lyu-
kas kalapjaikat; ezek helyét csakhamar elfoglalja
a kendő, melyet e hordárok a kaczérság egy ne-
mével ugy meg tudnak kötni fejőkön, hogy az há-
ritója gyanánt szolgál amaz éles pornak, mely bő
felhőkben kanyarodik föl a hajó öbleiből, hol ezer-
nyi mérő tiszta buza vagy rozs van lerakva.

Schoszfelder vagy Bergeles ur egyik fullajtárja
már ott áll egy házikóban s minden zsákot, mely
az izzadó, izmos munkás vállán elillan mellette,
pontosan bejegyez könyvébe. Az ily hajó kiürítése
sokszor hetekig is eltart. A parttól a hajóig iga-
zán „repülő" hid vezet, melyet, a szélnek oly
könnyen engedő viz, hullámának minden loccsaná-
sával ringásba hoz. Hát ha még az arra dübörgő
gőzhajó kerekei korbácsolják föl a Dunát! Ilyen-
kor meg tánczol még a leglomhábbhajó is, a csol-
nakok, melyekre a deszkák át vannak rakva, erős
rengésbe jőnek — de a zsákos ember evet ügyes-
ségével viszi partra a terhet. E hid csak egy szál
deszkából áll s a munkás, ki nyakában a nagy
sulylyal a legkisebb botlás nélkül végig megy
rajta, viee-Blondinnek beillik.

A gabnahajók párkányára kérezkedett isko-
lás fiuk gyönyörrel fürösztik lábukat a vizben s a
horoggá" előléptetett, meggörbitett gombostühe-
gyére szurt kövér őszi légygyei akarnának halacs-
kákat fogni s ha a délutáni praelectiót szerencsé-
sen elmulasztják, esti öt óráig megtörténik, hogy
egy o-toba, két napos ponty fiu megakad a heve-
nyészett horgászat! készletben.

A napi munkának csakhamar vége.
A Pest és Buda közt közlekedő legszélső

komp most szállitja az utolsó emberterhet a fővá-
ros partjára, Többnyire vidéki paraszt-asszonyok,
kik a Sáros-fürdőben megförödtek, mert ki tudja
mikor jönek fel ismét Pestre jérezéve1, pulykával.
Gazduramnak nem kell a fürdő, kivált a meleg.
Majd takaráskor, ha a pálinka s a bt-forditott
bunda sem akar hüvrst tartani : magára huzat
vagy hat vödörrel, mert a tóviz oly meleg, hogy a
tojls is megfőne benne, a Tisza pedig jó dülőre
van a tanyához.

A kompnak jó volt sietni, mert az arra zaka-
toló, gőzzel járó szörnyeteg meggyüjtötte volna
baját. Egy pár sikoltás hallatszik is, de az ember-
séges kapitány meglnssitja a kereket s a hajó egy
darabig csendesebben halad, annál is inkább, mert
a láthatáron ép most tünt föl a két kürtös, hatal-
mas „Herkules," mely lapátjainak egy fordulatá-
val méhében is fölkavarja a nagy folsamot.

A tábori kórház s a soroksári torony mindin-
kább elmerülnek a leszálló est homályában, a Gel-
lért tövében elnyúló, végső budai házak ablakai
ki-kigyulnak, a hüvös őszi éj szellője vigan lobog-
tatja meg a tüzet az üst alatt, mely a hajó torná-
czának közepén szépen és biztatóan zengedez,
mert a legizletesb halászlé készül benne. Itt is in-
kább az asszonyok forgolódnak, mert a megátal-
kodott hajós embert nem lehetett vizatartóztatni
attál a kocsmától, melyben „német borral" azaz
sörrel tartja jól magát vagy tized macával s mert
niár sört iszik, eg szen nekit'ijesos'xlott s éktele-
neket kurjant e«y félszemü cseh nótáinak istentől
elmaradott nótáin s a gavallérság egy nemével
biztatja a muzsikás-kisasszonyt, ki egy ócska hárfa
m ; gfogyott húrjai közékapdos, azon különös ürügy
alatt, tiogy zenei.

Oa!< a >ziv legyen egészséges — akkor a fül

beveszi még a legroszabb hangot is; csak a gyo- j
mórnak ne legyen baja s akkor nem árt meg még
az a sör sem, melyet ott vesztegetnek az „ezüst
targonczásnál" az al-Dunapart legvégén.

A szemüvegekről.
Az emberiségnek ugy szellemi, mint testi

jóllétére nézve a találmányok egyik legjótéko-
nyabbját és következményeiben legdusabbját ké-
pezik a szemüvegek, minthogy azok magasabb
korban többnyire nélkülözhetlenek, s a fiatal évek-
ben is sokan kénytelenek használatba venni.

A szemüvegek feltalálása egy részről közön-
ségesen Spina Sándor szerzetesnek Pizában tulaj-
donittatik, ki 1313-ban halt meg, — más részről
Flórenczben egy siriraton Salvii.no degli Arrru.ti
olasz nemes (ki 1317-ben halt meg) neveztetik a
szemüvegek feltalálójának. Azonban, mint be van
bizonyitva, a tudományos Royr Ba on. sz.Ferencz-
rendi szerzetes (ki Vallonia belga tartományban,
Anzinban született), már 1211-ben kezdett hasz-
nálni emelt fölülettel koszoruit (domború) üveg-
lencséket, mint nagyitó üvegeket.

A szemüvegek mindamellett több századon
át csudálat tárgyai maradtak, mignem Kepler
1604-ben működésük módját megvizsgálta és föl-
derítette.

Szemüvegeknek nevezzük azon láttani eszkö-
zöket, melyek segélyével a szemnek különféle
okok folytán megzavart látási ereje javittatik;
ennélfogva azok igen nagy hasznuak lehetnek,
ha megválasztásuk és alkalnmzásuk czélnak meg-
felelő. — mig ellenben azok hibás megválasztása
és helytelen használása a szemekben betegsége-
ket, sőt a láttehetség elvesztését is vonhatja maga
után.

A szemüvegek köszörült fölülete szerint a
következőket különböztetjük meg :

1) A lapos szemüvegeket, egyenközü fólület-
lapokkal. íly üvegeken a fénysugárok változatla-
nul (meg nem törve) hatolnak keresztül, miért is
ezek mint por-szemüvegek használtatnak, a sze-
meknek külsö káros behatások ellen való védel-
mezésére.

2; A domború szemüvegeket. Ezek fölületei
emeltek, vagyis domboruakra köszörültek, közép-
részük tehát vastagabb,mint széleik; ezek gyűjtő,
nagyitó, vagy égető üvegeknek vagy lencséknek
is neveztetnek. Az ezeken keresztül ható fénysu-
gárok iránya oly módon szenved változást, hogy
azok egy pontban egyesülnek, mely tűzpontnak
vagy gócznak hivatik. — Minthogy ezen üvegek
a tárgyakat nagyitva mutatják és jobban megvi-
lágitják; azért távol-, gyenge- és tullátásnál hasz-
náltatnak.

3) A homorú szemüvegeket, melyek szóró,
kisebbítő vagy vájt üvegek nevezete alatt is isme-
retesek. Ezen üvegek ugy vannak köszörülve,
hogy fölületükön vájulat vagy mélyedés létezik,
e szerint közepükön legyékonyabbak, szélük felé
pedig Vastagságuk mindig gyarapodik. A fénysu-
gái'ok, írselyek ily üvegeken hatolnak keresztül,
az ellenkező oldalon széttérő irányt nyernek, miért
is ezen üvegek a rövidlátásnál nyernek alkal-
mazást.

Mi itt gyönge szemek támogatásául ezen lát-
tani üvegek alkalmazása felett akarunk néhány
szót szólni, azon olvasók hasznára, kik szemeik
világrahozott hibája, betegség, vagy előre haladt
koruk következtében kénytelenek szemüvegekhez
folyamodni.

A z avatatlan szemeinek minden rendellenes ál-
lapotát, mihelyt általa látási tehetsége kisebbedett,
ezen átalános szóval jelöli : „szemgyöngeség" s
ezen szó alatt érti a rövid-, távol- és tullátást, a
szemek idő előtti kifáradását, s végre a szem át-
látszó képleteinek hibáit, minők ; homályos foltok
a szemen, a jéglencse zavarodásai (kezdődő szür-
kehályog), s végül a valódi látási gyengeség mely
a látideg kóros elváltozásain, vagy a szem belse-
jében levő egyéb szervek lobos állapotain alapszik.

Ha most mindezen bántalmak ellen a szem-
üvegekben keresünk segélyt, meg kell történni,
hogy azok gyakran mit sem használnak, oly ese-
tekben tudniillik, melyeknél a bajon egyátalában
nem lehet szemüvegekkel segiteni (milyenek például j
foltok a szaruhártyán, kezdődő szürkehályog stb.) j
vagy hogy a látási zavarban sz nvedő bajának
meg nem felelő szemüveget választ, mely a bajt
még ro>zabbá teszi. Igy a rövidlátó több szemüveg-
gi 1 tesz kisérletet, s többnyire kelleténél erőseb- ;
bet választ, miután azzal jobban lát, mint egy
gyengébbel. A káros következmények el nem ma-
radnak, minthogy a szem bántalma szükségesnél

erősebb szemüveg használata mellett mindig foko-
zódik, minek következtében lassankint izgatott-
sági állapot, s végre lobos folyamatok fejlődnek a
szem mélyebb képleteiben, melyek végre teljes
vakságot vonhatnak maguk után; — ily módon
tehát a szem, mint a külérzéki műszerek legfonto-
sabbika, melynek állapota oly hatalmas befolyással
bir az élet minden viszonyaiban, azon veszélynek
lesz kitéve, hogy használhatóságát végkép elve-
szítse. A szemüvegek ennélfogva legkevésbbé sem
közömbös műszerek, sőt sokkal inkább megérdem-
lik, hogy a szem leghathatósabb gyógyeszközei
közé soroztassanak, melyek hibás használat mellett
épen ugy ártanak, mint helyes alkalmazás által a
szemnek támogatására és megtartására szolgálnak.
Ebből láthatni, hogy egyedül a szemorvos hatá-
rozhatja meg, hogy kell e egyátalán, és milyen
nemü szemüveget használni. Sem magának a
szembajban szenvedőnek belát;'sa, sem a látmü-
szerésznek (opticus) véleménye, ki a maga nemé-
ben tán igen értelmes müvész, de nem szemorvos,
nem képes a szakember itéletét pótolni.

Nem akarom emlitetlenül hagyni, hogy szem-
üveget szükséglő sok egyén szeret szemüvegke-
reskedők és házalókhoz fordulni; ha maga a lát-
müszeréfZ felette gyakran azon helyzetbe jut,
hogy sok segélytkeresőnek nem képes alkalmas
szemüveget kikutatni és találni : mennyivel ke-
vésbbé lehrt azt házaló szemüvegárusoktól várni,
kik a fény- és lattant még nevéről sem ismerik,
s többnyire roszul köszörült, azonban olcsó üve-
geket akasztanak a vevő nyakába.

Egyébiránt azon availanok számára, kik az
orvosi segélyt igénybe nem veszik, nehány jószán-
dékú tanácscsal akarunk szolgálni, melyek folytán
legalább sok, a szemüvegek helytelen és észsze-
rütlen alka'mazásából eredő ártalmaktól óvhatják,
meg magukat.

A szemüvegek megválasztásakor átalában a
következő szabályok szolgáljanak vezérfonalul :

1) Nem kell igen erős szemüveget választani,
miután az ilyennek használata az alap-bántalmat
növelni, s vészthozó következmények egész soro-
zatát előidézni képes.

Hogy a választott szemüveg kelleténél erő-
sebb, az a szemnek a szemüveg rövid ideig tartó
használata után is már beálló bágyadtsági érzete,
izgalma által nyilatkozik; a szemben ugyanis fe-
szülés és nyomás érzete támad, mihez könyezés,
kábulás, szédelgés és fejfájás csatlakozik, ha a
sremüveget elég jókor le nem teszszük.

2) A szemüvegekkeli kísérlet-tételnél a vilá-
gítás lényeges befolyással bir. Hol az áruhely nem
bir elégséges világossággal, többnyire megtörté-
nik, hogy a vevők kelleténél erősebb üveget vá-
lasztanak; a szemüvegeket tehát jól megvilágított
szobában kell megpróbálni.

ö) Ámbár a két szem látereje, valamint láttá-
vola is igen különböző lehet, még sem szabad
mindegyik szemre külön más üveget választani,
mert kétféle üvegnek a szemek elé való illesztése
által különbség támad a látképek nagyságára
nézve, mi igen zavarólag hat, s épen oly tüneteket
von maga után, mint a tulerős üvegek használata^
a pápaszem mindkét üvegének egyenlő gócztávol-
lal kell birnia, s e tűzponttávol meghatározásakor
mindig azon szem szolgál irányadóul, mely ke-
vésbbé rövid- vagy távollátó.

4) Ne használjuk ugyanazon szemüveget kö-
zeli és távoli tárgyak nézésére; ha mindazonáltal
például rövidlátók egy és ugyanazon szemüveget
használják, különös nehézség nélkül, közeire és
távolra való nézéskor : ennek oka abban rejlik,
hogy közelnézéskor épen csak az egyik szemet
használják, s a másik más irányt vevén, tétlen
marad.

5) Soha nem szabad szenrüveget választani,
ha közvetlenül azelőtt a szemeket igen megeről-
tettük, mert nagyobb foku erőltetések megváltoz-
tatják a láttávot.

Továbbá nem tanácsos egyszerre különböző
számu sz' müvegeket egymásután megpróbálni,
mert ennek következtében a szem igen kifárad, s
láttávola bizonyos időre megváltozik.

Az üvegek befoglalásának különfélesége sze-
rint, a szemüvegek különféle elnevezéseket nyer-
nek; ilyenek : a pápaszem, vagyis közönséges
alaku szemüveg (Brille), a kézi szemüvegek (Lorg-
netten), és egyszerü kézi nagyitó üvegek (Loupon).
Leghasználatosb, s egyszersmind legczélszerübb
alak a pápaszemeké. »

Egy jó pápaszem fő kellékei a következők :
a) Az üvegek teljesen színtelenek, tiszta át-

látszók, foltoktól, légbuborékok-, karczolások- ea
mirden egyéb sérüléstől mentek, s oly nagyok le-
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gyének, hogy a szem az üveg melleit el ne lát-
hasson.

b) Az üvegek állása a kengyel által összekö-
tött két keretben olyan legyen, hogy az üveg köz-
pontja pontosan a keret középpontjába essék, s
épen a szem látlyuka (a szembogár) elé legyen he-
lvezve, mert csak az üveg közepén és annak leg-
közelebbi körületén történik a sugártörés ugy,
mint azt a szemüvegektől megvárni lehet.

c) A hid, mely az orrháton nyugszik, széles-
sége- és magasságára nézve az orrháthoz legyen
alkalmazva, mert azon esetben, ha a hid kelleténél
kisebb görbülettel bir, ugy, hogy az üvegek ma-
gasabban helyezvék : akkor olvasás- és Írásnál
csak az üveg széléhez közel eső részen nézünk ke-
resztül! hasonló módon hátrányos az, ha a két ken-
gyel nen> bir elégséges és egyenlő hajlással, ugy,
hocry »z egyik előbbre áll, mint a másik, mi az
üvegeknek ferde állását a szemek előtt hozza létre,
a sugártörés azonban ferde álásnál egészen más,
mint egyenesnél; ez által pedig a tárgyak is fer-
déknek tünnek fel, vagy kettős képek is mutat-
kozhatnak.

d) A szemüvegek keretének anyagát illetőleg
legjobb a fénytelenre simított érez, mert a fénylő
foglalat arany- vagy ezüstből, a fénysugarakat
visszaveri, s cz által látási csalódásokra nyujthat
alkalmat. Szaru- és teknőczpajzsból készült fogla-
latok ugyan könnyebbek, mint az érczből valók,
de könnyen meggörbülnek, s igy az üvegeknek a
szemhez való helyzetét megváltoztatják.

Mozdulatlan vagy csuklattal (Char.nier) ellá-
tott fogantyuval biró egy vagy két Üveg, kézi-
szemüvegnel: (Lorgnette) neveztetik. Az egyszerü
kézi szemüvegek vagyis csipencsek egyenesen el-
vetendők, mert csak egy szemet vesznek igénybe,
s ennélfogva a szemek látereje- és láttávolának
egyenetlenségét hozzák létre. — Hosszabb haszná-
lat mellett a kettős kézi szemüveg is káros hatásu
lesz, mert az *azt tartó kéz kifárad és reszketni
kezd, mi által a szemek részint a folyton változó
gócz, részint az egyenetlen világítás végett jelen-
tékeny megerőtetésre kényszerittetnek; azonban
tökélyesen megfelelnek a kézi szemüvegek a czél-
nak, ha időnként csak arra használtatnak, hogy
nagyobb távolban tisztán lehessen látni.

Ki az egyszerü nagyitóüveget (Loupe) hasz-
nálja, mindkét szemével felváltva kell azt használ-

a«; ezen nagyitó
zas a szem ;t különösen megerőlteti. Ezen nagyitó-
üveget a szemgödörbe benyomni, s foglalata
szélénél fogva rögziteni, mint azt közönségesen
az órások szokták munkájuknál tenni, nagy fok-
ban káros hatásu a szemre.

Azon szemüvegeken kivül, melyek egészen
fehér (tulajdonkép színtelen) üveganyagból ké-
szülnek, használtatnak néha a szines üvegek is,
hogy igen érzékeny szemekre nézve a fény izga-
tása mérsékeltessék. — Eégebben.zöld üvegek
ajánltattak, mint óvó eszközök éles világítás ellen;
azonban hibásan értelmezett igazságon alapsz k
azon hiedelem, hogy a zöld üvegek jót tesznek a
szemeknek. Ha a világsugarak valamely zöld fe-
lületről jutnak a szembe, annak mindenesetre eny-
hülést szereznek, de egészen másként van ez a
zöld üvegeken átbocsátóit világossággal, mert ily
módon erősen a sárgába hajló zöld szin támad,
mely a szemet izgatja, gyöngíti.

H°gy az élénk, kirivó sá^ga szin behatása ár-
talmas a szemekre, ennek bizonyítására szolgálhat
azon tény, hogy oly szembetegek, kik hosszabb
időn át ily zöld üvegeket hordtak, azoknak félre-
tétele után jó darab ideig mindent vöröses színben
látnak. A kék üvegek mindenesetre jobbak a zöl-
deknél, de ezek sem felelnek meg a czélnak telje-
sen, mert hogy az izgatott szemnek oltalmat
nyujtsanak •. telitett, azaz sötétkék szinnel kellene
birniok, de ekkor az átbocsátott világosság épen
ugy hat, mint a zöld szemüvegeknél, — halvány-
kék üvegek pedig ne m nyujtanak elégséges oltal-
mat, mert a világosságot csak csekély mértékben
gyöngítik. — A halványkék szemüvegek tehát
csak kisfoku izgatottsági állapotnál, s egy S z e r s .
mind mint por elleni óvszerek használhatók.

Füstös-szürke üvegek (London-smoks), mint
óvó p^paszemek, a legczélszerübbek, mert gyön-
gítik a <áiágOssá.gOt) a nélkül, hogy megváltoztat-
nák; íly s^emüvegeken át minden tárgyat ugy lá-
tunk, mint Mkonyi homálynál, vagy borus napon.
Vannák f1istÖ&.S2yr]{e üvegek minden lehető szó-
változattal, de & világosabb szinezetüek leginkább
ajánlhatók. 6

Az óvó szemüvegeknél azon elővigyázat szük-
eeges, hogy csak n a g y o bb foku fény behatásai.
€ll«" használjuk őket, különösen használandók nap

által sütött vizfelület, hó vagy homokterületek
fényvisszaverésének gyöngitésére, zárt helyisé-
gekben azonban nem alkalmazhatók.

Végül még meg kell emlitenem, hogy a szem-
üvegek jó karban tartására azokat, midőn nem
használtatnak, alkalmas tokokba zárva kell tartani.
Soha ne használtassanak a szemüvegek ha poro-
sak, vagy zsiros ujjakkal voltak érintve, mielőtt
kis gyolcsdarabkával gondosan letöröltettek. Ha
időközönkint letétetnek, széleik keretére kell fek-
tetni, hoo-y azokat karczolás vagy egyéb sérelem
ne érje, mert az ily sérült szemüvegeken átjutó
világosság a legkárosabb hatásu a szemre, s ki
ilyen üvegeket használ, készakarva rontja el sze-
meit. Dr. Grossmann.

Lapirodalmunk hatása a vidéken.")!
Körösbánya, deczember 10. 1864. |

Egy átalános vélemény van terjedőben a vi-
déken, melynek uralgása káros, s melynek elfor-
ditásán a jobb irói erőknek működniök kell ,-e véle-
mény : hogy az irodalom hanyatlásnak indult.

Avatottak könnyen átláthatják, mennyi igaz
ebböl? Az irodalmi kisebb nagyobb zsarolások,
rászedések, apró nevek — csupa pajtásságbóü —
nagynak kürtölése; hűhóval inditott vállalatok
kisszerűsége, stb. mind olyan körülmények, melyek
veszedelmesen aláásták az „irodalmi hitel" épüle-
tét, melynek ingatlanul kell állania.

Irodalmunk arany korában szépirodalmi köz-
lönyeinkben a kritika, a heti-laprosta állandó rova-
tot képezett, s ez által az olvasó közönségnek mód
nyujtatott, tájékoznia magát az irodalom tengerén,
s szemelőtt láthatta az irói erők igyekezetét, jeles-
ségeit, avvagy hibáit.

S most?
Rendes, részrehajlatlan ítészét alig képzel-

hető. Az apró kritikusok egymásnak gyujtanak
tömjént, s a nagyobbak többszöri baklövéseiről
tudomása van a közönségnek.

A jobb irók művein bizonyos elhamarkodott-
ság, bevégzetlenség észlelhető, mi nem menthető,
mert mig egyfelől a vevő csalódása áll keserün,
addig másfelől az iró netán megszilárdult hitele
roskadoz. — Lapjainkban oly gyakran találunk
,,tehets<%es"-nel< nevezett irnnezokat lépni föl: a
fiteheíséges" etb. nevezet jyeáíg csak a megjegyző

felületességét árulja el; mert csak hosszabb mun-
kásság s valódi tehetség kútforrása jogosithat
valakit arra, hogy bizonyos egyénekről dic-érőleg
szóljon. Ismerve az ily ifju óriások hiúságát, ön-
hittségét, reájok nézve is káros befolyással van a
kora dicséret. Jobb iróink vontatva dolgoznak,
vagy apró-cseprő munkákra vesztegetik tehetsé-
geiket, mig a tér, melyet gondatlanul elhagyá-
nak, idegen munkásoktól népesül meg, s melyre
visszalépve, némi kellemetlen érzést el nem nyom-
hat magában.

Az irodalom jelen állapota hasonlit a szuny-
nyadó Achilleszhez, kit a törpék raja ostromol, s
az alvót győzöttiek véve, rajta diadalmasan tóm-
ból. Legyen ébredése, a komolyabb erő nyilvánu-
lása ; — s valamint Achillesz köpenyébe söpörte
a hadviselő fél légióit, ugy söpörje össze az igaz-
ságos ítészét a magukat hatalmasoknak képzelt
törpeségeket. Az eredmény egy komikai eposz, —
s az irodalmi fejlődés haladása leend.

Szükségtelen tán némelyek előtt, de mégis e
helyen megemlitendőnek találom azt : miszerint a
jelen uralgó pangás, mit a könyvek kelendőségé-
ben tapasztalunk, csak látszólagos. Hogy a vevési
váfy megcsökkent, anyagi körülményekből ered,
de azért az olvasási szenvedély uralgó marad, s
szeretem hinni, miként e nyugalom csak az iro-
dalmi mozgalmak megfigyelése, melynek fejlődhető
kellemes irányából képződhetik egy irók és kia-
dókra nézve jobb kor.

S mit mondjak az olvasó-közönség Ízlésére
nézve. Egyéni, valamint irodalmi viszonyainkban
bizonyos finomult, könnyedebb irány jelentkezett,
a komolyabb eszmék rovására. Az olvasók meg-
kedvelték a felületes, de érdekkerézott események
előadását, a elfordultak a folytonos komolynak
maradt tartalmasságtól. Irány tehát a komolynak
könnyedséggeli párosulása.

Idegen nemzetek irodalma közöl nálunk ed-
dig a franczia volt a hóditó, mig az angol, mely

*) Közöljük e felszólalást, ámbár nem minden pontjá-
ban értünk vele egyet s ámbár a bennefoglalt vádakra vá-
laszul némi mentséget fel tudnánk hozni. Azonban egészben
véve figyelemre méltónak találjuk egy fiatal irónak e ko-
moly szavát s hadd mentegessék magukat azok, a kik szük-
ségét érzik. — Szerk.

fölötte magasan áll, háttérbe szorult. Amannak
kiküszöbölése nem remélhető, azonban a higgad-
tabb izlés majdan az utóbbinak kivánatos előnyt
fog adni.

Mo3t a folyóiratokról pár szót.
A szépirodalmi lapok czélja tartalmas s vál-

tozatos olvasmányt nyujtani a közönségnek. E
lapokkal az olvasók ritkán vannak megelégedve,
mert a változatosság megvan ugyan, de alaki s
tartalmi tökély ritkán található.

Jelenleg a szerkesztés bizonyos ügyességi
fokot ért el, a nélkül, hogy e szép szerepet kellő
gond- s lelkiismerettel kezelnék. Az irányezik-
kekről nem szólva, a beszély- s versírás terén'
minden lépten uj meg uj nevekbe botlunk, melye-
ken igen sokszor csodálkozunk, mikép kerülhettek
a nyilvánosság elé. Az, hogy iróink nem munkál-
kodnak a kivánt szorgalommal, nem mentség,
mert inkább jó fordításokkal töltsék meg azt a
heti ivet, mintsem eredeti bár, de gyönge mű-
vekkel. A beszélyekről sokszor unalommal siklik
le az olvasó szeme, mig a versek többje valódi
plágiumok. En nem tudom, mi czél éretik el azon
igyekezettel, hogy minden számban 3 — 4 vers le-
gyen? Működésbe kell hozni a kritika kérlelhet-
len rostáját, hogy a szél messze röptse az üres
polyvát; a tisztult levegőben a közönség világosan
fogja láthatni az irókat, valamintalapokat, s leend
tapintata, pártolni a helyet.

A közönség becsülését vívta ki nehány lap,
vajha, a pártolás is ez irányban terjedne. A ,,Ko-
szoru" és a „Budapesti Szemle" pár oláshiánya
pedig az olvasó közönség szegénységi bizonyitvá-
nya lesz.

Ezeket akartam elmondani, mint olvasó s elő-
fizető egy közönség nevében, mely itt-ott vádolva
van, de a mely több figyelmet érdemel, melyet
sért az irodalmi visszaélés, s mely gyülöli a rosz
műveket. Nemes Albert.

Egyveleg.
| — (Nyalánkságok a madagnskáriak aszta-
I lán.) A rovarokat egy országban sem használják

oly átalánosan tápszerül, mint Madagaskár szige-
tén. Tananariva vásárain milliókra menő száritott

I sáskát lehet látni (három különféle fajból). A
j sáska itt nagyon szioííásos és keresett élelmiszer,
és nagy mennyiségek fogyasztatnak el belőle. Egy
másik nagyon delikát ételt egy kis hernyó szol-
gáltat, mely fehér lepkévé változik át. A hernyó
befonja magát, és a gubóban a fehér lárva ugy
ül, mint a mandulamag a csontburckban. E lárvá-
kat nagy mennyiségben gyűjtik össze, eerpsnyő-

\ ben olajban megrántják s azután reszelt sajttal és
tojássárgával behintik és asztalra adják. Da nem
mindenki juthat e ritka csemegéhez, mert az oly
drága, hogy csak a herczegek és nemesek aszta-
lán diszeskedhetik. Egy selyembogár lárváival
hasonlóképen járnak el. Vinson, a franczia követ-
ség egyik tagja, ki IL Hadarna királyt trónralép-
tekor szerencsekivánataival üdvözölte, látta, hogy
a király gyermekei (mintegy 10 éves fiuk) nagy
étvágygyal eszik ezen lárvákat. Öt is megkínál-
ták e ritka étellel, de minden lelkesültsége mellett
is, melylyel az entomologia iránt viseltetek, nem
érzett magában kedvet, hogy azt megkóstolja. —
Továbbá téli időben a rizsföldeken bizonyos bo-
gár lárváit nagy szorgalommal ássák ki a földből,
mely a mi cserebogarunkhoz sokat hasonlit. Ezen
bogarakat is olajjal vagy zsirral készítik el, és
igy szerepelnek az asztalokon. Ugyanez történik
a conocephalus Guerini (bizonyos rozsféregfajta
bogár) lárváival, és sok más bogárfajokkal.

— (A gólya mint gyujtogató.) Poroszország-
ban Grosz Schönau faluban több ér előtt tüz ütött
ki, minek következtében a templom és négy ház a
hozzátartozó gazdasági épületekkel együtt a lán-
gok martalékává lett. A gyujtogató nem volt más,
mint egy gólya. A falu mellett vásznat fehérítet-
tek, az ehhez szükséges lúg főzésére tüzet raktak
s a munka elvégzése után nehány tüzes üszköt a
főzőhelyen hagytak. Egy gólya, mely egy paraszt-
ház tetején fészkelt, a tűz helyén is megfordult, s
ösztönét követve és talán a tűz fénye által is meg
levén vakítva, sgy vékony üszköt égetlen végé-
vel szájába (csőrébe) vett és fészkébe, nemrég
kiköltött fiaihoz vitt. Az eseményt a szomszédok
hamar észrevették ugyan, de az épen erősen fúvó
szél a lángralobbanást és a tűz tovább harápózá-
sát anxiyira előmozdította, hogy a nevezett épüle-
tek a legerélyes°bb olt^s mellett sem voltak meg-.
menthetők. — Dr. B. L.



E lapok olvasóihoz.
A mai számmal ismét egy évfolyama

záródik be a „ Vasárnapi Ujságu-n&k. A
naptár parancsolja ugy, hogy ez idén már
karácsony napján — mint ez évi utolsó va-
sárnapon — illeszszük be e zárszót lap-
jainkba, de csak azért, hogy a jövő év haj-
nalát is mi hirdethessük legelőször.

Nem tehetjük le a tollat a nélkül, hogy
az év fordulópontján nehány bizalmas szót
ne váltsunk t. olvasóinkkal, s kezet ne szo-
ritsunk régi jó ismerőseinkkel, szellemi s
anyagi munkatársainkkal, kiknek részvéte s
közremüködése nélkül a mi legszebb törek-
véseink is régen füstbe meijtek volna. Azért
köszönet a multért s uj szoros szövetkezés

a jövöre!
Régóta mondjuk s a közrészvét egy év-

tized óta igazolja állitásunkat, hogy az ügy,
melyet szolgálunk, közös mindnyájunkkal,
ügye a művelődésnek, az elfogulatlan, felvi-
lágosodott hazafiuságnak. Ime a porszemek-
ből , melyeket évek óta összehordánk, egy
messze időkre szóló emlékkő lett; s az apró
forgácsokból, miket egyesek szellemi törek-
vései idöszakonkint a nekünk jutott téren
felhalmoztak, nagyszerü áldozattüzek lob-
bantak fel, melyek lángja egyformán mele-

. git és elevenit.
Ez emlékkő épségét megőrizni, e lángo-

kat táplálni, legyen és maradjon ezentul is
a mi legkedvesebb kötelességünk. A „ Vasár-
napi Ujság'1 sokat fáradozott, sokat elért,
mióta az élet küzdterére lépett, de még tá-
vol van attól, hogy mint a kifáradt munkás
a nap alkonyán önelégülten pihenőre tegye
össze karjait, vagy mint a nyert csatából
haza tért vitéz, szegre akaszsza fegyverét.
Mi még ezután akarunk edzett erővel dol-
gozni, mert a legnagyobb munkanapjai még
hátra vannak, mert a mit eddig tevénk, legfö- j
lebb a tavaszi vetés munkája volt, s hátra van
még a nyár és ősz, az aratás és gyümölcs-
szedés évszaka; hátra vannak még a hazá-
nak azon boldogabb napjai, melyek megje-
lenését hőn óhajtja szivünk, szánk, s melyek
siettetésére van irányozva hitünk, meggyő-
ződésünk, s működésünk minden mozzanata.

E boldogabb időt várjuk mi, s hogy
majdan a haza polgárai méltó részesei
lehessenek, az leghűbb óhajtásunk. Erre pe-
dig ez idö szerint nincs sem hatalmasabb,
sem biztosabb előkészitő iskolánk, mint a
becsületes szándékkal, lelkiismeretesen ke-
zelt irodalom.

Hogy e szavak igazságát melegen érez-
zük, annak tényleges bizonyságait fogjuk
adni a jövőben is. De ép oly erősen hiszszük,
és óhajtjuk, hogy régi jó barátaink, szellemi
és anyagi eszközeik teljes igénybe vételével,
hiven és őszintén gyámolitsanak közös pá-
lyánkon, hogy ezután is ez irodalmi, szoros
szövetkezés legyen a mi legfőbb érdemünk,
büszkeségünk.

S azért megujult erövel, megtelve a leg-
jobb szándékokkal hivjuk meg olvasóinkat
— a közel viszontlátásig! Pákh Albert.

Irodalom és művészet.
** (Az elsö philharmoniai hangverseny) e hó

16-án nagy közönség előtt folyt le a muzeum ter-
mében, minden tekintetben megfelelve azon vára-
kozásnak, melyet a nagy közönség hozzácsatolt.
Cherubini Medea-nyitánya után, melyet a nemzeti
szinház zenekara nagy szabatossággal adott elő,
Volkmann gyönyörü ábránkdja következett, „az éj-
hez," melynek minden legkisebb része a költészet
f' /tői ragyog. Az ábránd énekrészét Hofbauer
Zsófia adta elő, kitünően. Az egészet ismételni kel-
lett. Végül Erkel Ferencz uj operájából „Dósa

T Á R H Á Z
György'-böl hallottunk egyes részeket, melyek
az egész iránt Jiagy reményekrt támasztanak. Kő-
szegi egy inagándalt énekelt belőle, mely rövid-
sége mellett is nagy hatást tett; de még meglepőbb
volt az ,,induló,'- mely eredeti magyar zamatjánál
fogva is mindenkit megragadt. Ez első hangver-
Sc-uy szép eredménye után, a másikat is örömmel
várhatják a műbarátok.

** (Arany János lapja), a „Koszoru," uj év
után is folytatja pályafutását. E legválogatottabb
szépirodalmi műveket tartalmazó lap további
ajánlgatását nagy költőnk neve is fölöslegessé
teszi, azért csak azt emiitjük meg, hogy a ^Ko-
szoru" előfizetés ára félévre 6, negyedévre 3 ft.

** (Szépirodalmi emlékkönyv.) A debreczeni
főiskolában fönnálló ,,önképezde" tagjai, váloga-
tottabb munkáikból „Koszoru" czim alatt, szép-
irodalmi emlékkönyvet állitanak össze, melynek
jövedelme az önképezde alaptőkéjének gyarapitá-
sára lesz forditandó, s igy előfizetői valóban tá-
mogatásra méltó jótékony czélt mozditnak elő. A
12—14 ivre menő emlékkönyv füzött példányának
előzzetési dija 1 forint; velin papirra nyomott
diszkötésü példánynak 2 forint A mü csinos kiál-
lításban márczius hó elején jelenik meg és bérmen-
tesen fog szétküldetni az előfizetőknek. Az előfize-
tések febr. közepéig bérmentve küldendők Debre-
csenbe. Illyés Lajoshoz az önképezde elnökéhez.
Gyüjtők 10 példány után egy tiszteletpéldányt
kapnak.

** (Diszes mülap.) Egyik divatlapunk, a
„Családi Kör" oly diszes műlappal kedveskedik
jövő félévi előfizetőinek, mely mind tárgyánál,
mind kidolgozásánál fogva figyelmet kelt. A mü,
Than ecsete után, azon jelenetet ábrázolja, midőn
Álmos hazánk földére lépve, Attila kardját Ár-
pádnak átnyújtja. Az ősz táltosok már készen ál-
lanak fehér lovat áldozni Hadurnak, kinek oltárán
a lobogó lángra ifju leánykák hordanak gyümöl-
csöt, kalászt és virágot, mig a másik oldalon ma-

j gasan leng a turulos zászló, s riadó kürt adja tud-
j tul az örömünnepet a szittya bajnokoknak. A kép

czime : ,,Álmos Munkács alatt." A kőnyomás is
tiszta.

** (Képes lapjaink száma) ujabban ismét egy-
gyel szaporodott. Takács István „Világ szemle''
czim alatt hetenkint minden szombaton megjelenő
képes lap mutatványszámát bocsátotta ki, két
iven. Ára egész évre 10, évnegyedre 3 ft., — fő-
munkatársa pedig Viola Károly leend. E mutat-
ványszámban sok kép van; de mégis kérdés, hogy
irodalmunkban érezhető hiányt pótolni lesz-e
képes?

** (A peati hölgy divatlap) vezetését Ko-
mócsi József tehetséges fiatal iránk vette át.

** (Két szaklapra) látjuk szükségesnek külö-
nösen fölhívni a figyelmet. Az egyik oly tárgy ok-
tatója lesz, mely a kor előhaladásával mindinkább
nélkülözhetlenné válik. Ez a gyorsírás, melynek
tanítására Fenyvessy Adolf, országgyülési gyorsíró,
újévtől kezdve havonkint kétszer megjelenő lapot
ad ki „A magyar gyorsíró" czimmel. E lap, féliv

. - Ü „ „„„,TO,i;-i7 orvnriráai tartalommal, tiz

pedif e lap érintkezési helyül és k ö z y ü
szolgálni a hazában képződő gyorsíróknak és
tyorsiró-egyleteknek. Előfizetési dy egész évre 4
frt, félévre 2 ft., mely összeg a szerkesztőhöz,
(Pest, uriutcza 4. sz.) küldendő. A másik i
Wágner és Divald által szerkesztett és kiadott

Erdöszeti lapok- mely havi füzetekben nemzet-
gazdaságunk egyik főágára, az erdóm.velesre vo_
natkozólag találunk szükséges tudnivalókat. E
szakismerettel szerkesztett lap ára egy évre 5 ft-
mely Pozsonyba az erdészegylet titkárahoz czim

" (Bottyán tábornok életrajtának) második
harmadik füzete is megjelent Ráth Mornal s a UO
laptól a 400-ig magában foglalja az 1/07 évi du-
n l t u l i hadjár°atokagt, a hires ^ r u - - e r legne-
hezebb harczait; továbbá az 1708 iki felirna
-arországi hadjáratokat 1709 tavaszáig E füze-
tek érdekes hadi kalandok elbeszélése által
vonzó olvasmányt is nyujtanak, azonban ln-
kább tudományos szempontból becsesek, s azon
kor bő tanulmányozására mutatnak. Szamos ere-
deti levél van bennök Rákóczy, Bercsényi Beze-
rédytől stb. A mű befejezte után talált ujabb ok-
mányok, a szerzőnek, Thaly Kálmánnak, meg egy
pótlékfűzet kiadását teszik szükségessé, mely par
nap alatt már szintén megjelen.

** (Magyar röpirat.olaszra, fordítva.) Gyujtó
Károly,nyüg. tengernagy,Fiuméban lakó hazánkfia
értesitése szerint, Szathmári Károlynak „Alföld
és Fiume" czimü jeles röpiratát Fiuméban olasz
nyelvre forditják. \ -

ipar, gazdaság, kereskedés.
/ (A gazdaság tízparancsolata.) B. Bánffy

János, a „H—gy" hasábjain közlött egyik hosz-
szabb gazdasági czikkében, az okszerű gazdálko-
dás tízparancsolatát a következőkben foglalja
össze : I. Parlagot, ugart nem kell hagyni. II. A
földet mélyen és jól kell mivelni. III. Bőven kell
trágyázni. IV. Sok trágyát kell gyűjteni és a trá-
gyával jól kell bánni. V. Sok és jó takarmányt
kell késziteni. VI. Ctak a legczélszerübb növénye-
ket kell termeszteni, és azoknak terrmsztését
egymásután czélirányosan kell sorozni. VII. A
takarmány- és szemtermesztést egymáshoz és a
föld termőerejéhez helyes arányban kell tenni,
VIII. Csak czélirányos barmot kell tartani. IX.
A barmot bőven kell táplálni és jól hozzá köll
látni X. Jó szerszámokat kell szerezni és azo-
kat mindig jó állapotban kell tartani.

J (Sörhamisitás.) Angolhonban a rendőrség
legközelebb 26 fajta sört vizsgáltatott meg, me-
lyek közül 20-at hamisítva talált, és pedig 14
esetben a vizsgáló bizottmány a már tiltott paia-
radicsom magot találta; egy esetben még dohányt
is, két esetben a halmaszlagot (coculus indicus)
nagy és az egészségnek ártalmas mennyiségbeo,
ismét két esetben paprikát, és kettőben zöld gáli •
ezot a sörhöz vegyitve. Ebből láthatni, mily sok-
féle nem üdvös dolgot nyelnek el a jámbor sör-
ivók.

Köziiitézetek, egyletek.
**(A magyar tudományos akadémia) bölcsé-

szeti, törvénytudományi és történelmi osztályai-
nak decz. 19-ikén tartott ülésében először is Hun-
falvy Pál értekezett, a finn nemzet történetírását,
ismertetvén. — Utána Fabó András értekezése*
olvasta föl a jegyző, Vithnyédy Istvánról, ki d
Zrinyi Vesselényi-féle összeesküvés idejében szin-
tén a gyanusitottak között volt. — Majd Hóméi
Flóris a szarvaszói arany műemlékeket ismertette.
— Ezután összes ülés következett, melyen a jegyző
egyebek közt Duka Tivadar küldeményéről tett
jelentést, ki több érdekes ázsiai tárgyat küldött
az akadémiának.

** (A magyrországi mü'gylet) decz. 15-én
megnyilt uj kiállításában 67 mű van kiállítva,
szobrok, viz- és olajfestmények. A választmány
legközelebbi ülésében négy művet vásárolt meg.

— (Az orsz. magyar gazdasági egyesület)
igazg. választmánya rendes havi ülését f. é. de-
czember 30-án délelőtti 10 órakor fogja tartani a ,
„Köztelken."

Balesetek, elemi csapások.
** (Veszélyes macska-harapás.) A mint irják,

Nyitrán egy macska, megharapott egy nőt. A seb
begyógyult ugyan, de csakhamarmar ismét kiújult
s a nő belehalt. Ujabb példa, hogy a eziezuskák-
kal sokat tréfálni nem tanácsos.

** (Gyilkosság részegségben.) A napokban
egy marczali kanászbojtár ittasan térvén haza a
a kocsmából, számadó gazdájának 14 éves fiát
baltájával egy ütésre agyonvágta, s megszökött.
Pár nap mulva azonban magát a hatóságnál ön-
ként feljelenté, s most a kaposvári börtönben várja
itéletét.

Dli ujság?
** (Ptsti boulevard) van tervben; ugyanis

ujra szóba jött a váczi- és az orsíág-utnak fákkal
beültetése. A városi mérnöki hivatal el is készité
az erre vonatkozó tervet, mely szerint a kocsik
közlekedésére középen 6 ölnyi széles ut lenne
fönntartva, s a megszélesitett járdák mellett kü-
lön ut az indóházhoz járó targonczásoknak. mig a
baloldali fasorok mellett az uj-pesti Jovonatu
vasut haladna végig. — Tervnek elég ssép. Előre
is képzeljük, milyen kellemes séta lesz a pompásan
fölépült lipótvárosi templommal szemben a lom-
bos fák alatt. A nyári port majd a pesti vizveze-
ték fogja elöntözni. Csakhogy AZ soká lesz, s a ki
addig megunja barangolni az emlitett utak heg?-
völgyes kövezetén, magának tegyen szemrehá-
nyást, miért nem született legalább félszázaddal
későbben.
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*» (Farsang közeledtével) már is bő alkal-

munk van a tervben levő tánczvigalmakról érde-
kes hireket hallani. Annyi bizonyos, hogy a jövö
farsang vigabb lesz a multnál, melyben a sors na-
gyon is szigoruan megtartatta velünk az ősi szo-
kást, mert sok helyen sirva vigadt a magyar em-
ber. S minthogy egyik dicséretes szokásunk, hogy
még vigadni sem szeretünk czéltalan, egymást
érik már is az előkészületek jótékony czélu táncz-
vigalmakra. Ezek érdekelnek minket is legjobban,
s igy fölemlítjük, hogy a jogászok segélyegylete
javára rendezendő tánczvigalmon kivül, az orvos-
növendékek is terveznek egyet saját segélyegyle-
tök javára, melynek napjául jan. 14-iket tüzték
ki. Eleinte a redout nagy termét akarták kivenni,
de bérlői nagyon is borsos árt, nem kevesebb mmt
2400 ftot követeltek, azért az Európa termét vet-
ték ki, mint a mely az emlitett összegnek egy ne-
gyedébe kerül. Egyik mathematikusunk erre ugy
számította ki, hogy a rendezők már ez által is
1800 forint tiszta jövedelmet takarítottak meg az
egyletnek; adja isten, hogy számításában ne csalat-
kozott legyen. De az egész farsang egyik legne-
vezetesebb vigalma lesz azon jelmezbál, melyet a
képzőmüvészeti társulat rendez, s mely igazan
ritka lesz a maga nemében. Alarczban nem lesz
szabad megjelenni. Festői csoportozatok alakitá-
sát is tervezik ez alkalomra, melyekhez a szöveget
Jókai, s zenéjét Böhm irja. A szavalatokat a
nemz. szinház kitünőbb müvészei vállalták el. A
belépti jegy egy személyre 5 forint lesz.

** (Néha a szerencse is szerencsétlenség.)
Erre vonatkozó sajátszerü hir kering most a fővá-
rosban. Egy helybeli varga inasa, — a mint
beszélik, három álmodott számra 1 ftot tett a lot-
terián s 4000 ftot nyert. A forintot azonban a
mesterétől lopott talp árán szerezte, s midőn a
szerencsés siker után bünét töredelmesen beval-
lotta, gazdája oly haragra lobbant, hogy a fiut
agyon lábszíj azta.

** (Molnár György, volt budai szinigazgató
csödperét) a hitelezők visszalépése után, Buda
város törvényszéke e hó 20-ikán tartott ülésében
•végkép megszüntette.

** (A Petöfi-anoborra,) Reményi, Ara<3on_ tar-
tott hangversenyei alkalmával, ismét 157 forintot
gyüjtött.

** (Az inség körül szerzett érdemek méltány-
lásául,) Csekonics János torontálmegyei birtokos
grófi rangot nyert, többen érdemrendeket kaptak,
mig másoknak Ö Felsége legmagasb megelége-
dése adatott tudtul.

** (Görög keleti elnevezés.) Legfelsőbbjóvá-
hagyás folytán, a görög nem egyesült egyházak s
ehhez tartozó tárgyak és személyek, ezentul a hi-
vatalos közlekedésben görög keleti elnevezéssel
említendők.

** (Helybenhagyott itélet.) A „Sz. H." szerint,
azon fölebbezett itéletet, mely négy Csongrád-

S> városi hivatalnokra, mint lázitókra büntetést sza-
bott azért, mert a községi pénztár lezárolása ellen
fölszólaltak : a budai katonai parancsnokság
helybenhagyta. E szerint Marsovszky Imre pol-
gármester és Greskovits János aljegyző 2 heti,
Tekulits János képviselő 1 hónapig és Csemeghy
Ignácz városi tanácsnok 2 havi fogságra itéltettek
és mindannyian hivatalaiktól elmozdittattak.

.— (A kecskeméti ev. egyház elöljáróságának
válasza) többek, s különösen, a „Hortobágy"
panaszára s a mult lapunkban tett megjegyzé-
sünkreaz : hogy azon egyesekhez és hivatalokhoz,
"ilyeket sorsjegyeinek elárusitásával megbizott,
a nyerőszámok jegyzékét is egy, két három
példányban pontosan megküldötte. Ezt posta-
könyvével — ugy mond — mindenkor igazolhatja.
Eddig csak egy hel y ről kapott ily jegyzék meg-

küldése végett felszólítást, s ámbár kimutathatja,
miként kötelezettségének e hely iránt is eleget
tett, mindazáltal, tartozását ismételve lerótta. A
mi a Hortobágyot s különösen Debreczeni illeti,
oda ily kimutatásnak küldését szükségtelennek
tartotta,mivel onnan sorsjegyei,melyeketbizalom-
teljesen elárusitás végett küldött volt, kegyesen
visszautasittattak. A kik mindazáltal sorsjegyeinek
birtokába jutottak, azoknak azt üzeni, legyenek
szivesek a kérdésben forgó jegyzék iránt azokhoz
fordulni, a kiktől a sorsjegyeket vették, vagy pe-
dig Debreczen városa t. elöljáróságához, hova a
nyerő számok jegyzékének 3 példányát most leg-
közelebb utnak inditotta; mert a mellett, hogy
bizományosain kivül egyesek nevéről tudomása
nincsen, minden egyénnek külön-külön egy pél-
dánynyal nem is szolgálhat.

** (Halálozás.) A kalocsai gymnazium volt
tanára s a Jézus-társaság egyik tagja, Lipthay
tnr., e hó 10-én, épen a mint az Í B k o l á ! )?n
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adást tartott, halva rogyott össze. Rögtöm halálát
szélhüdés okozta.

Nemzeti szinház.

7459. Árpád, a honalkotó. Elismerésre méltó, ko-
moly igyekezet; de még sok gyakorlat- és tanulmánynak
kell követnie.

74.60. Munkács. L. F. A magyar-tót dalokat közölni
fogjuk.

7461. N.-Becskerek. M. K. Az ügy be van fejezve
lapunkban; netaláni további feszegetése más forum elé
tartoiik. A két számot küldjük.

7462. Miskolcz. K. P. Köszönettel vettük az uj kül-
deményt. Az ajánlatot a másik lapra nézve szivesen
fogadjuk.

7463. A.-Szuha. M. B. Mindkét tárgyu küldeményt
érdekkel olvastuk s szivesen beírtuk a közlendők rovatába.
A kivánatot örömmel teljesítjük.

7464. Új-Mindszent. K. I. A mennyire a sürü írásból
megérthettük, több hasznos háziszer van benne ajánlva.
Annak idejében közzé fogjuk tenni.

7465. Szerednye. D. J . Valóban igen szeretnök
módját ejteni, hogy a több felöl hozzánk intézett óhajtást
telje3ithessük. S bar a dolog a lehetlenséggel látszik hatá-
rosnak, egyszer valami utat csak találunk rá. Itt nem
lehet.

7466. Orosháza. K. F. A „parasztnyul" nagyon tisz-
tességes helyet foglal el ,,a többi válogatott városi pecse-
nyék"' közt, s még azon agár iránt is elismerést vivott ki,
a melyik elfogta. Köszönjük a karácsonyi megemlékezést.
Kivánjuk, hogy még soká szolgálhassunk együtt azon
táborban, melyben 12 év, óta együtt dicsérjük a napot.
Addig is boldog újévet!

Péntek, decz. 16. Először : „A szerencse ke-
reke." Színmü 3 felv. Irta Szigligeti E. — Az
ujabban szinre hozott eredeti darabok oly kevés
sikert arattak nemzeti szinpadunkon, hogy a kö-
zönség egészen bizalmatlanná vált az uj művek
iránt, s nem siet azoknak megtekintésére. Ez alul
most már Szigligeti sem képez kivételt, kinek egy-
kor neve is elég volt megtölteni a nézötért. Igy
történt, hogy a mai előadás is kis számu közönség
előtt folyt le, s az uj darab ismét alaposabbá tette
a kételkedők aggodalmait, mert csak igen kis le-
véllel gazdagitja Szigligeti koszoruját.

Szombat, decz. 17. „Teli Vilmos." Opera 3
felv. Zenéjét szerz. Rossini.

Vasárnap, decz. 18. „Két pisztoly." Er. nép-
szinmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti. Füredi M.
utolsó vendégjátékául. Népdalaink hősét ujra lát-
tuk azon a téren, mely még senkinek sem termett
annyi vxrágot, mint aos o aziátn&ra, o nicguyöződé-
sünk ujra erösbült, hogy e tért máig is senki sem
töltheti be oly sikerrel, mint ő. A kedves fogadta-
tás, a zajos tapsok mellett, valóban alkalomszerü
volt s viharos tetszéssel találkozott a Huglit sze-
mélyesitő Szerdahelyinek egy rögtönzése, ki, mi-
dőn kérdik tőle, mit csinálna Sobrival, ha talál-
koznék vele, ezt felelte: „elfognám s megtartanám
a nemzeti színháznak."

Hétfő, decz. 19. „A szövetségesek." Franczia
vigjáték 3 felv.

Kedd, decz. 20. „Ördög Róbert." Opera 5
felv. Meyerbeertől.

Szerda, decz. 21. „Lignerolles Luiza." Dráma
5 felv. Francziából ford.

Csütörtök, decz. 22. A szinház zárva volt.
Szerkesztői mondanivaló.

7455. K. K. Félegyháza. K. P. A kérdezett ipar-
czikkről e perczben többet nem mondhatunk, mint a mi
lapunk illető számában olvasható, ügy halljuk azonban,
hogy már Pesten is kapható. Mihelyt körülményesebb
tudomásunk lesz, azonnal tudósítjuk önt.

7456. Dömsöd. M. Gr. Az egész műnek kiadására,
melynek egyébiránt terjedelmét nem tudjuk, aligha fog
akadni elegendő tér lapunkban. A közlött önálló töredéket
azonban adandó alkalommal szivesen.

7457. Kisasszony napján. Jól esik itt e város háztö-
megei között az ily vidám, élénken festett falusi képet
szemlélni. Hosszunak nem volna hosszu, czak itt-ottj a
versmérték s a rím ne döczögne oly észrevehetőleg. Tán
még segíthetni rajta. Az „éltes legény"-t szivesen látjuk
mindenkor; itt is akad kortársakra.

. 7458. Család. K. J . Használni fogjuk belőle, a mit
lehet. A kivánt arczképek nagy része munkában van.

SAKKJÁTÉK.
260-ik sz. feladv. — Healey Franktól

(Londonban).
Sötét.

f ga b c d e
Világos.

Világos indul, s 3-ik lépésre matot mond.

A 256-dik számu feladvány megfejtése.
(Bone-től Londonban.)

Világos. Sötét.
1. F e 6 — c 4 b 4 — a 3 :
2. F c 4 — b ő tetszés szerint
3. b 3 — b 4 f mat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Naqyváradon : Pál Rezső. — Szeged: Molnár Gábor. —
Pesten : Hőgyészy Pál. Rózsaági Márton. A pesti sakk-kör.

Rövid ért. Nagyvárad : P- K. Az öt lépéses felad-
ványban a két első lépés valóban ugy van, mint ön gon-
dolja, de a rejtetteb lépések még csak azután következnek.
A másik feladványban egy kis figyelmes vizsgálódás után
még szebb matállás is található.

— (Figyelmeztetés.) A legujabb minta
szerint készitett s 1 évre szoló magyar-német
szövegü álladalmi és községi adókönyvecs-
kék, — több rendbeli tudakozásra — minden
megkívántaié mennyiségben kaphatók. Pes-
ten, egyetein-utcza 4. sz. a. — 100 db. ára
3 forint.

HETI-NAPTÁR.

hetinap.

25
lse

27
28
29
30
31

Vasár.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Péntek
Szomb

Katholikus és Protestáns
naptár.

Deczember
B N Karácson
István vért.
János evang-
Aprószentek
Tamás pk. vért.
David király
Szilveszter p.

Hold

B. fi. Kar.
István vért.

Aprószentek
Jonathan
David
Szilveeter
változásai. (

• ' • G) JJ a p ll C H o l d
Görög-orosz Izraeliták |___M- ,- , , . . .- :

naptár. | n t>ptára^J^s8zaik£jnyn|Lho8sZ a | kél | nyüg.
6. D.

;?!?«* Eustr.

lb ggeng
17 Dániel
18 Sebestyén
19 Bonifácz

Kislev
26
27 Illés
28
29 Elizeus
30 Rosodes
1 Tebeth R.
I* Alzabat

fok
274
276
276
277
278
|279
280

ó.p.
7 49
7 49
7 49
7 49
7 49
49
49

4 16
4 17
4 18

Ujhold szerdán 28-án 1 0 , j r a 8g pereikor este.

fok v.
231 18
244 14
257 35
271 19
285 23
299 40
314 8

8 35
9 13

5. p.
1 42
2 25
3 15
4 14
5 21
6 34
7 49

TARTALOM.
Ki volt boldogabb? (képpel) Gyb'ry Vilmot. — A szép

özvegy-asszony. Komáromi Kálmán. — A magyar he-
gedősök. Zelenka J. — Szegszárd főpiacza (képpel). Zem-
bory <?. — Feleki Miklós (arczkép). — A pesti alsó Dunapart
(képpel). — A szemüvegekről. Dr. Grossmann. — Lapiro-
dalmunk hatása a vidéken. Neme* Albert. — Egyveleg. —
Tárház : E lapok olvasóihoz. — Irodalom és müvészet. —
Ipar, gazdaság, kereskedés. — Közintézetek, egyletek. —
Balesetek, elemi csapások. — Mi ujság? - Nemzeti
szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. —
Heti naptár.
_ — TT--.

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak.magyar-utc«a 1. «z v



H I R D E T É S E K .

ÁRJEGYZÉKE

LEGUJABB MAGYAR KÖNYVEKNEK
Heckenast Gusztáv kiadó-hivatalában Pesten,

egye'em-utcza 4-ik sz. a. megjelentek, és minden könyvkereskedésben kaphatók:

Jósika Miklós.Emlékirat. £ e
k ö t í t N '™b iWt (168 l»p)Bo iítba

ó l t(A I l ik kötet sajtó alatt.)

müveiből 8Zer-
8 ft.

i MÓP MÍIvf»n<*k a llOÍí ? ElWéldsek. Két kötet. Nyolczadrét.

i iTiur. l u n y e n e i í a I I U K : (207,200 iaP.) Boritékba füzve 2 ft.

Zilahy Károly. Hölgyek lantja. Magyar
kei>zlve Egv aezélmetszettei 8 rét. Fűzve 2 ft. Diszkötésben

Goethe. Az ifju Werther keservei- Forditotta BajZa Jenö
12-rét. (I9i lap.) Füzve 1 ft. Diszkötésben egy fényképpel 2 ft. 40 kr.

l vá\i\<ratt\tt m u n k á i Kéziratok a eredeti kiadások alapján
R O n a i V d l O g d H H l I I U l I l K d l . Toldy Ferencz által A költő arcz-
képével. 8-rét. 3 kötet. Fűzve 1 ft. 50 kr. Velinpapiron, diszkötésben 8 ft.

P a C Z Í g G. C . Korunk igényei szerinti gyakorlati
E l é l ü é t l á g o s k é z i k ö n y v a föld

Berzsenyi Berzsenyi Dániel munkái, UJ™ átnézett kiadás.
A költő örökösei megbizásából Toldy Ferencz által. A költő hü arczképével.
Két kötet. K. 8-r.(1.192,11.2391 ) Borítékba füzve 1 ft 50 kr. Diszkötésben 3 ft.

Ujabb magyar Lantosok. Petőfitől máig.
képével. Füzve 2 ft. Diszkötésben

arcz-
8ft.

kOSZOrUSOk Irói élet- és jellemrajzok. Irta Zilahy
6 f

yai kOSZOrUSOk abU jj
Károly. Mutatványokkal és tizennégy aczélmetszettel. N. 8-r. Diszkötésben 6 ft.

J. S. Albach. Stunden der Andacht.
Tugend und Ewigkeit. Geheftet S ll. Elegant gebunden

Schiller Frigry. A harmincz éves háboru törtenete.
Forditotta Torkos István. 8-rét, (423 lap.) Fűzve 2 ft. Diszkötésben 3 ft.

M a r r v a r l/Áli tltlnö-7 huszonhat nagy földképen egész földünk egyes
i U a g J ú l J\ C i l aiiaob , részeit ábrázolja az államok jelen területi viszonyai

i H f l v y Janón fel l kid 12 ft
g J ú l J\ C i l a , részeit j

szerint. Hunfalvy Janón felügyelete alatt kiadva.
y

12 ft.
y

A V P í t í i r í^élkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyél
c l I l d i . tudományok és müvészet köréből lehetőleg minél több érd -kes rár-
gyat és egyéniséget bet.Usorozatos rendben megismertet Tiz kötet: A—Zwingli

Ára egy kötetnek 1 ft ö t kötetben vászonba kötve
g

12 ft.Ár egy

Henszlmann Imre. A székes-fehérvári ásatások
eredménye. Kilencz körn rajzolt táblával. 4rét. Boritokba füzve ára 5 ft.

Uj franczia -magyar és magyar-franczia szótár.
A legujabb kútfők, különösen Mólé franczia szótára szerint sxerkesztve. Harmadik
tetemesen bővített és javított kiadás. Elsö kötet : franczia-magyar rész. 8-rét.
(415 lap.) Borítékba füzve 1 ft. 60 kr.

Gróf Széchenyi István politikai iskolája, Wj<t
összeállitva. Három kötet. N.-8-rét (384. 456 lap). Ára füzve 7 ft. 50 kr.
(Mindegyik kötet Z ft. 50 krért külön kapható.)

Salamon Ferencz. Magyarország a török hóditás
korában. Nagy 8-rét. (431 lap.) Boritékba füzve 2 ft. 80 kr.

Dr Weber György. A világtörténet
' ~Sí-dlmSS^áz^T t ^ L J

Ill-ik és IV-ik füzet. Nagy 8-rét. Egy-egy

tankönyve

élfy János. Eíhika, vagy bölcsészeti erkölcstan.
N H.rM. (216 lán 1 Boritékba füzve 2 ft.
y ,

N. 8-rét (216 lap ) Boritékba füzve

alusi könyvtár:
. . . . . . . . . „„..j . .

IV-ik kötet : lleisrher Ibidre. Kereskedési növények mivelése. Nevezetesei)
az olajmagu, tonalbeli, festő- és egyéb gyáraknak való, — végre a köihasznu
fűszeres-növények rniképeni természeteséről szóló kézikönyv. 8-rét. (1Ü4 lap-)
Borítékba füzve 50 kr.

V-ik kötet : Heischer Endre. Juhtenyésztés és gyapjuismeret, ajuhbetegségek
ismeretével és gyógyítás-módjával Boritokba füzve 6ü kr.

Egyuttal czélszerü és tanulságos kézi-könyv a földbirtokosok, bérnökök, mezá-
gazdaság-intézök, kezdö-gazdák s tanonczok, szóval mindazok számára, kiket
érdekel a gyakorlati mezei-gazdaság, az ötödik kiadás nyomán hazánk viszo-
nyaihoz alkalmazva, átdolgozta Reischer Endre, volt keszthelyi gazdasági tan-
intézetbeli veg)tan, gazdászat-, műtan- és számvitelnek tanára. Nagy 8-r. (.437 1.)
Boritékba füzve ára 2 ft. 60 kr.

r í»-íi '7rln««S7nnv t P P n d n i a k 0 i*életben, házban és köny-
5.] * g a Z U d i s b Z O n y l e C I l U O I hábau. Kézi-segédkönyv nök és
hajadonok számára Irta IMedve Imre. (N. 8-rét. 500 lap.) Fűzve ' 2 ft.

Ö fl.

J. JS. Albach. Harmonies religieuses
i

S. Albach. H i g i e u s e s prieres a ru8age des
catholiques. Nouvelle traduction d'aprés la dix -septiöme edition allemande. Avec
trois gravures 32-rét. (587 lap.) Fűzve 2 ft. Dhskötésben 5 ft. ̂

Tarkanyi Béla. ifjuság kalauza az örök életbe.
Kathol. imakönyv énekükkel és zsoltárokkal. 16-r. (314 1.) Csinosan kötve 80 kr

^ y j őrangyala.
tató papiron két képpel vászonba kötve 1 f
Velinpapiron o t k éPP l > 1 b ö r b e k o t v e ' arany vágással 2 ft. 50 kr. Diszkötésben 5 ft

u \ D j A k í' 9 ft Sr wtag által Két kötet. 8-rét (348.441 lap.) Boritékba füzve
Velinpapiroson, diszkötésben

2 ft 5o
5ft.

Legujabb és legteljesebb magyar köszöntő, ujévi, «»-
letésnupi, névnapi, iakolavizsgálati és más alkalmi üdvüzletek versekben ét
levelekben szülékhez, nagyszülékhez, keresztszülékhez, gyámokhoz, pártfogókuoí.
jótevőkhöz, tanitókhoz, rokonokhoz stb. A magyzr ifjuság számára. Függeluk:
válogatott franczia és német köszöntések. 16-rét. (222 lap.) Kötve 50 kr

Magyarok történelme versekben. f-^
Keményen bekötve 1 f t

. . » i^ T» ' i *R Jó tanácsok világba lépő fiatal
J ó s i k a J u l i a . P á l y a v e z e t ő . s r á m á r a . K Í S f d é t ( 4 3 2

2 ft D i k ö t é b
y

ritékba füzve 2 ft. Diszkötésben

világba lépő
nyofezadrét. (432 iaP.>

2 ft. 80 kr.

"~" ' l iT^ *X ~ Pákh Albert, a Vasárnapi Ujság szer-
A m a g y a r e m b e r k ö n y v t a r a , kesztójefelügyeleteaiatt.iooiv8-ré«j

" . ~ ,i >̂ . , , , i i.::u..„ 2 ft. 50 ir.Négy kötet 2 ft. Postán bérmentesen küldve

~ ~TT7i T\ \ í . » „ t á n n t n rövid előadásban.
Horváth Mihály. A magyarok törtenete Harmadik javi^tt

kiadás. 8-rét. (586 lap.) Ára füzve 2 ft. fiQkrJTtaonba kötve 3 lt.

i angol nyelvtani uj tanrendé,
l l i i i é b é l t a h n

e^dörfnLG^eredeti ang y j
melvet követve, nehány hónap alatt lehet olvasni, irni és beszélni t a ^ h n .
A magyar Unulók hasznáatára átdolgozta Egau James. Füzve 1 ft. 50 kr.

Dr. Kőnek Sándor. Az ausztriai birodalom, jelesen
magyar korona országainak statistikai kézikönyve. Elsö kötet. A teljes munka
nak ára 5 ft.

Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz
Az uj törvénykezési rendszer behozatala óta kibocsátott szabályrendeleteknél
hivatalon felhívás es hiteles adatok nyomán összeállitott teljes gyüjtemények. —
Elsö folyam. 1861-1863. Második ujonnan átvizsgált kiadás. 8 rét. (227 lap.)

" ba fűzve 2 ft.
folyam. Elsö füzet. (1864. Január—junius. I—XXXII. sz.) 8-ré

Boritékba füzve 1 ft. 40 kr.
füzet. (1864. Julius—szeptember XXXIII-LXVII. sz.) 8-rét. (53 lap

Boritékba füzve 60 kr. •
•^ Figyelmeztetés a t. cz. vidéki közönség számára, különösen oly helyekre nézve, a hol könyvkereskedés nincsen. — «
k Megrendelések a fennhirdetett könyvekre egyenesen a fenneveíett kiadó-hivatalhoí intéihetők, a mely a szétküldést ^ í t ^ n t i i

pontosan posta-uton eszközlendi, és pedig azon esetben, ha a megrendelt könyvek összege legalább 2 f'tot tesz, bérmentesen. Az illető ös&zeg
vagy előre beküldendő a kiadó-hivatalhoz, vagy a könyvek átvételekor a posta-hivatalnak kifizetendő.

K t a «r i l f t i r J w i é k e t i l l g í „ n , ... H e c k e n a s t G u s z t á v ynyvkiaűó-hivatala.

Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan.
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körülírását szives
, á r o s á n kedvelt s orvosilag jóva-

Iiagyott s megvizsgált

tüdőbetegek jtóniira

császári királyi szabad. tisza-vldéki vasut.

1EIETREHD.
1864. deczember l-töl kezdve lováhbi rendelésig.

Bécs
Pest
Czegléd.
Szolnok .
Püsp.-Ladány

1. Bécs- és Pestről Kassa felé.
3 óra — perez délut.
4 „ 28 „

• „ 5 „ 25 „ „
>, * i, 29 „ ,,

. érkezés 10 „ 34 „ „

indulás 8 óra - percz este I Debreczen indulás
6 25 „ reggel Nyíregyháza „

" 9 " 27 „ „ T o k a 3 '
" 10 " 27 „ „ Miskolcz

26 „ délután í Kassa .

Dr. Rrombholz gyomoiMiqueui je
)r Brünn szájvize (Síomaticon).
1 1 * Jr * " L ára ^krajczár au^ír «*«*•

Bécs
Pest
Czegléd

II. Bécs- és Pestről Nagyvárad felé

indulás

Egy nve^ ára ^ ^ .— -,,-
Folyvást egészen friss és legjobb minőségben kaphatók:

Török József, gyógyszerész király-utcza 7-ik szám alatt, —
Ebenführer A., Gyndele G., Gindricli J., Hausner F. L.,
Höfler unokái, Kindl és Frühwirth, Köhler E., König N.,
Oszeczky és Sehieszler, Reitszam Ferencz, Szenes Eduard
Tobisch C , Tanner J., Vághy K., Weiss FI. uraknál.
Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór V., Brnnner G. F.,
Steden J., Prohászka és Sehwarzmayer uraknál.

Bécs . . .
Pest . . .
Czegléd
Szolnok

8 6 r a - p 8 r « este Püsp.-Ladány indulás 1 óra 58 percz délut.
A 9S reeeel B.-Ujfalu.. „ 8 " *£ " "

„ 6 „ 25 „ reggel 1 ^ ^ é r k e z é s 4 „ 38 „ „
„ •» 1> * ' " '*

III Bécs- és Pestről Arad felé.
indulás 8 óra - pe.cz este \ Mezó-Tür . . indulás 12 óra 39 percz délu,

« 6
9 " 2

4
5

7 " r e g g e l , £ í d a : - . : : « k e Z é 3 5 : ; - : «
l l „ 2 „ „ 1

IV. Kassáról Pest és Bécs felé.

Kassa . . . •
Miskolcz • •
Tokaj

| Nyíregyháza
Debreczen .

indulás 5 óra — peres reggel
7
9

10
12

52
35
34
12 célután

Püsp.-Ladány indulás 1 óra 45 percz délut
« A APüsp.

Szolnok
Czegléd
Pest . .
Bécs . .

V. Nagyváraira! Pest és Bécs felé.

f
Nagyvárad . indulás 10 óra 6 percz rsggel

l l
érkéz. 12

84
48 délután

Czegléd .
Pest . . .
Bécs . . .

érkezés 5 óra 41 percz este
8 „ 37 „ M
6 „ - „

érkéz. 5 óra 41 percz délut.
8 „ 37 „ este
6 „ — „ reggel.

lsó-Lendvan : Kiss A.
radon : Tones és Frei-
berger.
szódon: Hanmscb A.
patinban:WényM., Wei-
dinger S.

j-anyos-Marothon
masa J- B.

Imáson : Beck K.
iaánban : Sabinnoszky J.
Jaján : Stern K. és Dietzl
és Michitsch St., Herzfeld
fiai.

Sa-

réti J.

é t e r e i é n : Kelpés társa,
Dietrich és Fleischer.

Halán : Knaus J.lonyhádonBeckJ-SchanU

».JGyarma«onSipplertest-

Iglón : Inderka.
Jassyban : Immervoll J. E.,

Schoidler.
Kőszegen : Küttl és Strehle.
Kolozsvártt: Kozák E.
Kaposvártt : Kohn J.
Karánsebesen: Stojesevics.
Kassán : Novelly A.
Késmárkon : Szopkó K. N.
Kecskeméten : Gallé gysz.,

Handtl, Milhofer.
Keszthelyen : Singer teatv.
Kls-CJzelf : Ufunner Gr
Komáromban Grötschlgy.,

Ziegler A. és fia.
Körmöez-Bányán : Nem-

tsek J.
KostelniczánRadakovicsM.
Léván : Bolemann Ede.
Lugoson : Popovicza D.,

Weisz testv., SchiesslerA-
Makón : Ocsovsky S.

Pasp&k-Ladányban: Haa-
gen Alajos.

Rozsnyón : Pleymann A
Madaras G.

Rimaszombatban Kretsch-
már.

Roman : Bogdánovich J.
Sasváron : Müke gysz.
Selmeczbányán Dimák J.E.
Sellyén : Weigl József.
Szentesen : Eiszdörfer G. és

i Probuska J.
I Szekszárdon : Mihók J. és

Mihek N. J., Stern M.,
Noviter A.

Szepsi-Sz.-Györgyön : Vi-
tályos B.

Szegeden : Hauer A.ésLan-
sovits. Mészáros Pál.

Szolnokon : Scheftsik Ist»
Szabadkán : Reisner A. S.
Szebenben : Zöhrer J. F.

Schönberg A.

vérek.

szeresz.
: Jekelius

Eichwald

Spuller J. A.
Mitroviczán : Kerstonovits.
Mohácson : Kögl A.
M -Óvártt : Koller Alajos.
Maros-Vásárhelyen : Fo-

garasi D.

J.,
Borsosy. „

Beésen : Szathmáry K.
ftévan : Büchler A., Otyos.
Diákovártt : Bosmakovich.
9 -Földvárit : Timmer K.
EsztersombanrBierbrauer.
Egerben : Weszely gysz.
Eperje«enZsemberyJ.,Papp

Parikén • Deszathy S., Ar-
g?rov"hG.éSKárojlovich

Féleg^házan : Hunyady I.
Fiuméban : Rigotti.
Fogarason : Schranz "••
Fehértemplomban : Joan-

novics és Boschits.
Fehértemplon* (Bánátban);

Schmitz G. _ , , . . ,Fehértemplom(Erdélyben)
Barbulovics D.

Galanthán : Wallandt Tód.
Gyöngyösön Kocziánovieh.
Gyulán : Császár K.
Gy ör ott : Hergesell A.
Hadersflorfban Martinides.

Sz.-Kereszten : Detony V.
Sopronban : Voga, Éder és

Rupprecht J.
Szi«etvárott: GrünhuthM.
Sziszeken : Pokorny F.
Szombathelyen : Pillich és

Albrecht F. R.

Danilovics „-, _ ö „
Herschani, Schlesinger G

Ifi.-Bányan : Pap
N.-Kanizsán : Fábián özv,

Zerkowich W. A.
-Károlybaa - Alex,

S~«F?\._ S c h a n n e r .

Sümegen : Hirschler N.
S.-Somlyón -. Ruszka Ign.
Tapolczán : Frisch József.
Tapolcsánban KalabaC. A.
Temesvártt : Jeney és Sol

quir,Hain,Schidlo F.,Fah-
ner Károly.

VI- Aradról Peat és Bécs felé.
Arad . . . . indulás 10 óra 15 percz dtlel. j Czegléd . , . érkezés 6 óra 83 percz este

„ 12 „ 14 „ déUen j Pest „ 8 „ 37 „ „
„ 2 „ 32 „ déktán Bécs „ 6 „ — „ reggel.

Szolnok . . . „ 4 „ 22 „ ,
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett részletes

menetrendben van kimutatva.
CW A debreczeni vásárok ala t Czegléd és Debreczen között a csász, kir

szab. osztrák állam-vasuttársaság személyvonataihoz csatlakozólag, a személyvonatok
mindkét Irányban naponkint kétszer iognak közlekedni; miről annakidejében
réesVetca tudósitás íog közzététetni.

A ?asnthoz csaílaloió postakocsik menetreide:
Arad—Szeben : Indulás Aradról naponiint este 7 órakor. Érkezés Aradra napon-

kint reggel 3 óra 35 perczkor. (Az utasok korlátlan fölvétele mellett.)
Nagyvárad—Kolozsvár : Indulás Nagyiáradról naponkint este 6 óra 30 perczkor

Érkezés Nagyváradra naponkint regjel 6 óra 40 perczkor. (7—8 utas fölvétele
mellett)

Nyíregyháza—Beregssasz : Indulás Nyiregyházáról naponkint reggel7 órakor.Érkezés
Nyíregyházára naponkint este 5 órako? (3 u'as fölvétele mellett.)

Nyíregyháza — Szathmar : Indulás Nyiregjházáról vasárnap, szerdán és pénteken este
6 órakor. Érkezés Nyiregyházára hétfin, szerdán és szombaton reggel 2 órakor.
(3 utas fölvétele mellett.)

Nyíregyháza —Nagybánya : Indulás Nyirsgyházáról hétfön, kedden, csütörtökön és
• szombaton este 6 órakor. Érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütörtökön

és pénteken reggel 2 órakor. (3 utas fölvétele mellett.)
Tokaj — S.-A.-Ujhely : Indulás Tokajból naponkint este 7 árakor. Érkezés Tokajba

naponkint reggel 4 óra 30 perczkor. (3 ttas fölvétele mellett.)
Miskolcz, Eger, Pest. Indulás Miskolczról naponkint reggel 6 órakor. Érkezés Mis

kolezra naponkint este 6 órakor. (3 utas felvétele mellett.)
Kassa — Locse : Indulás Kassáról naponkint éijel 12 órakor. Érkezés Kassára naponkint

éjjel 12 óra 15 perczkor. (3 utas fölvétele mellett.)
Kassa—Prsemysl : Indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órakor. Érkezés

Kassára hétfön és pénteken délelött 10 ór»kor (8 utas fölvétele mellett.)
! Kassa, Munkács —Szijceth : Indulás Kassáró! naponkint éjjeli 12 óra 30 perczkor. Érke-
j zésKassára naponkint éjjeli 12 óra 50 perczkor. (•! utas fölvétele mellett.)
I Ka*sa—Vácz : Induiás Kassáról hétfőn regg«l 2 órakor. Érkezés Kassár, pénteken

éjjel 10 órakor. (1 utas fölvétele mellett )

CIV1 *^«, O

Hőgyé : Rausz St. özv.
Hollitson : Mühlbauer.

l » * v á h l

és Panthotes.
Nagy varadon Kiss S.,Röss-

ler J. K. és Rosenthal A.
Oraviczai! : Pintinger J.
Orosházán : Székány Istv.
Palánkan : Karvázy A.
Pakson : Flórián J.
Pancsován: Huber J., Kran-

csevicsP., Joannovics D.U.,
Joannovics J.B. és Kresa-
dinacz M.

Pápán -. Bermüller S.
Péterváradon : Nagy Ign..

Andres Ferencz.
Pozsonyban: Sehneeberger

és Heinrici, Pisztory.
Pécsett : Berger C, Pucher

G., Rech W., Lakich F.,

Újbányán : Hamel G.
VJj-Vrerbaszon: Singer H.
Varasdon : Dr. Halt er.
Veröczéu : Doma.

I Verseczen Karnap E.,Obra-
dovics, Fuchs János, Blum
J., Joannovics J. P.

Veszprémben Frömmel H.
Váczon : Bodecdorfer J.
VukovárttStanitsTh. Mar-

kovits B.
Zomborban : Weisz J. és

Popits István, Falcione
Heindlhofer R., Csarsch C

Zimonyban : Treschtfik,Jo
annovics és Petrovics.

Z.-Egerszp«ten : Handler I
365 (4-12)

9725 896(4-0) Az igazgatóság.

Kitünő ünnepi ajándékok az ifjuság számára.
Bátorkodunk a t.cz. közönséget a következö, nálunk megjelent ifjusági

iratokra figyelmeztetni, ugymint:
m°zgatható ábrákkal. Mulatságul gyermekek szá-
mára. Nyolcz lap, eredeti rajzokkal és magyará-

2 ft. 40 kr.

alakban v

G., K
•• A rrnolv feliér üvegekben árultatik, s felülről kup

f i ^ S e l melyen (valamint az üvegeken) „Apotheke
ónlemezzel, melye K w e m l é l h e t 6 > j ó l e k a r v a , _

i £ " í l á i á á a l vannak ellátva-

ő képes-könyv

íReffeVcsizmás kandúrról. ES&E?SS ~~*SE
' . . . . * fiataháe számára átdolgoa^
A napkeleti regék gyöngyei. fcSU«Sr **«%**-

16 kőnyomatu képpel. Ára csinosan kötve ^
, Megjegvezzük egyszersmind, hogy gyermekeknél kedvesebben*

kokkal nem lehet kedveskedni.
dveskedni.

Lauffer testvérek,
könyvkereskedés s kölcsönkönyvtár Pesten, á " " "
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Hirdetmény.

runiburgi

vászon-kereskedésében Bécsben,
egy csőd alá jutott kereskedői háztól átvett 450 darab valódi rumburgi, sziléziai hegyi
vásznak, rumburgi asztal-készületek, törülközőkendők, kanavászak s a legszebb vászon-

batisz-zsebbkendők

5O°/o-tel a gyári áron alól
jótállás s a vsázonáruk valódisága s teljes rőfmdrték kezessége mellett eladatnak.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy postai utánvét mellett, gyorsan
s a leglelkiismeretesebben teljesittetnek.

Kivánatra, mustrák s árszabályok küldetnek.
JÜ ĝT -A- megrendelő levelek ekép lesznek czimzendők: llerrn S. Meth,

Rothenthurnistrasse Kr. 29 in Wien. 898 (5—6)

1 db. fehér fonalvászon, gyári ár 18 ft., most csak S ft. 50 kr.
1 db. mángolatlan házi vászon, gyári ár 22 ft., most csak l l ft.
1 db. 30 ról'ös rumburgi creaszvászon, gyári ár 25 ft., most csak 18 ft.
1 db. 37 rőfös kézi fonatvászon, gyári ár 30 ft., most csak 15 ft.
1 db. rumburgi vászon 8 ingre, gyüri ár 34 ft., most csak 17 ft.
1 db 40 rőfös rumburgi fonalvászon, gyári ár 35—40 ft., most csak 18—22 ft.
1 db. hallandi fonal vászon, gyári ár 32 ft., most csak 16 ft.
1 db. 50 rőfös hollandi vászon, gyári ár 46-55 ft., most csak 23—28 ft.
1 db. 50 rőfös constánczi vászon, gyári ár 56—80 ft, most csak 28—40 ft.
1 db. 54 rőfös legkitünőbb rumburgi vászon most csak 26, 28, 30, 35, 40, 50, 60,

70 ftig a legfinomabbak.
1 db. szines kanavász ára most csak l l , 12—14 ftig a legfinomabbak.
1 duczat fehér vászon-zscbbkendó 1 ft. 60 kr.. 2 ft. 50 kr., 3, 4, 5—6 ftig a leg-

finomabbak.
1 duczat franczia batisz-zsebkendő 4, 5, 6, 7, 8—10 ftig a legfinomabbak.
1 damasz asztalkéezület 6 személyre 5, 6, 7, 8, 9—10 ft. a legfinomabbak; 12 sze-

mélyre még egyszer annyi.
1 duczat jóféle cseléd- vagy konyha-kendő ára most csak 2 ft. 50 kr.
1 duczat damasz törülköző vagy asztalkendő ára most csak 4 ft. 50 kr., 5, 6, 7,

8, 9 —10 ftig.
20,000 rőf különféle vászonmaradékok, hogy izokon mielőbb tuladhassunk 35, 40,

45, 50, 60, 70-80 krig.
A most divatozó szines gyapju-alsószoknyák ] db. ára most csak 5 ft.
A legszebb téli ruhakelmók rófstámára 25, 30, 35, 40, 45, 50 —70 krig.
*/« ről" szélea legfinomabb cachemirek, fekete, lila és kék szinben, rófe 95 kr.
Hogy az eladás a legnagyobb mérvben töiténhessék, 25 frtig vá«ár:ók egy fél
duczat franczia batisz-zsebkendöt, 50 ftig bevásárlásnál egy darab téli ruhakel-
mét, 100 ft. bevásárlásnál egy divatszerü lorgshawalt kapnak tiszteletdijul.

Elöfizetési
az

ORSZÁG TÜKRE
czimü

illii*trnlt heti-lapra, negyedik évfolyamára.
Soraink a hazának művelt osztályához levén intézve, mellőzzük részletesen fejte-

getni az iüustrált lapok hasznát, hatáskörét, becsét és előnyét.
Kgy illustrált lap tárgyára nézve, a világ bármely hazájában ugyanaz; dt; szelle-

mére épen oly különböző, mikép különböznek egymástól gondolkodás és jellemre, az
egyedek, a nemzetek.

Azért a más művelt országok illustrált lapjai bizonyos tekintetben még sem
lehetnek tényezői a mi előhaladásunknak.

A remény biztat, hogy az .,OrszágTükre" politikai heti szemlét is fog hozhatni,
mint hoznak más czivilizált országok illustrált lapjai.

Az illustrált lapok politikai rovata nem arra való, hogy pártokat képviseljen;
hanem arra, hogy az eseményeket annál részletesebben, kimerítőbben cs hamarább
ismertethesse.

Képeink nagy részének rajzolására Barabás klassikus festőnket nyertük meg
Az egyház- és nevelésről mindenik hitfelekezetnek illetékes tagja fogja

lapunkat értesiteni.
A szinházi rovatra különös gondot forditandunk; a drámát és ezzel rokon-

előadásokat Tolnai, az operát és ezzel rokonokat Bartalus belmunkatársaink fogják
birálni.

Az irodalom és müvészet czimü rovatokban lehetőleg ismertetni fogjuk a világ
irodalmát és müvészetét ugy, mint a hazait.

Az ipar és kereskedelem czimü rovarunk szintén hazai és külföldire oszlik,
s mit a tudomány és ipar ujat fölfedez, vagy sikerrel alkalmaz az élet jó'étének. —
Reményünk vau, hogy a magyar képzőmüvészeti társulat — boldogabb időkig —
lapunkat fogja közlönyéül választani.

S mindezeken felül adunk évenkint négy színezett divatképet szöveggel, s adunk
minden félévben egy oly jutalomképet, mely az „Ország Tükré"-nek épen oly díszére
legyen, mint hazai művészetünknek.

Uj évi előözetöinknek Orlay szép festvényével (Thierry Attilájából egy jelenet)
Barabás által nagyban rajzolva, fogunk kedveskedni.

Az „Ország Tükre''-nek eddigi minden viszonyai merőben megváltozván, munka-
köre uj szellemi erőkkel gazdagodott: s közreműködésüket igértek még Gyulai, Jókai,
Losonczi, Szász Károly, Szathmáry Károly, Szilágyi Sándor, Thali Kálmán, Tóth Kálmán,
Vértesi stb.

Kölönös és szigoru felügyelet leend a pontos szétküldésre.
Ü V " Az „Ország Tükre" uj éven tul, nem mint eddig, minden tiz napban, hanem

jeltn alakjában egy iven, minden csütörtökön, azaz némely hóban négyszer, némelyikben
pedig ötször is fog megjelenni.

Elöfizetési föltételek : Egész évre 12 ft., —félévre 6 ft., - évnegyedre 3 ft.
Az előfizetési p5nzek Engel cs Mandelló nyomdájába küldendők (egyetem-uteza 2. sz.).

j j^" " A nagy diszkép szorgalmas becsomagolásaért és postadíjért, kéretnek a
t. cz. előfizetők az elöfizetési áron kivül még 40 kr. a. é. beküldeni.

Pest, deczember 10-én 1864. r\ <• o' TJ

Gyárfás Ferencz,
25 (2—2) felelős szerkesztő.

ADLER L
pénzváltó-irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
Az általam rendezett

sorsjegy-társulatok programmja.
I. Beüzetés 25 egy negyedévi részletekben:

20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. % évenkint, — B. 18 személy 19 darab

1 ft. 30 kr., B. C-nél 68 kr.
részletszelvényenkint

ll. Befizetés 25 havonkinti részletben:
E. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6 ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab

Vi 1860. sorsjegyre 4 ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10darab '/i 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — gaF~ Bélyegdij részletszelvényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr., F. G.-nél
99 kr., lI -nál 68 kr.

Az e társaságokbani résztvevők az ille!ő részletbefizetési ivekben bejegy-
zett sorsjegyekre közösen játszanak; a nyeremények, miután a kihuzott

sorsjegyek ujabbal helyettesittetnek, a résztvevők közt egyaránt osztatnak
fel, s a részletfizetések letelte után az A. C. D. E. F. G. alattiak mim!
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, — all.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél aa eladott sorsjegyekből reáe3endő részletet kapja.
^ ^ Alakitok továbbá kívánatra mindennemü zárt-társulatokat, tetszés

szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.

Sorsjegy-árak havonUúiii részlet-fizetéssel:
Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.

„ „ „ 40 fttól 100 ftig, „ „ 8 ft.
100 fttól 200 ftig, „ „ 12 ft.

„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 35 ft.
IPF" A legméltányosb feltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy '/« évenkinti

részlet-fizetések is eszközölhetek.

ígérvények dijai:
1 darab Eszterházy-igérvény 10 ft., — 1 darab Credit-ígérvény 3 ft. 50 kr., —

1 darab Como-igérvény 3 ft., — 1 darab 1854-iki ígérvény 6 ft. ~ Bélyegdij 50 kr.

Különféle sorsjegyek összeállítása havonkint! részlet-Dzetés
nielieit.

5 forint : 1 Rudolf-, 1 Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 7 forint:
i a„i„ , o .„„;», i i,»a.„-,, i riuauir-rursjegj. — 9 forint : 1 Orndit-, 1 Com.
1 Kcglevich-sorsjegy. - 9 forint : 11864-iki 100ftos, 1 Waldstein-, 1 Windischgratz-,
1 Keglevich-sorsjegy. — 10 forint : 1 Credit-. 1 Waldstein, 1 Keglevich-, 1 Rudolf-
sorsjegy.—10 forint : 1 Genois-, 1 Pálffy, 1 Clari-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 Keglevich-

1 1864-iki 50 ftos. 1 Clari-sorsjegy. — 20 forint : 1 1854, % 1860-iki, 1 Keglevich-,'
1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint : 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 100 ftos, 1 trieszti,
1 Pálffy-sorsjegy. — 30 forint: 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos,
1 Keglevich-sorsjegy.
R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek rész-

jegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetek.
Bevásárlása s eladása mindennemü értékpapíroknak s pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- 8 állampapírokra, incasso 8
meghiza'fesok stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan 8 pon-
tosan teljeaittetnek. 692 (23-62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,

s szükségleteik fedezése végett idejekorán hozzám fordulhatnak.

A hatóságilag megvizsgált, s kitünő hathatósága miatt — gyomor-fajdalmakbau —
átalánosan megpróbált s jónak elismert

GASTROPHAN,
megrendelhető F ü r s t J. gyógyszerész-szállító-főraktára által Prágában,

Schillingsgasse Nr. 1044, és
PESTEN : Török József gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz., — és

Wásner JózsH'-nél.
£ V * Egy üvegcse ára 10 kr., postai küldéssel 15 krral több.

Arad : Schwellengreber J.,— Debreczen : Rothschneck K , — Károlyfehérvár;
Abegai V., — Kassa : Eschwig E., — Malaczka : Röhrich J., — Mohács: Kögl A., —
Munkács : Gottier L., — Nagy-Becskerek : Krieszhaber C , — Nagy-Szebcn:
Zöhrer J. F., — Pécs : Rech W., — Pozsony : Schneeberger D. és az irgalmasoknál,—
Rnma : Milutinovics S., — Sastyén : Miké A., — Siklós : Holmik F., — Székes-
Fehérvár : Légmann S.,— Szathmár :AVeis J., — Sze8«d : Kovács A., — Temesvár.
Pecher J. C és Solquier 3. W., — Tokaj : Krotzer A., — Tolna : Sehwarz M., —
Veszprém : Frömmel H. " 842 (7—8)

Dr. Patíison-féle kőszvény-gyapoí,
gyógy- és óvszer a köszvények s csúzos bántalmak minden nemei, ugymint : arcz-, mell-,
nyak- és fogfájás, fej-, kéz- és térdkoszvény, gyomor- és altesti, valamint derék s vékony

fájdalmak stb. ellen.
Egy egész csomag ára 1 ft. Fél csomagé 50 kr. Postai küldéssel 20 krral több.

Használati utasítások és bizonyítványok ingyért szolgáltatnak ki.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN : Török József, gyógyszerész BUDÁN T b Vil

á l

gygy
király-utcza 7-ik szám alatt.

p
BUDÁN : Taub Vilmos, szarvas-tér 613-ik

szám alatt. 827 (9 — 9)
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lt
biztositóbank.

ó-tármSir müködését rövid idő eiőtt megkezdvén, azon okníl fogva
i, m i , . ™ , nevezet, biztositó-btézetnel

i" ll7vU, Al„6.íe».plén., Torna, «.m*r- & íólyomme^kr.

tűzkár elleni biztosítások
eink által eszközölhetök. értesiteni van szerencsénk, felkérjük egyszersmind belföldi intézetünk szíves
Midőn erről a nagyérdemű hazai . . ^ n

e
s

g
e | g J l g á l a t u n k a t , s kijelentvén még ez alkalommal, miszerint minden e tekin-

922 (1—6)

A Hungaria" biztositóbank miskolczi vezér-ügynöksége.

LICHTENSTEIN és FÜRÉSZ.

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

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

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

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

Kapható P E S T E N : T ö r ö k J ó z s e f
gyógyszerész urnál a király-utzezában 7. sz.
BUDÁN : Bakats L. V. udvari gyógyszer-
tárában. TEMESVÁROTT : Pecher J . E.

f P f A központi raktár létezik Párisban,
dr. G i r a n d e a u de St Gervais-nél, rue
Richer, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden előforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger-
vais találtatik. 710 (13 -24)

Titkos betegséL
és idült, sulyos utóbajai ellen, több évi i
tapasztalás s a világhirü R l c o r d !
(egykori párisi tanárának) tanmódja j
után,8iker biztositása mellett rendel f
SUGÁR orvostudor. —Lakása fürdé-
ntcza 8-lk szám, a József-tér sarkai
- Elfogad l l órától l-ig. Nöki
8-tól 4-ig. 816 (10-2^

Megkereshető levél által
&kasa^isE''ax;"~" —• • ***

PESTEN

Az üvegcsék el vannak látva védmarkommal ®B * ' e k b e n küldetik el. — Ezen legtisztább és leghatályosb májhalzsir-faj _
i egytanilag megvizsgáltatik és csinkupakkal eljárt u K ^^ megnyerve, és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
4-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása• *j é „ , ' . . . _ _ „ ^ . . . ._. __ ^__..«__J..,tt, hanem a bepecsételt üvegekben lévé folyadék •«««™ á ^ a kV.i j.i-! L-i-íi T? r„ix^: n^<.«»,_má^a ísir-olai üuropanii».,
etet

. J- és

n y e r v e i és egyátalában semmi vegytani kezelés alá nem
knák leggondosabb e g y g y j 4 f ! , é g í e n épen «» azon állapotban van, miként az kSzvetienü! a

anem 3 bepecsételt üvegekben levft »«»y | lOf£ ,*• Euröpának minden orvosi tekintélye által mint legjelesb gyógysze
altul nynjtatott. - E v a ó d l P° r s c h :^ b t*«VÍny és U idült bőrkiütés, szem^yuladá., ideg- és több má
tfldft-bajokban, »erophnln» és raehltls. ké»«v»ny
alkalma t̂atik. 1 1 O I J . A gy^zerész;B éc b

792 (14 -50) J_

Haszonbérbea*18-
, _ , , ., T» -gyében, az

A Duna bal partján, Pest^y-' éa f é i
.ostaírhi gőzhajózási á l ! o n ^ u s z t á n ma;<Jfekvő ,.szentimre:' , - „:. , , • , . .armad résznyiholdra terieao, eg , • -^ /.„

" V I ' M I V I I i -,i i résznyi ret- esszántofo dból s ketharr ' e g é g t b e l l ,
legelőből álló foldten^' . mfa é v i
akar apróbb részlet^ t ö b b ' é v r e h a g z o n .
,anuár l-töl számití _,_,_ é r t e s ; t é s t n y e r -

ute.a8-ikszám.

r vidéken egy fiatal, ajánló kül-
k k b f \ ^ á á b n

„. „. B é c s b e n ,
„zum Storch", Tuchlauben.

k. sz. tiszavidékí vasut.

o

HIRDETMÉNY
A közelebbi debreczeni országos vásár

alatt 1865-ik évi január 3-tól bezárólag
ianuár 18-áig a jelenleg Czegléd és Ueb-
ret-zen között közlekedő rendes személy-
vonatokon kivül naponkint még egy második

reczenVöl indul el.
Eseninuzkedés mellett a Pestteli egyenes

összeköttetés s pedig Debreczen tele a
pestről 5 óra'35 perczkor délután, 1 est leii.
pedig a Czeglédről Pestre 6 óra 29 percz-
kor reggel elinduló vonatokkal fog eszKo-
zöltetni. 932 (1-3)

Az igazgatóság.

Megjelent, s minden hazai könyvárusnál kapható:

REMÉNY.
Nagy képes naptár 1865-ik évre.

(Hetedik évfolyam.)

Szerkeszti GIRÓKUTI P. F E R E N C ^
30 iv nagy negyedrét.

Harinincznyolcz sze'p eredeti fanietsívénynyel és egy diszes
czimképpel.

Nem mondunk dicsérő szót, hanem tartalma kivonatát kö öljük, melyből a tisztelt
közönség láthatja, miszerint a mulattató és hasznos képekkel ékítve, - naptárunkban
föllelhető : I. Naptári rész. - II. Hasznos és mulattatok : A munka nemesit. Beniczky
jaJllgl. - A ki megtér, üdvözül, humoreszk. - La Habbia-a, beszély. - Hogy fogták
hajdanában az ellenséget, tors humoreszk. - London és nagyszerűsége. - Mexikó
ismertetése. - Peru. - Számos k i s ^ czikk és költemény. ~ Ele rajzok : Szalay L. -
E Pál. - Fáy A. - Zilahy K. - Thiers L. Adolf. - Eugen.a és III. Napoleon. -

lj é t á

g g g Q fl \y g }• g e F F.
akadémiai könyvkereskedése.

állást y m u n k á k b a i f \% z o ^ g o r

?®J"' a n 3t magyar nő. Tudakozhatni Pes-
jártas,mx : u t c z a l Q i k g z f ö l d s j , i n t 2-ik ajtó,
ten,lov^ l o - u óráig. 906(3-3)

•1 H i r d e t m é n y . ( 2 8 )

, Mező-Túr város alsó része községe által
a Kőrös folyó környékén 6000 hold, 1200 D
ölével számitva holdját; eddig csak legelőül
használt föld —több tagban is — nyillvános
árverésen 3 évre, szabad tetszés szerinti
használatra, — jövő 1865-ik évi január 9-én
haszonbérbe adatni határoztatván:a bérleni
kívánók ezennel a kitüzött időre tisztelettel
meghivatnak. Az árverési föltételek a pol-
gármesteri hivatalnál megtekinthetők.

Mezö-Tur 1864., decz. 12-én.

E k Pál. Fáy A. Zilahy K. Thiers L
Gazdasági czikkek. - Gondüzök stb. - III. Teljes névtár

Ara csinos borítékba füzve csak I forint.

Pest, 1865. Deczember hó.

911 (A.— o)

KANTAJÓZSEF
(elöbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.
ajánlja

minden évszakra
dusan ellátott

legujabb bel- és külföldi

női-divatáru
rals-tárát.

793 (13-0)
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METH S. Hungaria"
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Központi szállitási rakhely a „gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
» , . t , á miS7erint a geidlitz porok oly használati utasitványokkal adatnak el, melyek saját utasit-

ÓVAS. Azt tapasztalván, imszerm= » B«1?1™ ^ v a n n a k
J
 h a m Í 3 Í t v a , s i g y külalakra né.vs gyártmányaimmal könnyen

ványaimmal szóról szóra azonosak e, . .«nevem ' J ^ ^ J ^ e z e n h a m i í i U n y o k megvételétől : hogy « általam k e l t e t t
összetéveszthetők - J ^ J 7 J ^ , ^ 3 2 S S L , ° . d . B . k papirjai hivatalosan letéteményezett védmarkkal vannak ellátvaÁra eey bepecsételt eredeti katmyaotK 1 fi. 25 kr. - Használati utasitás minden nyelven.

tagadhatatlanul az elsö helye: fogUJfl: e 1, mint « s o k ezer, a naSJ Q emésstheteüeiwégnél és gyomarhévnél;
levö halairatok a l eFM«l^ebben tann«t,tt, Jogy e porofc iog* fftfájá»nál, Tér-<ódula*nál, C.ÚÍO. fosfájda-
továbbá f ftrelAk, Te»e- és ideges «&i0^^^^a^~y2.^lLljli^mMl stb., a legjobb sikerrel alkalmaztattak, 8 a legtartdsb
;on»n*i, ^B«« ^"T^"^ " ^ T Í * es értelembeni igenis kiterjedt levelezés számos bizonyitványt tartalmast oly betegek res ,érői,
gyógyba'ást eredmény e z l e^ v , a l i o p a t hikua és hydropathikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, es egyszerü háá szerhez
kik, miután nálolt mmaen, «(" , 6 ,fknek helyreállitására oly soká eredménytelenül keresett gyógyszert meglelek — Ez elismerő-
folyamodtak, és ebben rongaiv cg b c s a k n e m miu (ien osztályai, a m munkások, tanitók, kereskedők, iparosok, müvészek, mezei-
iratok szerzői köiött a tarsaod • , e r é g . e k é 8 o r Vosak, valamint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek
gazdák, tanárok és h»v^alA° „^„"források sem okoztak legkisebb könnyebbülést, és kiknek egészségük csupán csak a Seidlitz-

A főraktár létezik :
TÖRÖK J Ó Z S E F gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt.
fiVF'^'RA.CB J O Z S E F u r kereskedésében', gránátos-utezában.

"Eíen czégek alatt ssintén megrendelhető:

a norvégiai Bergen városból való valódi Dorsch-májhalzsirolaJ is.
© , ® , , .. „ir i ft 80 kr., egy kisebbnek 1 ft. a. é\

Ara egy nagyobb üvegnek 1 «• »« » > »/



BUDAPESTI ELLENŐR
czimü

encyclopaediai, társadalmi, szépirodalmi, müvészeti
kritikai és ismeretterjesztő füzetekre.

Mint lapszerkesztő még most sem működhetem, de azért majdnem háromév;
keserves hallgatás után szabad legyen ismét föllépnem egy oly független szellemü é s
nemesebb irányu vállalattal, mely a közértelmiség s különösen nemzeti művelődésünk
fejlesztését hatékonyan mozdíthatja elő, s pangásban levö irodalmunknak, életrevalósága
és szigoru de méltányos ellenőrködése által hasznára válhatik. — Ellenőrünk rovatai a
következök lesznek : l.lrányezikkek, különösen a magyar társasélet gyökeres reformját,
átalakítását illetők, miután eléggé meggyőződhettünk a felől, hogy nemcsak a politikai
intézmények, hanem társadalmi, házi életünk és neveiéli rendszerünk pusztitó bajait,
égető sebeit is sürgetöleg orvosolnunk kell. — Photographink. hú fény- és árnyképek
magyar korkérdéseink világából, — például : Mi különbség és hasonlat van az 1848-iki
és az 1861-iki pesti országgyülések közt? Hogyan kell az 1861-iki országgyülési
képviselők jelesbjeit híven s pártérdek nélkül photographirozni? Hogyan lehetne nálunk
a nemzetiségek koidését legméltányosabban megoldani? Mivé növelje a magyar ur gyer-
mekeit? Mikép lehet és kell a magyar földet és népét a jövöre is bekövetkezhető
szárazság ellen biztositani? Mi által lehetne a magyar ipart leghatósabban emelni?
Hogy boldogulhatnak leginkább a magyarországi nagyobb földbirtokosok s általuk
mások is, söt az egész haza? — stb. stb. 3. Ismeretterjesztő ezikkek. különösen az
ipar, gazdászat, a természettan, a statistika és történelem köréből. Az utóbbi rovatot a
Rákóczy fejedelem elnöklete alatt 1705-ben tartott Széesényi országgyülés igen
érdekes naplójával nyitjuk meg. Petőfí és Lisznyai Kálmán valódi élet- és jellemrajza
a szerkesztőtől. Petöti halála egy szemtanutói — 4. Utazási ezikkek, különösen a
szerkesztőtől : „Gyuri bácsi és l'eri öest-sc kéj- és kinutazása külföldön." czimü
utazási regény, melyből Bécset. Németország egy részét, s főkfp Párist és Londont
8 az ottani eletet nem száraz adatok nyomán, hanem mulattató modorban, vidám, eleven
színezettel s mégis tanulságosan lehet megismerni. — s melyből minden füzetben több
czikk fog megjelenni. — 5. Egyetemes lapszemle. Ellenőrünk egyik főfeladata lesz
a magyar időszaki snjtót öszpontositva, egyesítve képviselni magában, s a magyar
olvasó-közönségnek módot cs alkalmat nyujtani arra nézve lio*y abban egyszerre
minden magyar lapot s folyóiratot feltalálhasson. Azért hát lapjaink érdekesebb czikkeit
röviden fogja ismertetni. A mostani pénzszük világban, kevés magyar embernek áll
módjában, nem hogy minden, de csak nehány lapot is tartani os olvasni, s ime itt alkalma
lesz csekély dijért, egy két forintért minden migyar fővárosi és vidéki lapot — miknek
összes elöfizetési dija százakra megy, — egyb n birni, megismerni, s igy már csak taka-

^kosság tekintetéből is sokat nyer általa a közönség — 6. Könyvismertetés, legujabb
"Jlemi termékeink birálata. — 7. Nemzeti szinház.— 8. Budapesti élet.— 9. Vidéki

'. — 10 Tanulságos és mulattató egyveleg.
ojvaMindezekből látható, hogy nem csupán férfiak, hanem hölgyek számára is érdekes
• ányokat fog e közlöny nyujtani. — Tekintve pénzviszonyainkat, az előfizetési dijt
azért \kélyre szabtuk. 10 gazdag tartalmu, tömött füzet előfizetési dija csak 5 fr, de
gjgg t»próbálás végett a 4 elsö füzetre is nyitunk elöfizetést 4 ftjával. Helyben
vidékre i^et ' ^emÍ^n egyetem-utczai és Ráth Mór váczi-utczai könyvkereskedésében,
ménvSl k $ e n c s ' fe'r' P0 3 t ahiTatalnál és a könyvárusoknál. — Előfizetőink kedvez-

V. L , I elhunyt, jeles történeti festészünk, Vizkelety Béla örökbecsü s minden
H f • \ diszére váló nagyszerü képeit, u. m. « Hunyady linrs tündnifinnrpe,
•?a y a s . M . izsagos. Egervar ostroma, Bafory István bevonulása Krakóba,
A magyar Ko n n „ ^ ^ „ e k testvéries egyesülése. A hét magyar vezér a puszta-
szeri gyuieseu a j | a g y a r j r o k arczképcsarnokn I-ső és 2-ik műlapját 2—2 ftért
kapjak meg a j o \ é v e [ e j é n i ( i o l o t t egy-egy példány bolti ára 5 ft. — Ugyancsak t. elő-
szelőin* a nemz. s z j n | , a z ; e | P S b tagjainak általunk tervezett, s február elejéig
elkészülő d.szes « r e ^ p c 8 a r n o k a t i g m e g r e n d e l h e t i k 2 ftjával; bolti ára 6 ft. lei*.

« „fciienor fl f i l z e t e a : o v ö ^ v e | e j ^ n fog megjelenni. — A t. gyüjtőknek
a füzetek- es kepékből i n d e n 8 n W n tiszteletpéldánvnvai szolgálunk. - Az elöfize-
tési pénzeket a név ezin a z u t o U 6 ^ t o s feljegyzésével alulírotthoz, vagy Ráth
S ü l d e n f " ( <cza és kis-hid-uteza szögletén) bérmentesen kérjük mielőbb

L- ^ B , ' Z V *, d e r ü l t e b b J ö v ó n n e csüggedjünk, ne hagyjuk el magunkat bontakozzunk
ki a tétlenség s tespedés j e f e , k a r j a i | ö z ő l ; ne engedjük legdrágább nemzeti kincsünk,
a magyar irodalom virágos J

ü r a o l c g Ö 9 k e r t j é t elpusztulni, sőt inkább a kitartó
honszeretet és részvet naponki. ̂  , ó é r ] e l ö m(tlegévei üdítsük az uj életre, virulás- és
gyümolcshozásra. Isten áldása l e ^ n v e l ü n k !

 S

923(i) Vahot Imre.

Mint a legkitün-bb ó v 8 z e rnek elismert

kornenbnrg „lartmpor

marhavész s marlitöetegségek ellen
folyvást friss és valódi minősgben kapható.

PESTENí: Tőrök József gyógyszertárában király-utcza 7-ik sz. a., —
Thalmayer és társa, — Ifalbitiit* testvérek,— Glatz I. E.

BUDÁN : az udvari gyógyszertárban.

Aradon Probst J. F., Tones és Freiberger, — B.-fiya^,,,^,, Sippler testvérek, —
Brassóban Hessbeimer J. L. és A.. Gyertyánffy A. és fiaj^ — Breznóbányán
Zörnlaib G., — Csaezan Bentsáth Férd., — t'sáktornyan Maro;utti örökösei, — Debre-
czenben Csanak és társa, - Dobsinan Tirscber E, — Esztergomban Bierbrauer
J . C, — Egerben Steinhauser A. I., — Eszéken Deszathy IstvSn, — Érsekújvárott
Conlegner Ignácz és Kappel J., - Fehérvárott Kovács P. és Leguann A., — Győrött
Jerfi A., — Ipolyságon Mfkulásy T., — Kassán Novelly A., — Komáromban Zieg-
ler A. és fia, — KörmÖrzAn Ploy C. Kézsmarkon (renersich v., — Léván Bole-
mann A , — Liptó-Szent-IKiklósou Krivoos J., — Lugoson Kronettei Ferencz gyógysz.
- Miskolczon Spuller J. A., — Maros-Vásárhelyen Fogaras Deoeter, Nagy-

Kaulzsaii Feszelhofer J., Rosenfeld J., és Zerkovits W. A., — nagyszombatban
Smekal W. A., - Nagyváradon Kalovics Karácsony, — Nyíregyházat Mathaidesz G-
gyógysz., - X -Tupolesanban Pollák J., — Pécsett Herzog B., — Pozsonyban
Sclierss F., Wimmer J. és Hackenberger testvérek, — Pancsován Rauscban és fiai, -
Rozsnyón Pós .1 J., — Szepsi-Szent-Győ>gydn Kovács és fia, Selmeczcn Dímák
J. E. és Zdenka ¥., — Szigetlivaron Koharits C , — Simandon Csiky M., gysz., -
í«oprot!baii Pnehhofer L. és Müller, — Szegeden Aigner. — Sziszeken Wellenreiter
A., Tatáii JTennel C. - Tisolczon Bukovszky A. L.. — Törők-Szent-Miklóson
Hoffmann W., — Trencsénben : Weiss L., — Újvidéken Schreiber F.., — Vág-Ujhelyen

B«yersdorf L., — Veszprémben Tuezkan Mayer, — Zimonyban Joannovits D.
és fia uraknál. 808 (8—8)

Az első béoi

LÁBBEUGYAfl
„im österreichischen Hofe"

ajánlja nagyszerüleg rendezett raktárát mindennemü lábbeliből nök, férfiak és
gyermekek számára, a legujabb bécsi és párisi alak szerint készitve. A megren-

delések a mérték hosszasága, vagy egy alkalmas lábbelivel együtt,

Abeles Henrikhez, Fleischmarkt j\r. 2, Bécsbe
intézendők, a hol a megbízások postai utánvét mellett pontosan s lelkiismeretesen

eszközöltetni fognak.
Nói-lábbelik:

1 pár finom bársony, vagy brü-
nell topánka fűzőre . . 1 ft. 90

1 „ dto ruganybetéttel . . . 2 „ 20
1 „ bőrtopánka f ű z ő r e . . . . 2 „ —
1 „ „ rugany-betéttel 2 „ 45
1 ,, kesztyübőr-topánka, lak-

bőrboritással és rugany-
betéttel 3 „ 60

1 „ bársony vagy bőrtopánka
prémmel béllelve és be-
szegve, rámás talppal . . 3 „ 20

1 „ ugyanafféle, de lakbőrrel
körül beszegve, s rámás-
talpu 4 „ 10

1 „ legujabb élőről fűzhető
vagy gombos magas to-
pánka, brünell-, bár-
sony-és bőrből 3 ft 50kr.4—öftig.

1 „ brünnel szivformára ru-
ganybetéttel és rózsával 3 ft. 20

1 „ báli topán fekete v. fehér 1 „ 80
1 „ kényelmes czipő 80krtól 2 „ 40
l ., gumi czipő 1 ,, 10
1 „ angolféliek 2 „ —
Sarokkal párja 80krral, lakbőrboritékkal

30 krral, rámás talppal 50krral drágább.

Férfi-lábbelik:
1 pár bőrfüző-topánka 2 ft. 40

20
80
75
95

mainzi borjubör-topán .
„ dupla talpa .
„ salon-laktopán .
„ kesztyübőrből .

vizellenes bagaria- bőr-
topán dupla talpra . . . 5
dto orosz lak bagaria-
dupla talpra 5
zergebőr-topán, fájós lá-
bakhoz ajánltatik . . . . 4
borjubőr száras csizma,
dupla talpra 5
bagaria-csizma 7
bagaria-térdigérö csizma
vizellenes duplatalpn . . 8
gumi-czipó 1 ft. 40 krtól 1

10

90

50

80

80
80kényelmes czipő 90 krtól 1

Legujabb férfi-topánok gombbal, csattal
és lyuk-karikákkal diszitve 6 forinttól
7 forintig.

Fi- és leánygyermekek számára:
a l»gujabb 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 sverint készitett női czipőkből.

Gyártmányaim szilárdsága és ízletes elkészítése által szerzett tetemes for-
galom 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 kisér-
lettel mindenki meggyőződhetik. — A nagyban vevők különös elengedésben
részesülnek.

$/&~ Részletes árszabályok, melyek több százféle lábbelit tartalmaznak,
kívánatra bérmentesítve küldetnek meg, s minden megbizások pontosan teljesit-
tetni fognak. 609 (8—6)

Épen most jelent meg Lampel Róbert kiadásában (Pesten, a városháztéren)
s nála, valamint minden hazai könyvárusnál kapható:

Kis franczia tolmács.
Útmutatás a franczia nyelvnek lehetőleg legrövidebb idö alatti

elsajátítására.
(A kiejtés magyarul van hangjelezve.)

Irta Dr. ZILAHY PÁL. Ára 50 krajczár ausztr. érték.

Ĉ f** Ezelött jelent meg:

Kis olasz tolmács.
Irta Ágoston Antal. — Ára 40 krajczár ausztr. érték.

Az iskolákon kivül még a vidéken lakó családok figyelmeztetnek a franczia
tolmácsra, kiknél alig fordulnak meg franczia nyelvtanitok. A kiejtés minden
szóhoz magyar hangjelekkel van hozzáfflggesztve, mi lehetővé teszi, a
franczia nyelvet tanitó nélkül is elsajátítani. 927 (1)

Karácsonyi vagy ujévi kedveskedésül.
Kapható minden nagyobb könyvkereskedőnél:

Kirándulás Mambóiba.
Utazási rajzolatok.

szerkeszté JANCSOVICS ISTVÁN.
1 8 6 4.

17 finom aczélmetszettel, melyek a semeringi regényes vasútvonalnak egyes, ugymint:
Veinzetteli tál, Klam utvezeték, Boli<r megragadó tájait; — továbbá : "Bruck Mura
mellett, Grácz, Marburg, Tüffer fürdőhely. Barczola (az Adria partján) festői panorá-
máit az olvasó elébe varázsolják; — nemküfonben Trieszt városát egyes részeivel, Atién-
őskorból annyi viszontagságok daczára mostanig megőrzött emlékek romjait, ugymint:
Hadrian Zeus üdvcsarnokát Acropolis fellegvárral; Erechtheum, Parthenon, Theseus
dicscsarnokával; — továbbá Velencze térképe e csodaváros egyes részeivel, ugymint:

Ponte Rialto, Dogék palotája, Fohászok hidjával.
A szöveg nevezetesebb momentumai : Bécs, Grácz, Trieszt, Korfu, Syra, Konstan-

tinápoly (törökül Istambol), Sroyna, Athén, Zante, Velencze. Mulatva oktat.
Kiállította Heckenast Gusztáv. — Ára 5 forint. 930 (D

575

llőfizetési fölhívás

MAGYAR SAJTÓ
politikai napilap

1805-diki évi folyamára.
Felelős szerkesztő

PÁKH ALBERT.
Az eszmék fejlődése, a politikai élet hazánkban is egy uj korszak küszöbén áll, s a

politikai lapok fontosságu <** komoly feladata ujra előtérbe lép.
Az eszmék harcza megindult, s azon idö közeledik,

hogy a törv<:iiyehség és jog vitatás* ismét napirendre kerül.

Hazánk törvényes igazainak kivivása és megállapitása a czél, mely már a birodalom
központján is megindult szellemi mozgalomnak egyik főtárgyát képezi, s ezt fogja
képezni nem sokára nálunk is. A közügyekben jártas és hazafiui szellemü férfiakra,
politikai jellemekre, okos és gondolkodó emberekre lesz ismét nagyobb szuk-
ségftnk, mint volt valaha. S e tekintetben a politikai lapokat nagy és fontos ezerep
várja. Nem csupán egyszerü referensei lehetnek többé a napi eseményeknek, hanem
hiszszük, be fog következni maholnap azon idó is, hogy az ügyek menetébe buzditólag s
irányadólag is belenyu'hatnak.

A „Magyar Sajtó" érzi e feladat fontosságát s örömmel várja azon pilla-
natot, hogy kiszabott hatáskörében, szellemi s anyagi eszközeinek teljes igény-
bevételével, helyét ezentul is becsülettel megallhassa. A szerkesztőség, az általa
kezelt lap eddigi müködésére utalva, valóban nem keres nagyhangu szavakat, midőn azt
géri, hogy a „Magyar Sajtó", a körülmények változtával is,
azon táborban fogj i lobogtatni z tszlóját, a hol a törvényesség, sza-
badelvüség s felvila^osodott hazatiság tanainak hirdetői gyiilekezuek

s a vélemények, minden egyéb tekintettől fttggetleufll és önállóan mondatnak ki.

Intézkedtünk, hogy a „Magyar Sajtó" avatott munkatársak . bel- és külföld
tudósítók által gyámolitva, feladatának minél teljesebben megfelelhessen. Közlemé-
nyeink gyorsasága, rendezett változatossága s kutforrasaink hitelessége — a lap
jeles olcsó ára mellett s kényelmes, kisebb alakjában is — elismeréssel találkozott, s
az olvasó- közönség igényeiaek méltóan ^megfelelhetni, jövőre még inkább less módunk és
alkalmunk.

A lap ára s alakja az eddigi marad. Azonban ha a viszonyok változása s a köz-
lendő tárgyak szaporodása ugy hozza magával, a „Magyar Sajtó" nem fog késni, tar-
talmi bővítéssel salakja nagyobbitásával, a kor követeléseinek ez irányban is eleget tenni.

Óhajtjuk, bár ez idő, a tevékenység és mozgalmas élet e napjai mielőbb bekö-

vet ezzé™ ^ c z e m b e r e l e j d n i 8 6 á Heckenast Gusztav,
kiadó-tulajdonos.

Előfizetési föltételek:
Postán küldve:

Évnegyedre (január— márczius) 3 ft. 50 kr
Félévre (január—junius) 7 ,, —
Egész évre (január—deczember) . 14

Buda-Pesíeu húshoz hordva:
Évnegyedre (január—márczius) 3 ft. kr.
Félévre (január—junius) 6 „
Egész évre (január — deczember) 12 „ —

SPT"- Tiz előfizetett példányra gyűjtőinknek egy tiszteletpéldánynyal
szolgaiunk. — A péüzes levelek bérmentes küldése kéretik.

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

A hires Areliibasal-spiritus, mely a legkiválóbb gyógynövényekből van
készitve s összeállitva, az idegek, izmok ét

test erösitésére stb. a legjobban ajánlható. Az üvegcsék mindegyikére„Archibasal-
spiritus'" van benyomva, s a készitő pecsétjével, mely a vevőt a hamisítások ellen
védi — ellátva. — Egy üvegcse ára 1 uj ft., postán 15 kr. több.

ugynevezett „Menschenfreund" a gyomor
J , erösitésére, az emésztés és étvágy előmoz-

dítására s helyreállitására stb. — Egy üvegcse ára 50 kr., postán 15 kr. több.
^ * ! ^ (i> a rfu m e aromatique balsamique) fogfájás, esúzos bántal-

uStliU) mak, köszvény, ideggyengeség, fagyások 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 o r s t J o z s e f , gyógyszerésznél
Prágában (Pofii 1044—-2 sz. a.) hova azon gyógyszerész urak, kik raktárt
óhajtanának átvállalni, fordulhatnak

PE8TEISI : Török Jozsef gyógyszerész urnál a király-utezában 7-ik szára.
Továbbá kapható :

Nagyszeben : Zöhrer J .F. , — Szatmár : Börkei Imre, — Szeged : Kovács A.,—
Temesvár : Solquir J. W. és Pecher J. C, — Tolfia : Schwarz M., — Veszprém:
Frömmel H. 843 (8—8)

GH1MAULT és TÁRSA
gyógyszerészek

vastartalmú szörpje vörös chinahéjbóf
Párisban, í, rue <le la Feuillnde.

Ezen legujabb s kellemesizü folyadék-gyógyszer, mely eddig szétbontás nélkül
nem vala összevegyithetó, két alkatrészt tartalmaz, u. m. a vasat, mint a vér elemét s a
ehinahéjat, mint az edzószerek legkitűnőbbjét. Ezen gyógyszer legnagyobb ered-
ménynyel ott használtatik, hol az erők isméíi helyreá.litásáról, s a vér normális állapot-
t>ani hozásáról van szó. Kellemdús fiatal leányok halvány arczszine, gyomorfáj-
dalmak, étvágyhiány, megrongált emésztés, vér-vizibetegség, vér-árvaság, a
nök rendetlensége, Ifukorrhön stb., mindazon bajok, melyek ezen, Francziaországban
egészséget fenntartónak elismert orvosszer által gyorsan meggyógyittatnak, vagy eny-
hittetnek. — R a k t á r a k : Németország nevezetesb »árosai minden gyógyszertárában.

(K?" Magyarországra nézve a főraktár létezik Pesten : TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerésznél a király-utezában 7-ik sz. a. 655 (19 —24)

Az erdélyi kölcsönös

jég- s tüzkármentö-társulat
** bennem helyezett bizalma folytán

a biharmegyei föügynökség
vezetését átvévén midőn a nagyérdemű közönségnek mindkét biztositási szakban teendő
s-imos megbizásait reménylem, egyszersmind az ide vonatkozó mindennemü fölvilágo-
sitisokra és a biztositások közvetlen avvagy minden nagyobb helységben létező alügy-

nökség közvetitése utján leendő eszközlésére teljes készséggel ajánlkozom

* b 15é 18M BAKATS JÓZSEF,
főügynök.
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Vi üzlet változtatása végett jelentékeny ároni eladás,

FIGLER ANTAL U TÁRSA
csipke-, hímzések- és fehérnemü-gyári-raktárában

Pesten, a régi német szinház-épület na y-hidutezai sarkán.
1 Ugyanott a nagy mennyiségben létező gallérkák, chemisettek, garnitúrák,

Vt%*-tfS> moll-és flanell-ingecskék, fejkötók, reezék és fejdiszek,krinolinok és felső
szoknyák, függönyök és fuggönyszővetek, s több hölgy-piperekelmék tetemesen
l-ntdlUtott árakon adatnak el. §*T Továbbá : különféle selyem- és pamut-bársony,
s slagok, piquet-szoknyák téli nagy kendők és régiebb himzetek a készítési áron alul
vegképen adatnak el. — ' Postai megrendelések utánvétellel legpontosabban eszkö-
zöltetnek. 920 (2—2)

Ezerszeresen megpróbált s czélszerüség tekintetéből a legjobbnak elismert

KÉMÉNY-FEDÉLZETEK,
kerek s négyszögletüek, melyek alkalmazásával a füst nyomtalanul eltünik.

Egy darab ára 10 forint.

Hordozható s \\m\ légmentesen zárolt szoba-íirszékelí,
darabja 5 fttól 15 ftig.

ftt Á e v i í l o i t f ^ l z melyek minden árnyékszékre alkalmazhatók, s a légvonalat
•%kCyS5*iUH^*"l^«i PS húzt. tritéleiesen eltávolítják, darabja 10 ft.

f.jr" A pakoiáahoz megkivántatik ládákért darabonkint 1 ft. számittatik.

MIKSITS KÁROLY, ***<»-—«.
RAKTÁRA : rózsa-téren 2-ik szám alatt Pesten. 893 (4—6)

G'RIMAULT é s TÁRSA
gyógyszereszek

növény- matico - injectiója
s matico-tokocskái

P á r i s b a n , 1, r u e d e l a F e u i l l a d c

anélküfrgy^ttttál^íyrb^T^ f?°7 '* **«« »***"»,
faleveleiből van készitve. D r ^ c o r d , Tíriri ofn X f * ' *¥?*> * m a t i . c 0 ^ e r u i

gyógyító-szer feltaláltatott, m" den egyéb ilynemü T e r e ^ T ^ ^ T*™'™**™
betegség közvetlen kezdetével alkalnfaztatik a toko W Í m e l ! 6 í n e k - A belövelés a
esetekben, melyek a copahúskubébamwsmás '^ - tx , n M I l d e n r ö 8 z ö t t 8 e l é v l l l t

sekre távozni „em akadtak,Vétetnek h L n ^ t b f - %&£*?''£*•*»'***>'*•
zetesb városai minden gyógyszertárában Kaktárak : Németország neve-

,yógysSzSykír%^L\^TszfÖarakt"r léteZ'k P — *««<>* ' *««*
6ő6 (19—24)

Az orsz. magyar gazd. egyesület 1862. évi nov. 21.és 27-én
tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonata.

L i n d l e r J. R. hazánkfia által Amerikában fel-
talált, s amerikai kizárólagos, valamint cs. kir. ausztr.
szabadalommal ellátott kisszerű kézi morzsoló-gépe
megpróbáltatván, azon eredményhez vezetett : hogy
ezen gép a szemeket a csőről töké'etesen lemorzsolja
s a szemeket nem zúzza össze; könnyen forgatható
s épen azért egy ember által hosszabb ideig anélkül,
hogy kifáradna, szakadatlanul kezelhető; jól elzárva
s egyszerü szerkezeténél fogva a szemeket nem szórja
szét, s tekintve kisszerű voltát, szükebb helyen is
alkalmazható, s kiiünó tulajdonai miatt minden
hasonnemü kisibb szerkezetű gépek felett a legjobb
s legajánlbatóbb, annál is inkább, mert annak vételár
csak 20 forint. — Lakása Pesten, bálvány-uteza 12. sz

Szendrey Igti. m.k. MarsovskyÁd. m.k.
Tomsics Islv. ra. k. Gönczy Pál m. k.

Minthogy a fenntebb érintett kukoricza-morzsoló-gépek gyártásával felhagytam,
egy chinaezOst-gyár felállítására vállalkoztam (raktár : váczi-utcza 7-ik sz. alatt)

iényszeritve érzem magamat ezen mor^soló-gépeket áruba bocsátani, s e czélra az árakat
etemesen, azaz : 20 forintról 16 forintra szállitani. Több darab megvételénél egy
arab 15 forintba számittatik. _

Lindler J. K.,
909 (8 -4) Pesten, bálvány utcza 12-ik szám alatt.

Előfizetés
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Dr. Pearce Edw.
szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magen-Essenz)

kitünö segédszer minden syomorbaj ellen, ugymint : elromlott gyomor, étvágy-
hiány, gyomor-émelygés, r'ögzött gyomorgyengenég és rosz emésztés, savany-
képzés, gyomorégés, felfnvódás-gyomorgörcs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból

származik) váltóláz stb. stb.
Dr. Pearce Edw. tisztelettel tudomásul adja ugy a korábbi időbeli t. cz. vevőinek,

valamint átalában a nagyontiszteit közönségnek, miszerint a viszonyok által elöidézett
10 évi félbeszakasztás után most már ezen országgal való egybeköttetést i>»ff!5í .l*etbe-
lépteté, s e végre a már korábbi időkből igen sokak által legjelesebbnek is

gyomorszeszének főraktárát
egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalmátországo

Pesten: Török Józse
urra (király-utcza 7-ik szám) bizta, kihez mindazon vidéki gyógyszerész urak,

kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.

Postán küldve a pakolásért 20 krral több.
Ezen gyomor-cssentiának hathatósága felől legtündöklőbb tanuságot szolgál-

tatnak a minden országból hiteles személyek által bekülkött több ezer bizonyítványok,
melyek közöl itt csak a legujabb időben érkezetteknek néhánya emlittetik, s a melyeknek
eredetijük Török József gyógyszerész urnál megtekinthetők.

1. Vélemény. A Dr. Pearce Edw. szabadalmazott gyomorszesznek (Stomachical
of Dr. Edw. Pearce London tlniversity-street 3) egészségügyi-rendőri vegyészi vizsgálata
alkalmával abban semmiféle oly anyagok nem födöztettek fel, melyek az illető
adagokban a legcsekélyebb orvosi kételyt igazolhatnak, s ennélfogva az emlitett
vegyülék (eomposition) ártalmatlanok és egészségileg élvezhetőnek nyilvánittatik.

Bécs, oktober 18-án 1864. Q, n -) Kletzinszky V.,
cs. kir. törvényszéki vegyész.

2. Tekintetes Török József gyógyszerész urnak Pesten. Van szerencsém
önnek ezennel tudomásul adni, miszerint a nekem küldött 6 üveg Dr. Pearce Edw.-féle
angol gyomorszeszt különböző gyomorbajokban szenvedő betegeimnek rendeltem, és
átalában a legjobb eredményt észleltem; nevezetesen az emésztési gyengeség,
étvágyhiany és gyomorgörcs-bajokban kitünő gyógyerejünek bizonyult. — Fogadja
egyébiránt különös tiszteletem biztositását,vagyok tisztelt uraságodnak alázatos szolgája

Pest, szeptember 1-én 1864. Dr. Bleier, gyakorló orvos.
8. Bizony i tvány. Alulirt hosszabb idő óta gyomorbajokban szenvedvén, és

Török József itteni gyógyszertárában vett egy üveg Dr. Pearce Edw.-féle angol
Uyomor-essentia használata után bajomtól végkép megszabadultam elannyira, hogy
j elenleg igen jó emésztés és legjobb étvágynak örvendek. 931 (1—6)

Pest, augusztus 25-en 1864. Schlesinger József, ügynök.

Az eddig is sok elismerésben részesült s dicsérőleg
ismert franczia kosmetikai mosdóvizét, ugynevezett

HERCZEGNÖ-VIZ
ajánlja

illatszer - kereskedése Pesten,
a „Minervához,"

váczi-utcza 21-dik szám alatt.
Hogy ezen esodaszerU folyadék legfényesb hathatóságáról a szépnemnek tudomása

issen, arra nézve elégséges az, hogy a közönséges mosakodás után a viz kellőleg
felrázassék, s egy darabka szivacs avval megnedvesittetik s a bőrre egyformán rákenetik
— mely azonban le nem törlendő — s igy az arezbőrt a legmagasb korig égségben
tartja, s annak fehérséget, simaságot és gvöngédséget kölcsönöz.

Ezen ajánlásra méltó mosdóviz, többszöri használása által, gyors s meglepő siker
várható — mely abban áll : hogy az arczbőrről a szeplőt, bibircséket, hőpattanásokat
s a sárga foltokat tökéletesen eltávolitja. 919 (2—2)

Kugler Adolf könyv-, mű- és hangjegykereskedése Pesten, Dorottya-utcza 3. sz.,
ajánlja

díszmunkák-, imakönyvek-, ifjúság-iratok- és
F É N Y K É P E K K E L ,

valamint az ezekhez tartozó

albumokkal dusan ellátott raktárát.
A bel- és külföldi legkitünőbb irodalmi termékek, ugymint : magyar,
franczia, angol és német nyelven megtekintésül elömntattatnak,
s kívánatra választásul házba is küldetnek. ,
Mások által hirdetett munkák általam is ugyanazon áron, a melyen hirdetvék

' r t 6 k Kugler Adolf
912 (2—2) könyv-, mü- és hangjegykereskedése.

Fogfájás ellen,
mely a fájdalmat azon pillanatban csillapítja, „fog-gyapotot" ajánl TÖRÖK JOZSEF,
gyógyszerész Pesten, a király-utezában 7-ik szám alatt. — Egy hüvely ára 20 krajczár.

Postai küldéssel 10 krajczárral több. 851 (7—8)

Gyári-raktár és a legjutányosb árakoni elad

TESTORY ANTAL-nál,
a váczi-utcza és Kristóf-tér szögletén Pesten.

Hollenbach D-féle bronz-csillárok gáz- és gyertyára, gyertyatartók, kandalló-
letek, templomi tárgyak stb.

Páris és London, éremdijas pompás salon-gyertyák, stearin-savany-kivonatból.
Raftl-féle moderateur és petroleum lámpák a legolcsóbbaktól a legfinomabbakig.
Forst C-féle china-ezüst áruk.
Masson-féle párisi egészségi chokoládé, fűszer nélkül.
La Chromacóme Perfectionée de William W. A. T., a legjobb és legártat

hajfestő-szer, mely a párisi és londoni érem-dijakkal lőnek kitüntetve.
Bernard-féle párisi csizma-lak.
Bonrrin-Oustry-féle éji-lámpák.
Angol és franczia illatszerek és pipere-készületek. 918(2
Thea és rlinm. a legjobb minőségben.
A legujabb franczia, angol és belföldi diszmft-áruk nagyszerü választékban, 1

fa-, bronz-, porczellán- és üvegből.
Angol nyergek, kantárok, pelham, zablák, terhelők, kengyelvas-szijak, ló-ta

plaid, vadászfegyverek, revolverek, pisztolyok, puskapor-szaruk, gyutacs-gép

Az átalánosan elismert valódi s egészen frisen érkezett

SGHNEEBERGI NOVENY-AL
mell- s tüdőbetegek számára,

továbbá : rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elayálki
torokgyuladások a nehéz légzés ellen, — egészen fris minőségben kaj
PESTEN : Dr. Wágner D., gyógyszerész a váczi-uton, — Török Jozsef, gyógyí

király-utezában 7-ik sz. a., — Thalmeyer A. és társa, — Oszetszky
Sehirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUDÁN : Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnál.
Aradon : Probst P. J. j Kőszegen : Strehle gyógy-
Aszódon Sperlagh J. gyógy- j szerész,

szerész. j Rubinban : Stojánovics
Baján : Klenautz J. ! Knn-Si.-Miklós : Stoits A.
Battonyan : Bignio K. Lőcsén : Lehrer S. J. gysz.
Belgrádon Nicolacovicstest. Lublón : Krivácsy gyógysz.
Beszterczén : Dietrich és

Fleischer
Bonyhádon: Kramolin J. gy.
Brassóban: Gyertyánfy, Fa-

bick E. és Jekelius gysz.
Broodban : Valentovics gy.
Csáktornyán : Kárász A.
Csázon : Borsay F gysz.
Debreczenben: GöltlN. gy.
Deésen : Kramer S.
Dettán : Braunmüller J. gy.
Devecserből! : Hoffmann B.
bgerben : Wesseiy gyógy-

szerész.
Eperjesen: Zsembery Ign.
Érsekujvár: Conlegner Ign.
Eszéken : Thürner fiai, Des-

sáthy, Kawylovicz gysz.
Györ&tt : Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz
Haczfeld : Hagelschmidt V.
Hátszegen : Mátesy B. gysz
Ipolyságon : Mikulás! T.
Jánoshazán : Kuna gysz.
Jolsván : Maleter gysz.
Kaposv artt: Schröder J. gy.
Karánsebesen : Weber A. gy.
Károlyfehérvártt : Fischer

Ed. gyógysz.
Károlyvártt : Benich J.
Kassán .- Eschwig E.
Kecskeméten : Papp M.
Késmark: GenersichC.és A.
Kis-Mártonban : Kodolányi

gysz. és Spatay A.
Kolozsvártt : Megay C. M.
Körmödön: Draskóczy gy.

Lugoson : Arnold J.
Marosvásárhely: Jeney gy.
Médiáson : Breiner K.
Miskolczon : Spuller J.
Mitrovicz: Kerstonoshics A.
Mohácson: PyrkerGyula gy.

és Kőgel D.
Mosonban : Pranter J. gysz.
Munkácsén : Gröttier L.
Nagybányán : Horacsek J
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haideeeer.
Nagy-Kanizsa B : Welisch

és Lovack gyógysz.
Nagy-Károly : Schöberl C.
Nagy-Kikln : Komka A. J.
N.-Szalontán : Wölfel S. gy.
Nagyszombatban: Pantot-

schek R. gyógysz.
Nagyváradon : Janky A.
Nezsiderben : Epchs J.
Nyíregyházán :Hönsch Ede

gysz.
Nyttrán : dr. Lang E.
Orosházán : V.ingyel M.
Pancsován : Graffgysz.
Pécsett : Kunz Nándor.
Posegán : Balogh gyógysz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Dussil gysz.
Patnokoo : Szepessy gysz.
Békáson : Boromi K. gysz.
Rimaszombat Hamaliár gy.
Rosnyón : Posch J. gysz.
Humán : Milutinovitz S.
Szabadkán: HofbauerI.gy.
Szarvason : Réthy V.

Sastyénban : Mücke
Szathmaron : Jurac
S.-A.Ujhelyen:Deu
Siasivaros : Sándor
Segesvár : Misselba
Székesfehérvár -. £

gyógysz.
Selmeczen : Breyma
S.-Sz-Györgyön : ö

gyógysz.
Szentesen: Eissdorfe

és Prohaszka Gyulí
Szent-Miklóson: Ha

P. gysz.
Serajevoban: Gyulel
Siklóson : Nyers S. ,
Sziszeken : Kubinyi
Szombathelyen :

mayer gysz.
Sopron : Voga és

recht.
Tatán : Niertit F. gy
Temesvár : Kraul é

gyógysz.
Tokajban : Krotzer
Tordán : Welits és V
Török Szeat-Mikló

lösz M.
Trencsénben: Simon
Vnghvártt : Telendy

és özv. Benesch P.
Újvidéken : Schreibe
Váczon : Tragor A.
Varannón : Elizár gj
Varazsdon : Halter {
Verseczen : Herzog
Veszprém : Fremme
Zalatnan: Bíégay G}
Zentán : Wuits tef

uraknál.
Zimony : Ivanovics é
Zombor : Stein fia M
Zsámbokrét: Neum;

Egy üveg ára 1 forint 26 krajczár.

Wilhelm Ferencz egészségi alma-bora és alma-ecz<
kitünö szer : gyomorfájás, rögzött hasszorulás, mellgörcsök, fejköszvény s véi

ellen, csúzos és köszvényes bajokban stb. — Ára 50 kr.
A főraktár létezik Bittner Gyula gyógyszerésznél Gloggnit

Az Allop igen hideg és szellős helyet igényel. 814 (5

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatalában (Pesten, egyetem-uteza
megjelent, s minden könyvkereskedő- és könyvkötőnél kaphati

ll a tar id <Hi a pl ar 186E
Mindennemü hivatalnokok, ügyvédek, jegyi

orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek
számára.

Kemény kötésben 1 forint 20 krajczár.
TARTALOM.

Naptár. — Kisorsolísi-naptár az 1865-dik
évre. — Bélyeg-dij váltőkra és okiratokra.
— Törvénykezési szünnapok. — Normana-

pok, stb. (magyar és német nyelven.)
év minden napjára jegyzésül szolgáló
lapok. (ll-

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában P«ste«, 1864 (egyeteat-ntcM 4-ik uim alatt).


