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Az elsö cs. kir. szabad, dunagözhajózási-társaság.

A személyszállitó gőzösök

USENET s á á ^ RENDÉ
1865. évi április 19-töl kezdve további rendelkezésig.

A DUNÁN.
Lefele.

Linczröl Bécsbe naponkint 8órakor reggel.
Bécsböl (Duna-csatorna) Pozsonyba:

(a helyi - gőzössel) naponkint 5 órakor
délután,

Bécsböl
reggel.

P e s t r e : naponkint 6'/j órakor

EszterROinbólVácz Pestre : naponkintö'/i
órakor reggel a helyi-gőzössel és 4 óra
felé délután a bécsi hajóval.

Váczról Pestre: naponkint7'/i órakor reg-
gel és 1 órakor délután a helyi-gőzössel
és 5 óra felé este a bécsi gőzössel.

Bofídányból Sz.-Endre és P e s t r e : napon-
kint 6 órakor reggel.

Pes t rő l Soroksár , Háczkeve Tassra:
naponkint 3 órakor délután.

Pestről Mohácsra: naponkint 6 órakor
reggel.

Pestről Zimonyba : hétfőn, szerdán és
szombaton 6 órakor reggel.

Pestről Orsova, Giurgevo, Galacz- és
Konstantinapolyba: szerdán 6 órakor
reggé}.

Zimonyból Orsova, Ginrgevo, Galacz és
Konstantinapolyba: csütörtökön reg-
gel, a pesti személyszállitó-gőzös megér-
kezte után. (Orsovánál hajóváltoztatással.)

Baziaschról Orsova, Giur^evo, Galacz és
Konstantinapolyba: csütörtökön dél-
elött, a pesti vasuti vonat megérkezte után.
(Orsovánál hajóváltoztatácsal.)

Orsováról Ginrgevo, Galacz cs Kon-
stantinápolyba: pénteken délben,

Fölfelé.
Bécsböl Linczre: naponkint a Duna-csa-

tornából 6 órakor reggel, Nussdorfról
7 órakor reggel.

Pozsonyból Bécsbe (a helyi-gőzössel):
naponkint 6 órakor reggel.

Pestről Bécsbe : naponkint 6 órakor este.
Pestről Vácz és Esztergomba: naponkint

8V2 órakor délután a helyi-gőzössel és 6
órakor este a bécsi hajóval.

Pestről Váczra : naponkint 10 órakor dél-
előtt és 3V2 órakor délután a helyi-gözös-
sel és 6 órakor este a bécsi hajóval.

Pestről Sz.-Endre ésBogdányba: napon-
kint 4 órakor délután.

Tassról Ráczkeve, Soroksár és Pestre :
naponkint 5 órakor reggel.

Mohácsról Pest re : naponkint 8 órakor
este.

Zimonyból P e s t r e : hétfön, szerdán és
szombaton 2 órakor reggel.

Baziaschról P e s t r e : pénteken délfelé.
Orsováról Pestre : pénteken reggel.
Galaczról Orsova, Zimony és P e s t r e :

hétfőn reggel (hajóváltoztatással Orso-
vánál).

Konstantinápolyból Galacz, Orsova, Zi-
mony és Pes t re : csütörtökön 3 órakor
délután. (Orsováoál hajó változtatással.)

Csak V/i osztrák forint az ára
alulírott bankárháznál egy negyed eredeti sorsjegynek, fél sorsjegyé 3 forint, egész !
sorsjegyé 6 forint a f. é. május 24-én kezdődő es a szabad Frankfurt város által

felállított s biztositott

nagy pénznyeremény-sorsjátékhoz;
a kisorsolandó töke összege:

1 millió 909,630 forint.
14,800 nyeremény közt következő főnyeremények találtatnak, ugymint:

800,000, 100,000, 50,000. 30.000, 35,000, 30,000,15,000,12,000,10,000,
5000, 4000, 3000, 2000; 117-szer 1000; 111-szer 300 stb. forint.

Ezen jutalomdij-sorshuzás csak azért is ajánlható, mert az állam részéröl a
legnagyobb előnyök s legjobb hiztositékok nyujtatnak, melyről mindenki magának
a hivatalos játékterv által, mely ingyért küldetik meg, tudomást szerezhet. A nyere-

j mények Németország minden városaiban közvetlen a huzás után az alulirott bankár-
ház "által egyleti ezüst forintokban fognak kifizettetni, mely ház által a hivatalos
sorshuzási lajstromok, az illető résztvevőknek szintén meg fognak küldetni.

E tárgybani megrendelések a pénzösszeg beküldése mellett közvetlen alul-
írotthoz, mint az ezen sorsjegyek eladásával megbizott bankárházhoz lesznek inté-
z e n d ö k Moritz Honiburger,

1079 (2—8) Trierischer Platz 9, in Frankfurt am Main.

A mohács-pécsi vasuti vonatok a személyBzállitó-gözösök mene-
teivel Mohácsról és vissza közvetlen összeköttetésben állana!-..

Gyorshajózási összeköttetés
Bécs, Pest, Baziasch, Giurgevo (Bukarest), Braila,

Galacz (Jassy), Konstantinápoly és Odessa között.
I. Galaczról: pénteken 10 órakor délelött.

Konstantinápolyból csütörtökön3 óra-
kor délután.

Czernawodiról: pénteken este.
Giurgevoról: szombaton 7órakor regg.

Érkezés: Baziaschra: hétfőn délután.
,, Pestre: szerdán reggel.

I lI. Galaczról: kedden 10 órakor délelőtt.
Konstantinápolyból: hétfön 3 órakor

délután.

I. Bécsböl: vasárnap 6'/» órakor reggel.
Pestről: hétfön 7 órakor reggel.
Baziaschrói: kedden 8'/s órakor reggel.

Érkezés: Giarfcevoba: szerdán délben.
„ tJscrnawodára: szerdán este.
., Konstantinapolyba: pénteken

reggel.
„ Galaczra: csütörtökön reggel.

II. Baziaschról szombaton 8'/i órakor regg.
Érkezés: Giargevoba: vasárnap délben.

„ tzernawodára: vasárnap este.
„ Konstantinapolyba : kedden

reggel.
Galaczra: hétfön reggel

Czernawodáról: kedden este.
Giurgevoról: szerdán 7 órakor reggel.

, *......><..... ^̂ .-.v,.. -~SB--• , Érkezés: Baziaschra: pénteken délután.
Az Odessába való utazás Galaczon át a császári orosz gőzösökkel,
vagy küstendjén át az osztrák Lloyd gőzöseivel történhetik.

A DRÁVÁN.
Kottori-KakonyárólKszékre: szombaton Eszékről Kottori-Kakonyára: kedden

3 órakor délután. 6 órakor reggel.

A T I S Z Á N .
Szegedről Zimonyba: szerdán reggel. | Zimonyból Szegedre: vasárnap délben.

A SZÁVÁN.
Sziszekről Zimonyba: hétfőn és csütör-

tökön délelött.
Zimonyból Sziszekre: vasárnap és csü-

törtökön reggel.

A szerb-bosznya-part hosszában:
Brcskáról Schnbáczra: kedden délután.
Schabáczról Belgrádra: szerdán reggel.
Belgrádról Orsovára (Baziasch érinté-

sével) : csütörtökön reggel.

Belgrádról Schabácz és Brcskára : hétfőn
reggel.

Orsováról Belgrádra (Baziasch érinté-
sével) = pénteken reggel.

A személyszállitó-gőzösök megérkezése Pestre:
Orsováról és a Dnnafejcdeleniségekböl:

vasárnap 3 óra felé délután.
Galaczról (gyorshajóval) : szerdán reggel.
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főügyvivősége Magyarországon,

Bécsböl: naponkint 7 óra felé este.
Mohácsról: naponkint 3 óra leié délután.
Zimonyból: vasárnap, kedden, csütörtökön

8 óra felé délután.
Pest, április 14-én 1865.

SIGL
1065 (2—12)

Bécsben,
IX. Bezirk, Eisengasse Nr. 5,

ajánlja az általa készitett mezőgazdasági gépeit.
ugymint:

Locomobile cséplőgéppel együtt:

egyszerü tisztító-művel,
8 10

kettős tisztitó-művel
10 lóerőre

270

4G00 5100 4750 5250 ft. a. é.
Cséplőgépek emelö-csigaval:

3 4 6 lóerőre, kézi-cséplögépek
200 ft. a. é.300 350 400 ft. a. é.

Veíögépek:

Garret-féle lS-soros, Hornsby-féle 13-soros, Smith-fele széles szórással

400 500
Nyiívaálló emelö-csijs;ák:

200 ft, a. 6.

6 lóerőre

250 360 360 450 550 ft. a. é.
Őrlő-malmok, tisztitó-malmok, kukoricza-morzsolók , répametszö-

gépek, szögirányos boronák, szecskavágók stb.
Eredeti angol gépekből saját gyártmányainkkali összehasonlítás végett

szintén raktár tartatik.
A gépek szilárdsága- s hasznavehetőségeért jótállás biztosittatik, s különleges

kívánatra a gép itt próbakép mozgásba tehető.
Részletes árszabályokat a legnagyobb készséggel s bérmentesítve bocsátók

rendelkezés alá. , . . . . . . , . ..
Ajánlom továbbá a már évek hosszu során a legjobb hirben álló telepit-

vényemet, mindennemü álló-gőzgépek, gőzmozdonyok, hajógépek, őrlő-,
fűrészelő- és olajmalmok elkészitésére; elfogadok továbbá:

Panir- és ezukorgyár, valamint serfözési és készénbányai felszerelé-
seket, miihelyek berendezését, szivattynzó-müvek, rézműves munkalatok,
könvvnyomó-gépek stb., és vasöntödéi tárgyak elkészítését.

Az imént elösorolt tárgyak szemügyre vételével mindenki könnyen meggyőződ-
hetik arról, miszerint habár mezőgazdasági gépeim raktára Bécsben a legnagyobb
s tartalomra nézve a leggazdagabb is, a készlet előmunkálataira megkivántató nagy
töke befektetését feleslegesnek tartom, minélfogva tisztelettel felkérem mindazokat,
kik elébb idézett géptárgyak kivitelével engem megbízni óhajtanának, hogy meg-
rendeléseiket mihamarébb hozzám intézzék, mely által azon helyzetbe jutok, hogy
rendkivüli kívánalmaknak is gyorsan és tökéletesen megfelelhetek; a nálam vásárolt
és hosszabb használat után megrongált gépeket a leh«tő legrövidebb idö alatt ismét
haszonvehetővé teszek.

Ez alkalommal nem hagyhatom érintetlenül, miszerint azon cselfogasok, melye-
ket egy angol czég itteni fiókraktára ez eddig vállalataim ellen intézett, — csak is
arra alkalmasak, hogy versenyzésem jelentősége, s azon fokot, mely őneki semmi-
esetre inyére nem lehet - világossá tegye —anélkül, hogy engemet hasonló eszközök
követésére birhatna, a fennérintett czég ezen eljárására jobb és olcsóbb gepeK kiálli-
tásával felelek. ,

Végül azon biztosítással lépek a nagyérdemű gazdaközönség elé, hogy gyart-
mánvaim jósága, szilárdsága, célszerűsége és munkaképessége íelett mindazon
keze'sséget átvállalom, mely csak egy tisztes üzletczégtól várható, s kérem, legcse-
kélyebb próbamegrendelés által az itt mondottakról szives meggyőződést szerezni.

Ház- és háztelek-eladás.
Pesten, az aradi-utczában (Teréz-külváros), egy ház.

650 négyszög ölet magában foglaló háztelekkel együtt,
szabad kézből eladandó. E tárgybani bövebb értesitést ad:
a Vasárnapi Ujság" és „Politikai Újdonságok" kiadó-hivatala
Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt. (3-6)

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

Pest, aprilis 30-án 1865.

Elöfizetési föltételek 1865-dik évre : a Vasárnapi Ujság és Politikai Újdonságok együtt : Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft.
Csnpan Vasárnapi Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. — Csnpán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

Hirdetési dijak, a Vasárnapi Ujság és Politikai Uj donságokat illetőleg, 1863. november l-töl kezdve : Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba •
kiromszor- vagy többszőri igtatósnál ceak 7 krba számittatik. — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk száméra hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában : Haasenstein és Vogler - M -Frankfurtban •
Otto Mollien ée Jaeger könyvkereskedése; Béesben : Oppelik Alajos. - és Pesten : a kertész-gaz Jászaíi ügynökség is. Józseftér, 14. sz. a. Bélyeg-dij, külön minden igtatta után 30 ujkr

C o b d e n R i c h á r d b a n Anglia egyik
legnemesebb polgárát, a világ egyik legna-
gyobb emberét, a polgárosodás egyik leg-
merészebb, legkitartóbb, és egyik legdiadal-
masabb elöharczosát vesztette el.

Magyar embernek különösen nehéz e
nagy> j° és nemesszivü férfiu halálára gon
dőlni. Cobden nagy rokonszenvvel viselte-
tett hazánk iránt, s e rokonszenvnek szám-
talanszor adta zajtalan, de tevékeny tanu-
jeleit azon hazánkfiainak emberszeretö tá-
mogatásában, kiket a balsors
üldözése Albion partjaira ve-
tett. Emberbaráti jelleme azon-
ban annyira átalános volt, s
annyira felkarolt minden küz-
dő ügyet, hogy e tekintetben
alig lehet jellemének egyes
vonását különösen kiemelni.

Két eszménye volt: szabad-
ság és béke. Ámde ö nem vesz-
tegette idejét üres ábrándokra.
Szabadság az állam minden
polgárának, és anyagi jóllét a
társaság minden osztályaiban
s a föld minden részein: e ket-
tőben látta ö a béke legjobb
biztosítékait; valamint viszont
béke — béke a társaság tagjai
és osztályai, s béke a föld
minden nemzetei közt — volt
ázerinte a szabadság és jóllét
mulhathatlan feltétele. S a si-
ker, melyet Cobden hosszu, és
gyakran reménytelennek lát-
szó küzdés után aratott, s
mely a brit birodalomnak és
az egész világnak uj korszakot
nyitott, bőven igazolta néze-
teit.

Cobden Richard Sussex-
megyéből származott, s 1804-
ben jún. 3-án született Durn-
fordban, Midhurst mellett, hol
a PJ a egy kis gazdatelket (farm)
tartott haszonbérben. Cobden-
ről az a monda jár, hogy gyermek korában
apja juhai körül pásztorkodással foglalko-
zott volna. A kis Richard olvasáson, iráson
és számoláson kivül semmi tudományos ne-
velésben nem részesült, s mindaz, a mit e
tekintetben idővel magáévá tett, saját szor-

C o b d e n R i c h a r d .
(1804—1865.)

galmának volt eredménye. Korán jutván
árvaságra, egy londoni nagybátyja, kinek
gyapotkelme kereskedése volt, üzletébe fo-
gadta, s Cobden itt ismerkedett meg a keres-
kedés elsö elemeivel. Itt azonban nem volt
sokáig maradása, mert nagybátyja megbuk-
ván, Cobden egy stockporti színező gyárhoz
volt kénytelen ugynevezett kereskedelmi
utazónak (commis voyageur) szegődni, s ez
alkalommal beutazta Európának több orszá-
gát. Szorgalma, becsületessége, és üzletvi-

C O B D E N R I C H A R D .

szonyaiban tanusitott ügyessége által csak-
hamar társ lett a stockporti üzletben, s nem-
sokára tekintélyes helyet kezdett elfoglalni
Észak-Anglia gyáros osztályában.—Össze-
köttetései Stockportban és Manchesterben
gyorsan szaporodtak. — Gyártmányai —

mert Cobden kevés idő alatt gyártulajdonos
lőn — a legkeresettebb czikkeket képezték, s
hire, tekintélye s befolyása a kereskedelmi
és gyáripari világban kevés idö alatt szilár-
dul meg volt alapítva. Még alig 30 éves ko-
rában, 1834-ben beutazta Egyiptomot, Gö-
rög és Törökországot, 1835-ben pedig Ame-
rikát, s az Egyesült-Allamok politikai és
polgári intézményei mély és tartós benyo-
mást tettek lelkére. Visszatérte * után két
röpiratot adott ki, az egyiket „Anglia, Ir-

land és Arnerikáu-ról, a mási-
kat „Oroszország"-r6l, melyek-
ben — uti jegyzetein és tapasz-
talatain kivül — elöször bo-
csátá világ elébe nézeteit a sza-
bad kereskedésről. Röpiratai
nagy mértékben felbőszítették
ellene az iparos- és földbirto-
kos monopolisták osztályát;
toryk és whigek egyaránt gyü-
lölték a hirben, tekintélyben

^ serdülő államgazda függet-
len szellemét, s Cobdennek
1837-ben még nem sikerült
helyet foglalni az alsóházban.

A szabad kereskedés tanai
azonban naponkint nagyobb
tért vivtak ki, s nemsokára
az ugynevezett gabna-törvé-
nyek (Corn LaAvs) elleni izga-
tás kezdötött meg a társulati
téren. Manchesterben, 1838-
ki szeptemberben alakult meg
az örökre emlékezetes „Anti-
Corn-Law-League,11 melynek
ideiglenes választmányában
mindenekelőtt Cobden, s a sza-
badelvü quaker Bright nevei
vonák magukra az angol kö-
zönség figyelmet. Cobden és
Bright csakhamar vezérei let-
tek a mozgalomnak, s e társu-
lat vetette meg azon politikai
párt alapját, mely a „manches-
teri iskola'1 neve alatt ismeretes,

so ly messzeható befolyást gyakorolt, és fog
hihetőleg ezután is gyakorolni Anglia végze-
teire. A társ ulat röpiratokkal, értekezések-
kel, felolvasásokkal, s még ezeknél is gya-
korlatibb eszközökkel igyekezett a nemzet-
ben meggyőződést kelteni, s nem üké

l l !
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mondanunk, hogy Cobden volt a mozgalom j 1858-ban pedig Amerikába utazott, honnan
lelke, s hogy az Ö tiszta, egyszerü és meg- 1 D C " n W - A ~-~~~~
győző szónoklata csodahatást tett mindenütt.
A kormány ellen 1841-ben bizalmatlanság
lőn szavazva, minek következtében az alsó-
ház feloszlattatván, uj választás történt, s
Cobden, ki ekkor már az angol nép egyik
legnépszerübb embere volt, ez alkalommal

1859-ben tért vissza.
Az angolfranczia kereskedelmi szerződ-

vény Cobden müve, s ez által minő szolga
latot tett az elhunyt államférfiu az emberi-
ségnek és a békének, csak az utókor fogja
kellőleg méltányolhatni. A közbecsülésben
állott férfiut, folytonos munka és küzdés

választatott meg Stockport által alsóházi | között lepte meg a halál f. é. ápril 2-án.
tagnak. Cobden nem annyira csillogó, r T ' " ' ' 1 - ' " '
mint meggyőző szónoklata által, a parlia-
mentben már az első napokban megalapi-
totta tekintélyét mint államgazda, szónok
és államférfiu, s ezentul csak élete felada-
tának élt, annak t. i., hogy a szabad keres-
kedés nagyszerü tanait valósitsa. Evekig
tartó hosszas küzdés után Cobden végre oda
vitte a dolgot, hogy maga az akkori minisz-
terium elnöke, Sir Robert Peel, 1846-ki ja-
nuár 27-kén indítványba hozá a gabnatör-
vények végleges eltörlését. A 12 napig
tartott vitatkozás alkalmával Cobden leg-
nagyszerűbb s leghatályosabb beszédei
egyikét mondá el. A hatás eldöntő volt, s
Sir Robert Peel inditványa, a megbőszült
protectionisták megátalkodott ellenszegülé-
sének daczára, elfogadtatott, országos tör-
vénynyé lön, s azóta változatlanul a szabad-
kereskedés képezi Anglia kereskedelmi és
financiális politikájának alapját.

E nap volt Cobden életének legnagyobb
és legdicsöbb napja. Mit nígy államféifiak
és nemzetgazdák csak titkon mertek óhaj-
tani, de a megrögzött ango} előítéletekkel
szemközt hangosan még magukénak sem
mertek bevallani, azt Cobden erélye, világos
értelme, férfias és áldozatkész kitartása, s
mindenható szónoki ereje szerencsésen való-
sitotta. Emelte diadalának nagyságát az,
hogy, kevés kivétellel, a földmivelő osztályt
is sikerült meggyőznie a szabad verseny
áldásairól. E naptól kezdődik ama példátlan
anyagi emelkedés és átalános jóllét, mely
Angliát követésre méltó például állitotta
fel mindazon államoknak és nemzeteknek,
melyek a hatalom és jóllét forrásait tanul-
mányozni akarják.

: De a nyolcz évig tartott izgatás roppant
áldozatokba került, s Cobden élete nagy fel-
adatának összes vagyonát áldozta fel. E<ryik
nemes jellemvonása az angol nemzetnek,
hogy nagy ügyeinek apostolait soha és sem-
minemü körülmények közt nem szokta cser-
ben hagyni. A szabadkereskedés párthivei
érezték, mivel tartoznak azon férfiunak, ki

Halála valódi esemény volt nem csak Angliá-
ban, hanem a legőszintébb részvétet ébreszté
Európa összes nemzetei között.

A „Daily Nevrs" egyebek közt ezt mondja
róla: „Minő bámulással tartozunk ez egy-
szerü nagyságnak, mely annyi sikert aratott,
s mindent oly szeliden és szerényen vitt
véghez! E fia egy sussexi földművesnek, e
manchesteri gyapotfonó, ki hat év alatt a
keresztyén világ legnagyobb államának po-
litikáját felforgatta, ki Európa legbüszkébb
aristokratiáját legyőzte, ki egy vértelen for-
radalmat vitt keresztül, ki honát megmen-
tette, s újjászületését eszközölte — e férfiu-
nak kétségkivül épen annyi oka volna ke-
vélységre, mint egy Caesarnak De Cobden
Richard nagyobb volt, mint Caesar !'£

lak Béla hitvese.
(Ballada.)

István király, trónjára hullva
Mereng az éj késő feién,
Haldokló mécsnél, vesztett harczán,
Ködbe sülyedt mult életén.
Szeme a félhomályba mélyed,
Hamu lesz föllobbant tüze;
Nincs vágya, mért imát sóhajtson,
S mégis kulcsolt száraz keze.

De im, suhog trónján a függöny,
Halk nesz járja át sátorát;
És felé túlvilági fényben
Egy ifju hölgyet jőni lát.
Kihalt szive kezd sustorogni,
S pillanat mulva lángra gyul, —
A fény átvillan nagy, nagy éjen . . .
— A lány esengve térdre hull.

„Neked — szól — felséges királyom
Éjed kin, napod unalom.
Gyötör, emészt, hogy nincs utódod.
Már-már a halál szárnya nyom.
Hazádnak s néked vigaszt hoztam,
Esküdj, s rövid időközön —
Meglátod Árpád tiszta vérét . . . "
— Kiált a király: „Esküszöm!

Király lesz ő! — Te meg szép angyal" —
S ekkor rémülten széttekint.

az ipar és kereskedés bilincseinek széttörése
által a szabad munkánali és szabad üzletnek
oly végtelen és gyümölcsöző tért nyitott, és
szegényebb sorsú polgártársai millióinak
tehermentes kenyeret adott. Aláirás nyit-
tatott, s elvrokonai 80,000 font sterlinggel
kármentesiték öt azon áldozatokért, melyek
azóta mefszámlálhatlan milliókat gyümöl-
csöztek Angliának. Emelte a sikert azon áta-
lá os elismerés, melylyel honfiai öt meg-
tisztelték.

Sir Robert Peel 1846-diki junius 29-di-
kén az alsóházban ünnepélyesen kijelenté,
mikép az angol kereskedelmi törvényhozás
reformjának érdeme sem öt, sem Grey gró-
fot nem illeti, de illeti Cobdent, kinek neve
örökre összeszöve fog maradni e reformmal
Cobden ezentul Anglia szabadkereskedelmi
politikájában mindig vezérszerepet játszott.
Véleményének mindig döntö sulya volt. Po-
litikájának sikere azonban mindinkább a
béke szószólójává tévé öt, s Cobden tekin-
télyének és befolyásának egész súlyával
igyekezett Angliát minden háborutól vissza-
tartóztatni. S a választásoknál az összes man-
chesteri iskola megbukott, s vele Cobden.
Ekkép elvesztvén ülését a parliamentben,
Cobden egy darabig visszavonultan élt,

A hölgy már eltünt sátorából;
Ö a kétség karján megint.
Uj láz is tépi . . . napokig vár,
A tüneményről semmi hir.
Az országot gyűlésbe hívja, —
íly kínt tovább perczig se bír.

„Utódot — szól, — utódot nékem,
S fején ragyogjon koronám!"
Kitárul a terem ajtója,
És megjelen egy barna lány.
Szépsége vént, ifjut megdöbbent, —
Karján egy vak ifjut vezet.
Szólni akar, s hangja elcsuklik.
A király néz, sápad, remeg.

S dördül az országgyülés hangja, —
„Éljen Béla, Álmos fia!"
István lelép megunt trónjáról,
Vak Béláé a korona.
Nincs határ a lelkesedésben, —
A kápolnán zeng a harang • • •
Bélát, s Ilont, a szerb királylányt
Esküvőre hivja e hang.

S ki a rettegő feledségből
A királyt fölhozá vala —
Később lőn a hon gyámolává, —
Majd a boszu vész angyala-
Mig a magányos kolostorban, —
Mely félve él a völgy ölén —
István bolyong szőr csuhájában,
S egy vesztett jövő ég szivén.

Zilahy Imre.

Oh ne repülj lelkem . . .
Oh ne repülj, lelkem, merengés alkonyán
Egy-egy visszasíró töredék dal nyomán
A multak ködébe . . .
Nézd a fellegekből alakuló képet :
Ekkép alakítja a multat emléked;
Nincs valódi léte.

Ne tekints a multba, tekints a jövőbe,
A melyet reményem szép álmokba sző be,
Elringatva téged; —
Szeliden susogja : elér valahára
A megelégedés csendes révpartjára
E kifáradt élet.

Mikor majd nekem is lesz édes nyugalmam,
S mikor e nyugalmat zengedezem dalban,
A jelennek élve :
A forró szeretet puha lágy ölében
Enyhitő szellőként lengi körül képem
A multak emléke . . .

. . . Nem! — taszitsd el, lelkem, bármiként akarnád,
A megelégedés ringató nyugalmát;
Ne ismerje éltem.
Ne igérd e képet szép álom! . . . el vele!
Ne legyek én soha a jelen embere,
Éldegélve tétlen!

A megelégedés a haladás sírja, .
A megelégedés önmagában birja
Hitvány táplálékát;
Élete czéltalan, neki a „van" elég,
Soha sem keresi : a mi lehetne még,
A mit a küzdés ád.

A megelégedés egy jóllakott állát,
Nem ismer eszméket és nem ismer vágyat, .
Mely lelket röpitsen; —
Magas czélok után küzdelemre nem kel,
Neki mindene van, neki semmi sem kell,
Nem, a mije nincsen.

Félre e tengessél! ne ismerje lelkem,
Legyek örök vágyban, örök küzdelemben . . .
Előre . . . előre! . . .
Föl, viharos élet! törj magadnak utat — :
S legyen boldogságod az édes öntudat,
Ha pihenni dőlsz le. Csengéi Gusztáv,

Siraontornya szerepe a kurucz-
világban. .

Történeti rajz THALY KÁLMÁNTÓL.
(Vége.)

Simontornya vára 1710. nyarán még-
egyszer visszakerült a kuruczok birtokába.
A midőn Rákóczy fejedelem ezen év julius
havának elején — hogy Dunántul a fölke-
lést ismét tágasb alapokra szervezze, s azon
földön levő kevé3 számu hadait felszaporitsa
— báró Palocsay György tábornok és Béri
Balogh Ádám brigadéros vezérlete alatt
Szalk-Szent-Márton és Rácz-Keresztúr közt
tekintélyesb haderőt költöztete által: ezen
merész sereg mindjárt Simontornya várát
vette czélba. A várban levö császári őrség
a kuruczok nem várt átjöveteléről hihe-
töen még mitsem tudott, mikor ezek már ^ a
várra robbanának; a hozzájok szitó lakosság
által segittetve, a meglepett őrség rémületét
felhasználák, s szerencsésen elfoglalák a vá-
rat. Ugylátszik, hogy a lakosok titkon bo-
csáták be valami úttal móddal elöhadaikat,
a kik aztán a kaput a többinek megnyiták.
Fortély bizonyára volt a dologban, mert
rendes ostromról szó sem lehete.

A kuruczok 1710-ben csak négy-öt hó-
napig birhatták Simontornya várát. Palo-
csay nem sokára átköltözte utánvisszamene
a Dunán, s a serény Balogh Ádámot elein-
tén ép oly szerencsés mint vakmerő harczai
után, őszre kelve elhagyá a hadi jó szeren-
cse. Maroknyi néppel, nagyban tulnyomó
erő ellen, mindenfelől megtámadtatva, s
mindenfelé halált osztva küzdött sokáig ez
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a valódi hös, mignem végre sok csapás után,
október végnapjaiban vesztett harczban el-
fogatván, feje vétetett.

A fő nélkül maradt hadak aztán zászló-
aljanként, századonként capitu álának a Ba-
konyból, a hová vezérök elveszte után vo-
nák vala magukat.

Simontornya is feladá magát, ellenál-
lás nélkül, mivel Balogh Ádámnak gyalog-
sága nem levén, igen kevés őrséget hagyha-
tott volt benne, mivel továbbá ekkor már a
Tisza partjain a hadviselő felek között is
megindulának az átalános békealkudozások.

A kuruczvilág nemsokára végét éré, és
vele együtt végét érte Simontornya várá-
nak történeti szerepe, mely a Rákóczy kor-
szakban, mint láttuk, jelentékeny, s válto-
zatos vala. #

* *
Hátra van még azon rabtisztek sorsáról

emlékeznünk, kik Simontornyát 1709-ben
Heister ellen oly vitézül védték.

Fodor Lászlót, Palkóvichot Heister
Győrbe viteté, hol több kurucz főtiszt rabos-
kodék.. 1710. január l-jén az érsek-ujvári
kuruczok egyik kiszáguldó csapata Ocskay
László császári tábornokot — azelőtt hires
kurucz brigadérost — szerencsésen elfog
és bevivé Újvárba. Ott a várörség annyin
fölgerjedett a zászlaját elhagyott és mos-
hatalmába került főtiszt ellen, hogy zajongv
követeié halálát. A várparancsnok — Ocs
kaynak személyében is ellensége — teljesit
a katonaság kivánatát: Ocskay Lászlónak
Érsek-Ujvár piaczán fejét véteté.

Heister — állitólag a bécsi haditanács
parancsára — meghagyá a györi várpa
rancsnoknak: viszontorlásul fejeztesse le a
ott levő előkelő kurucz rabokat.

Ennek következtében fölállittatott a
györi várpiaczon a vérpad, és 1710januá
18-kán három kurucz főtiszt leié rajta hala
lát. Az első: brigadéros Fodor László vala
katonai fényes jelmezében, büszke bátorság
gal lépett a vérpadra, aranyakat kötött zseb
kendője sarkába, s mielött a végcsapást
szemben fogadná: átnyujtá azt hóhérjának
jutalmul; hadd lássa hogy kurucz dandár
tábornokkal vala dolga. A második Wolf ar
(vagy kuruczosan Bolfort) Adam — Bottyár
tábornok ezredének 1709 tavaszán elfogoti
„Commendérozó Colonellusa" győri szüle-
tésü nemes. A harmadik: Palkovich Ferenc,
Helleprontnak alezredese és hadi biztos. Ö
a kuruczokkal még fogságában is levelezett
titkon. — Mind a hármat felszóliták a Rá-
kóczy mellől való elállásra; egyik sem tette,
inkább meghalt.

Hellepront az ezredes és simontornyai
várparancsnok szerencsésebb vala fogolytár-
sainál. Mert őt Heister annyira veszedelmes
embernek tartá, hogy az ország határain belől
még csak raboskodtatni sem mervén: mind-
járt Simontornya feladásakor egyenesen ki-
küldötte Csehország szélére Spielberg vá-
rába. És ez vala szerencséje, mert ha Győrbe
küldik: az ő feje is bizonyára lehull. De igy
a boszu pillanatában róla megfeledkezének,
és igy életben maradván, a Szathmári béke
pontjai visszaadák szabadságát. 1711. tava-
szán, a béke megkötése után — ennek ér-
telmében leoldák a rabok bilincseit; Hel-
leprontot is kibocsáták Spielberg várából,
és Simontornya hös védője szeretett honába
visszajővén, még sok évig éle, csendes visz-
szavonultságban. *)

*) Beszédes Sándor ur a V. U. 1864-iki 51-ik számá-
ban megjelent czikkében felhozá vala, hogy nála megvan a
simontornyai vár 1769-ben készült térképe; valóban igen
lekötelezné a hazai történelem s régészet barátait, ha e be-
cses régi térképet, vagy hü mását e lapokban közölni szi-
veskednék ; a síerkesztő ur, tudom, szivesen venné. T. K.

Mily befolyása van a világosságnak
a színekre?

Tudva van előttünk, hogy minden egyes
napsugár, ha üveghasangon bocsáttatik keresztül,
különböző szines sugarakra oszlik, melyek között
főleg a következő hét egymásra következőt külön-
böztetjük meg: vörös, narancsszin, sárga, zöld,
kék, indigószin és violakék. Ezen szines sugarak
mind más iránynyal birnak, mint milyennel az
eredeti fehér sugár bir, és pedig a vörös sugár az
eredeti fehérhez legközelebb fekszik, holott a viola-
kék legtávolabb esik tőle, ugy, hogy a hasang a
vörös sugarat legkevésbbé, a violakéket pedig
leginkább megtöri. Ha ezen szines vagy már meg-
tört sugarak közöl egyik vagy másik megint ha-
sangon (prisma) bocsáttatik keresztül, az sem
törését, sem szinét nem változtatja meg, bizony-
ságául annak, hogy ezen szin a fehér világsugár-
nak tulajdon-és alkatrészét képezi. És ha mind a
hét szines sugár vájt üveglencse által megint
összegyűjtetik, a fehér sugár megint előáll, bi-
zonyságául annak, hogy az valóban ama szines
sugarakból van összetéve.

Ha már most a napvilág eredetileg fehér és
nem szines sugarakból összetett volna, mik len-
nének ennek következményei? — Az egész ter-
mészet színtelen volna. Minden test, melyet
megpillantanánk, ólomszinben állna előttünk. A
hajnalpir és maga az emberi ábrázat is, az élet
hajnalpirja a virágzó ifjuság arczán, tusrajzolata-
inkhoz, szürke rézmetszvényeinkhez hasonlítana:
A szivárvány, gyönyörü színjátékával egy kes-
keny fehérszürke ívvé változnék át; a szép kék
ég hamuszinüvé válnék, és halvány világgal pis-
lognának le róla a most ragyogó csillagok. A
reggeli és estéli hajnalpir nem ragyogna

egy madár repülése a bérczen, egy ostorcsatta-
nás a völgyben, elég, hogy hógörgeteget in-
dítson.

Azért az utasok, kik tavasz nyiltával ily me-
redek bérezek alatt vonulnak el, a legnagyobb
elővigyázatot használják a lavinák ellen. Mielőtt
a sziklacsucsok alá mennének, rendesen pisztolyt
sütnek el, mintegy kikémlelendők, hogy a lövés
hangja által okozott légrezgés nem inditja-e meg
az olvadni kezdő havat; ha ez előttök le nem om-
lik, akkor megindulnak, s a félelmes alpesi uton a
legnagyobb csöndben vonulnak át.

Bár a hógörgetegek minden neme egyformán
veszedelmes, e lavináknak, alkatrészök és formá-
jok szerint, különböző neveket adnak az alpesi
lakosok, a mint azok porhanyó, vagy már olvadó-
ban levő, vagy épen egészen átolvadt hóból
képződtek.

Ha a még porhanyó hó az ormon megindul, s
a régibb, sima hórétegen föltartóztatás nélkül
siklik alá, az ebből támadt lavina nem annyira
tömörségével rombol, mint inkább azon nagy lég-
nyomás által, mely sebes rohanását messze meg-
eiőzi. E légnyomás a legnagyobb vihar pusztitó
erejével bir; előtte a három láb átmérőjü vastag
százados fák derékban törnek ketté, vagy gyöke-
restől szakadnak ki. Ilyenkor a rendesen tiszta
levegőben százszoros viszhanggal csattogó dör-
gés hirdeti, a szirtek közt mindig nagyobbodó
sebességgel és hatalommal közelgő hóomlást, mig
előtte porfelleg rohan s az egészet mintegy füstbe
vagy ködbe boritja. Még egy csattanáé, melynek
viszhangja a messze bérezek közt hal el; azután
siri csönd; a hógörgeteg a völgyben véget ért, s
csak a pusztulás mutatja az utat, a merre elvonult.
íly lavinák tél végén, vagy kora tavaszszal om-
lanak.

A közönsége* hógörgetegek azonban akkor
kezdődnek, midőn Olaszországból az Alpokonköpenyében, hanem csak egyszínü szürke lepellel , _

borítaná be az eget és a legszebb dél is csak olyan i átcsapó langy szellők hirdetik a tavaszt. Áz ol-
volna, mint mos: egy borus téli nap. — Azonban
a természet, mely már az általa alkotott testek
alakjaiba is oly kitünő szépséget tudott önteni,
azokat egyszersmind azon aetheri kellemmel ru-
házta fel, melyet napsugarak szineiből meritett.
Ezen ajándék nélkül is nyujthatna ugyan a nö-
vényvilág lombja tápot a bimbóknak és védelmet
a gyümölcsöknek, de a levelek ifju zöldje és rétje-
ink friss színezete, melyek tavaszszal oly bűbá-
josán vonzanak, az ősz hervadó sárgájával volna
bevonva. Ezen ajándék nélkül is volna még fénye
és keménysége a gyémántnak, de élénk színjátéká-
tól meg volna rabolva, megszünnék ragyogni a
szépség koszorújában és a fejedelmek koronáján.
Ezen drága ajándék nélkül végre az- emberi arcz
még mindig ugyanazon finom szövet, még mindig
ugyanazon árulója lehetne legelrejtettebb érzel-
meinknek, de a szerelem rózsavilága és a szé-
gyenpir biborszine nem virulna többé az ifju ar-
czokon, sőt a betegségben szenvedő arczának
áruló futó pírja sem hirdetné többé a közelgő
gyakran üdvözölve fogadott megszabadulást a
fájdalmak fekhelyéből. Dr. B. L.

A hógörgetegek a sveiezi Alpokon.
Az Alpok hegylánczolata által körülvett bér-

ezés kis ország, a szabad Sveicz határai között,
a tavaszonkint omló hógörgetegek, lavinák, a ter-
mészet nagyszerü tüneményei közé tartoznak. A
mi a vihar a tengeren, az a hógörgeteg az Alpese-
ken, úgy hatalmára, mint nagyszerűségére és ret-
tentőségére nézve. Mint a tengeri viharok bizo-
nyos évszakokban rendesen kitörnek: ugy a lavi-
ák i l ő f d l a k i d t l

s aznak is előfordulnak minden tavaszszal,
Alpok széles oldalán sok helyen egész csapások,
mintegy futó árkok jelölik az utat, melyen a bér-
izek magasán összetorlódott hó mennydörgés-
izerü morajjal szokott a mélységbe alázuhanni; s
ilég alpesi lakos van, ki a hóesés nagyságából s a
avaszi meleg hőmérsékéből a rendes uton omló
ógörgeteg napját is pontosan meg tudja hatá-
ozm.

De a hógörgeteg nem csupán e rendes és
ár átalánosan ismert hócsapásokon jelenkezik.
. télen át dühöngő hóf örgetegek az Alpok sok

helyen meredek sziklaoldalát is egyformán hóval
boritják be, mely összetapadva szilárd és vastag
rétegekben várja be a tavaszt, hogy annak első
langyos leheletére a magasból megindulva, ut-
közben mindig növekedő nagysággal és sebesség-
gel zuhanjon alá, s gyakran állatokat és embere-
ket, néha egész falvakat sodorjon el vagy mély

vadó hóból egy maroknyi, melyet egy futó zerge
a tetőn rrfegindit, mire a völgybe ér, oly nagy tö-
meget sodor magával, mely egész falvakat képes
eltakarni. Az igy támadt hógörgeteg még rombo-
lóbb, de kárt leginkább csak akkor okoz, midőn
rendes utját elhagyja.

Nyár közepén is omlanak lavinák, midőn a
a már majdnem egészen átolvadt hó zuhan alá, s
melyek mennydörgése annyi regényességet köl-
csönöz a különben is szép nyári éjszakáknak, s
különösen az átutazó idegenekre meglepő hatást
gyakorol. E rendkivüli jelenségéhez a természet-
nek a nép nem egy kisértetes mondát csatolt már,
s egy rege szerint az eső előjelének tekintik.

De bármily pusztítók is egyes esetekben a
a hógörgetegek, átalában mégis a természet jóté-
kony gondoskodása gyanánt tekinthetők, mert a
völgyek termékenységét nagyon előmozdítják.
Különben is az apróbb lavinák omlanak nagy
számmal, mig a nagyobbak is csak akkor veszé-
lyesek, ha rendes utjokat elhagyják, s szokatlan
helyen zuhannak le. Különben az Alpok aljá-
nak lakói mindenütt óvatosan járnak el házaik
építésében s földből és kövekből védő sánezokat
raknak házaik elé a hógörgetegek rombolásai el-
len, vagy különböző gátakat állitnak, melyeken
azoknak ereje megtörik. Az utak veszélyesebb
helyein szintén vannak menedékhelyek készitve,
hogy a pusztitó elem elől azokban szükség esetén
megvonulni lehessen.

A hógörgetegek, mint átalában a vidékek
kizáró sajátságai, különös szint kölcsönöznek az
ottani népéletnek is. Minden völgynek meg-
van a maga külön krónikája, mely az ott előfor-
dult lavina-omlásokról apró, s többnyire szomoru,
de néha csodás történeteket beszél, különösen a
melyek az élve eltemetettek megmentéséről szó-
lanak. Azonkivül a veszély közös levén, kifej-
lesztő bennök amaz érzetet, hogy előforduló sze-
rencsétlenségek alkalmával embertársaik meg-
mentését mindenek felett első szent kötelességök-
nek tartsák. Minden ember beszél egyes történe-
teket, melyek uj meg uj balesetekre vonatkoznak.
Elmondják hogy itt egy kunyhót, ott egy utazót
temetett el a lezuhanó hó; de legszivesebben so-
rolják elő azon eseteket, midőn a segély nem
volt hasztalan.

Hogy mily félelmes rémei a hógörgetegek az
ottani népnek, s hogy mily sajátságos esetek van-
nak velök kapcsolatban, elősorolunk nehány tör-
ténetet, melyekről az irások is szólanak.

Az ugynevezett bellenzi háboru alkalmával,
1478-ban, BubenbergAdrián 3000 berni harezosá-
val,Bellenz sikertelen ostroma után a Sz. Gotthar-
don át vonult hazájába vissza. A vezér óvatosságra

hósirba temessen. Tavaszszal egy nyul ezaladása, , és csöndre inté katonáit, de ezek az ut fáradal-

il!
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Hógörgeteg a sveiczi Wiggis-hegyről Netstall falunál, 1865. márczius 3-ikán.
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mait vidám dalokkal akarták enyhiteni, a ime,
fejők felett megdördült a hógörgeteg, a közülök
hatvanat a mélységbe aodort.

Martinach mellett Wallisban, 1595-ben, egy-
más után több hógörgeteg omlott a Rhone fo-
lyóba s annak medrét annyira eltorlaszolta, hogy
a folyó tullépte partjait, s 60 emberrel és 400 ba-
rommal 100 házat elsodort.

A Sz.-Gotthard barátságtalan magaslatán
megható módon mentette meg gazdája életét egy
eb, 1628-ban. Brendenberg Gáspár egy csatlósával
s egy hű ebével arra utazott. Urat és szolgát lo-
vastól együtt eltemette a hógörgeteg; csak az eb
menekülhetett meg, a mely vonitva sietett a fo-
gadóba vissza, s nyöszörögve kaparta az ajtót, mig
az ott levők megérték intését s utána siettek. A
szerencsétlenség helyére érkezve a kutya kaparni
kezdett, az emberek sietve ástak, s nehány percz
mulva ur és szolga meg voltak mentve. Mindket-
ten 36 óráig voltak a hósirban, mig a segély meg-
érkezett; hallották a kutya vonitását, az emberek
zaját, a nélkül, hogy ők maguk mozdulni birtak
volna. A hű eb megmentő eljárása gazdája sírkö-
vén meg van örökítve. A Sz. Osvald-templomban
a nagy ur életnagyságu kőszobor-emlékén, lába
mellett a kutya is ábrázolva van, a egyszerü sir-
irat hirdeti tettét.

Cosedránál az olasz határon 1626-ban egy-
szerre 300 embert temetett el a hógörgeteg. 1669-
ben pedig Saas-
ban 150 házat
boritott el a hó
s 77 embert fosz-
tott meg életétől.

A legvesze-
delmesebb évek
egyike volt az
1720-ik eszten-
dő, melyben a
gyakori lavinák
csak egy napon,
az egy Oberge-
stelen helység-
ben 120 szétrom-
bolt házzal, 88
áldozatot ragad-
tak el. A temető
falán most is ol-
vasható az egy-
szerü sirirat: „Is-
ten! mily nagy
gyász! 88 egy
sirban \"

Rueras falut
1749-ben éjjel
temette el a hó-
görgeteg, s 100
ember közöl csak
60 életét lehetett
megmenteni. Ne
hány házat a la-
vina ugy sodort
el magával, hogy
az alvók észre
sem vették, s cso-
dálkoztak, hogy
oly soká virrad.
A Bedretto völgye is gyakori szerencsétlenség
szinhelye.

A Sz.-Placisvölgyben 1784-ben oly bor-
zaaztó hógörgeteg omlott alá, melynek nyomai
az egész völgyben meglátszottak. A légnyomás,
mely a lavinát megelőzte, oly hatalmas volt, hogy
egy gránitkőből készült nehéz kutpárkányzatot
egy negyed órányi távolságra sodort el, s egy a
lavina terén kivül álló kolostor tornyának fedelét
fölszakitotta.

Az alig három órányi hosszu s különben is
keskeny Szent-Antal völgyben 100 év lefolyása
alatt 8 lavina 34 ember életét oltá ki. De e bal-
esetek között egy pár oly életmentés fordult elő,
mely följegyzésre érdemes.

Ugyanis az emlitett völgyben 1731-ben oly
nagy hó esett, a minő még emberemlékezet óta
alig volt. Ezenfölül a hógörgeteg egy éjjel egy
kis kunyhót egészen eltemetett, melyben egy csa-
lád, az apa s anya négy gyermekével pihent. Az
apa az ajtón, majd az ablakon, végre a széles ké-
ményen kereste a szabadulást; mind hasztalan.
Száraz fából tüzet rakott, hogy a havat olvaszsza,
de ez sem vezetett kivánt eredményhez. Élelmi-
szer nem volt a háznál s az éhhalál várt reájok
egész borzasztóságában. Az éhes gyermekek si-
ránkozása fájt a szülői szivnek, s már napok tel-
hettek el, midőn a legidősebb fiu látva és érezve
az éhség kinjait, magát ajánlotta föl. „Áldozz föl,

ugymond, apám engem, különben mindnyájan el-
veszünk." Az apa megborzadt a gondolattól, de
mindinkább jelentkeztek az éhség kinai, s már
emelte a bárdot, mely gyermeke életét volt kiol-
tandó, midőn a korábbi tűz által meggyengitett
hóréteg épen a kémény fölött átszaladó zerge
alatt beszakadt, s ez a kunyhóba zuhant. A tá-
madt résen átmosolygó égbolt világa mellett a
gyermek helyett a családfő a zergét ölte meg, s
igy mindnyájan megmenekültek. Ez eset akarat-
lanul is egyik ó-testamentomi történetet juttatja
eszünkbe.

Nehány évvel későbben ugyanazon völgyben
egy asszonyt a pinczébe temetett be a hógörgeteg,
hová épen akkor a tejet szállította le. A nő hét
napig volt a hósirban, mig végre kimentették. A
legcsöndesebb beszédet is meghallotta, melyet
róla folytattak, de viszont bármily erőlködése da-
czára nem tudott magáról a fennlevőknek észreve-
hető jelt adni. Még azután sokáig élt, de e bor-
zasztó napokat sírjáig emlegette.

E század elején, 1806-ban a lavinák puszti-
tásainak az egész Alpok alja nagyon ki volt
téve: Calanca-völgyben egy hógörgeteg egy egész
erdőt pusztitott el. 1808-ban Uri kanton szenve-
dett különösen nagy csapásokat. 1827-ben Biel
falut 600 lábnyi széles hógörgeteg borította el, s
51 ember veszett el, 48-at megmentettek. 37 pe-
dig kisebb nagyobb sérülést szenvedett. 1836-ban

Képek a hazai népéletböl: XLVI. Vármegyeházi rabok. (Lűders rajza után.)

husvét másodnapján pusztitott Coesta helységben,
mig 1853-ban Uri- kantonban husvét utáni vasár-
nap omlott a völgybe egy hógörgeteg, ugy hogy
mennydörgésére a sziklák is alapjokban megren-
dültek. A hegyről több száz fenyőt sodort magá-
val s egy házat Öt árva leánykával elborított, de
közülök csak egyet zúzott össze.

Átalában nem mulik el egyetlen tél, egyetlen
tavasz, hogy az alpesi hógörgetegek számos ember-
életet ne oltanának ki, vagy legalább rettentő ká-
rokat ne okoznának az ott lakók vagyonában. A
mult évben Bedretto falut, az idén Netstall hely-
séget borította el, mely borzasztó jelenetet, a la-
vina omlása perczében, képünkön ábrázolva látja
az olvasó.

Netstall helység Glarus kantonban, a 7000 láb
magas Wiggis hegyaljánál fekszik, melynek szikla-
bérczei csekély hajlással majdnem egyenesen me-
rednek föl. Ez év márczius 3-ikán reggeli 4 óra
tájban mennydörgésszerű robaj ébreszté föl a la-
kosokat. Sokan azt hitték, hogy földrengés, vagy
épen a végitélet közelg; de nehány szempillantás
mulva 8 millió négyszög lábnyi hóterület omlott a
sziklafalról alá, s az orkán, melyet a hógörgeteg
előpostául küldött maga eiőtt, borzasztó rombolást
vitt véghez. Három lábnyi átmérőjü százados
cserfák gyenge ágakként pattogtak szét, a a rom-
boló elem a falu minden házának födelét, ablakát
fölszaggatta. A Wiggis tövénél most több ezer

kob-ölnyi hó és jégtömeg van összehalmozódva,
valóságos jégne alakban, mely még a juniusi nap
sugarainak is nagy munkát fog adni.

Szerencsére ez alkalommal emberélet nem
esett áldozatul, de a kárt, melyet a faluban e la-
vina okozott, 20,000 frankra becsülik.

És e rendkivüli veszedelmek, e roppant ká-
rok daczára, az alpesi nép oly forró hű ragaszko-
dással, rendíthetlen honszeretettel vonzódik
szülőföldéhez! Fölépiti az elrombolt kunyhókat,
hol apái éltek, s folytonosan jobbat remélve, bé-
kén türi az uj csapásokat. E népnek a hazaszere-
tetben párját kell keresni! De nagy megnyugvá-
sunkra szolgál, hogy a ki keres, csakhamar meg
is találja. **

Képek a hazai népéletből.
XLVI. Vármegyeházi rabok.

Kondorosi hármas határ,
Érted lettem, rózsám, betyár!
Viselem a betyár nevet,
Hej, mert a rózsám mást szeret.

A költői népdal igy tett regényessé egy-egy
szegény legényt, kit kedvesének hűtlensége haj-
tott a kétségbeesésbe. Sokat tennénk föl azonban
ezen vasravert vonat tagjairól, ha azt hinnök,

hogy ők is sze-
relmi búbánat-
ból adták fejő-
ket a kalandos
zsiványéletre.

Kapakerülés,
féktelen bor- és
pénz-szomj: ez
az a,,hármas ha-
tár," melyen be-
lől ea kivül gyuj-
togatnak, rabol-
nak s gyilkolnak
ez utonállók. A
közelmult évek,
sőt a Zala-So-
mogyban napon-
kint „érdekes
adatokat" szol-
gáltató rabló-
gyilkosság kró-
nikája, tökélete-
sen kivetközteté
a magyar betyárt
regényességéből.
Ugylátszik Eó-
zsa Sándorral fog
kihalni ama „ne-
mes rablófaj,"
mely szinpadon
s költemények-
ben oly nagy
hódításokat tett,
különösen az if-
júságnál s még-
inkább a „gyön-
ge nemnél." Fa-
zekaa Dávid, Ge-

lencsér, Patkó stb., mind oly akasztani való, ke-
gyetlen, nemtelen és durva gazemberek voltak,
hogy csak ama pandur-golyó vagy hóhér-kötél
érdemes a megéneklésre, mely a társadalom e
fekélyeit örökre kiirtá.

Mint a romantikának átalán, ugy a betyár-
romantikának különösen csufos vége szakadt a
méltatlankodó közvélemény előtt. A hirhedt Vam-
bik, Abellinók, Rinaldinik, Cartoucheok, Moór
Károlyok és Sobrik — mert gyermeki fantáziáD-
kat nagy mértékben foglalkoztatók s kéjes bor-
zongást okoztak tizenhat vagy tizenhét éves há-
tunknak — felejthetetlenek maradnak fiatalkori
ábrándaink tarka múzeumában.

Wertheim, Wiese, revolver s mindenek
fölött szigoru és éber rendőrség az, a mire most
gondolunk, ha a betyár nevet halljuk. S aztán kö-
vetkezetes retrograd okoskodásban megállapo-
dunk a népnevelésnél. Itt, a népiskolákban kell
megvetni az alapot. Itt kell elhinteni az igazi ma-
laszt, a valódi erkölcs magvait, szeretettel, figye-
lemmel és fegyelemmel. Okszerű fejlesztése az •
elmének, a szivnek s a testnek: ez azon szent
háromság, melynek jelébea biztos a siker.

Mily alakok!
A legelői lépdelő „ostorhegyes" marczona,

vad kifejezése ig&zán ijesztő. E vastag bajusz
mintha csepegne a vértől, mig a mélyen fekvő
szemek, a kegyetlenség s boezuvágy szikráit azór-
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ják. Dölyfös, utálatos alak, mely semmi rokon-
szenvet nem kelthet bennünk.

Jobbján egy öreg bűnös halad. Bün és ősz
haj! E vén gonosztevőben mintha egy csilláma
ragyogna fel a bűnbánatnak. Tán szerencsétlen
nejére s a társaságból kitagadott gyermekeire
gondol, kik egy bitófára itéltnek nevét viselik.
Volt háza s telke, s családja körében elégedetten
élt — s midőn egy szerencsétlen napon hajléka
leégett, a helyett, hogy bizalmát az égbe vesse,
elméje megtévedt, hite megredült s rablóvá lőn.

A többi arcz nagyobb és kisebb mértékben,
mind magán hordozza a Kain-bélyeget. Csak
leghátul ama süheder, nem látszik teljes tudatá-
val birni mesterségének, mert apjától, ki vele egy
sorban csörgeti a bilincseket, tán nem is nevel-
tetett egyébre.

Az előtérben nagy délczegen rakja lábát az
egyik pandúr is, nyilván az, kinek sikerült a ban-
dát elfogni. A hátulsó atyailag látszik távozásra
inteni azt a kis legényt, ki hugával félig sajnál-
kozva félig bámulva nézi a különös csapatot.

A rablókat egyelőre elzárják. Perök minden-
esetre hosszas lesz, mint ezt magyaros igazság-
szolgáltatásunkról s tán a bűnösök számos voltánál
fogva elvárhatjuk — de legyen az bármily hosszu
tartamú, köztük még a legöregebb is koránlani
fogja az itélet napját.

A polgárosodás azonban mindig halad s noha
nem kivánjuk s nem reméljük, hogy népünket
eredetiségéből kivetkőztesse — azon meggyőző-
désben vagyunk, miszerint nehány évtized mulva
— szerények vagyunk—a „VasárnapiUjságnak"
nem lesz oka, hogy művészeinek irónjára ily „ké-
peket a hazai népéletből" bizzon.

T á p s z e r e i n k .
Egy közönségesnek látszó, mindennapi tár-

gyat nyújtunk itt, mely daczára annak igen sok
olvasó előtt ismeretlen lesz; mert már az ember
természetében rejlik, hogy mig a véghetetlent,
a teremtés titkait igyekszik kikutatni, s a tőlünk
távollevőket megismerni, addig a körüle lövőknek
felületes vagy névszerinti ismerésével megelégszik.
Egy ily tárgyat képeznek többek közt tápszereink,
melyeknek mi- és minőségét van szándékunk
röviden vázolni. De hogy e kettős tárgygyal tisztá-
ba jőjünk s azt könnyebben megérthessük, szükség
hogy rövid pillantást vessünk az emésztés folya-
mára, vagyis az anyagcserére. —

Az emberi test, belső gépezetének folytonos
mozgásban s rendben tartására meleget igényel,
mely meleg az emésztés, vagyis a testbe vitt tá-
pok ék'gülése (oxydatio) által képződik. Az
emésztés tulajdonképi folyama a gyomorban s
belekben történik, hol a tápszer azok nedvével
keveredve bomlást szenved, honnét a felbomlott
tápszerrészek közvetve a vérbe jutnak, mely
által a test minden részeibe elvitetnek.

A fontebbiekből önként következik, hogy
tápláló erővel csak oly tápszerek birnak, melyek
a gyomor s bél nedveiben oldékonyak, melyek
ennélfogva élegülhetéssel birnak; s ép ezen élegül-
heté*i foktól s pótló képességtől függ a tápsze-
rek tápláló ereje, mert a meleg s váladékok,
melyek a testből kiürittetnek, a szervezetre nézve
veszteségek, melyeket csak uj tápszerek által lehet
pótolni, melyek nélkül nincs meleg, nincs moz-
gás, nincs élet.

Igaz ugyan hogy tápszerek nélkül is folytatja
a szervezet egyideig működését, a midőn is saját
emészthető részeit (vér, lép, máj stb.) használja
fel, s a mely müködés csak bizonyos ideig tartó, s
az embernél legfelebb 14 — 20 napig tarthat.

Élegülhetéssel birnak kisebb-nagyobb mér-
tékben minden tápszereink, 8 annál táplálóbbak
azok, minélinkább képesek a meleg s anyagvesz-
teséget pótolni. Leginkább képesek erre s igy
legnagyobb táperővel birnak a tojásfeaéréhez ha-
sonló u. n. fehérnyedus tápok, mint a hus, tojás, hü-
velyesek stb. Azonban a fehérnyék magukban még
nem elégségesek a test táplálására, miután az
emberi szervezet ezen kivül még oly sok alkatré-
szekkel bir, melyek a fehérnyében nem találják
fel elegendő tápanyagukat; a tápok pedig czéljuk-
nak csak ugy felelnek meg, ha mindazon anyago-

* kat tartalmazzák, miket az emberi szervezet, mert
csak igy lesznek képesek azok a test veszteségét
pótolni. Igy tehát nem mondhatjuk, hogy a fehér-
nye elégséges tápszer volna, jóllehet az a legtáp-
lálóbb, tápezeréül szolgálván a husnak (izom) s
vérnek; de az emberi testben nagymennyiségü
zsir, Czukor, savak, viz stb. jön elő, melyekre
nézve afehérnye nem elégséges s igy két igen fon-
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tos tápszerünk az u. n. mézga féle tápok, mint a
mézga, keményitő, czukor stb. továbbá a zsirne-
müek, az emésztés elősegítésére a viz, savak s
fűszerek.

De hogy ezen tápelemek a testet táplálhas-
sák s fentarthassák, szükség hogy a müvészet
azokat olyanokká alakítsa át, melyek a gyomor-
nedvben könnyen oldhatók s emészthetők, a mint
valóban történik is a sütés s főzés által. Hogy
mennyire szükséges a tápszereket igy átalakitani,
kitünik azon tényből, miszerint a tápok nagyrésze
nyersen élvezve vagy épen nem, vagy csak nehe-
zen emészthető. Igy p. o. a sült hus könnyebben
emészthető mint a nyers, miután abban a fehérnye
megolvadt, az enyvképző anyagok enyvvé változ-
tak, s a sütés terményei — az eczetsav — már
képződött, mely az emésztést előmozdítja; — to-
vábbá a hüvelyesek, gabnafélék, burgonya stb.
emészthetlen kemény héjjal burkolva a kemnye s
fehérnye erős, szinte emészthetlen sejttokokba
foglalva, épen nem, vagy nehezebben emészthetők
mint midőn a sütés-főzés által amaz akadályoktól
megfosztatva az emésztésre alkalmasakká tétetnek.

De ugy hiszem, felesleges ezt tovább bizo-
nyitgatni, hisz tudja ezt már mindenki saját ta-
pasztalásából; igy tehát lássuk már most egyen-
kint tápszereinket, mennyiben felelnek meg azok
feladatuknak, s igy mennyiben birnak táperővel s
becscsel.

A legtökéletesebb, legtáplálóbb s igy leg-
fontosabb tápszer a

Hus és tojás.

A hus már csak azért is, minthogy a testtel
egynemű, s tartalmazza kisebb-nagyobb mérték-
ben mindazon anyagokat, miket az emberi test,
leginkább képes annak veszteségét pótolni. De él
már a népben is azon tudád, miszerint husból lesz
a hus s az erő; mely közmondásnak tökéletesen
igaza van, a mennyiben a fehérnyenemü tápok —
melyek a test izomzatának fejlődését okozzák —
épen a húsban vannak legdúsabban képviselve.
Azonban ne gondolja senki, hogy e szerint a hus
magában már elégséges tápszer lenne! Oh nem,
hisz tudjuk, hogy az emberi test még számos oly
alkatrészből áll, melyeknek megfelelő táplálék
a húsban nem található fel; igy p. u. a zsir, mely
ily alakban nehezen emészthetőségénél fogva
nehezen s csak kevés vetetik fel a testbe, csak
mint zsirtképző anyag (keményitő, mézga anyag
stb.) mely a húsban igen csekély mennyiségben
találtatik — vétethetik oda fel, s lehet tápszere
az agynak, velőnek, zsirnak.

A hus alkatrészeit illetőleg: az izomcsövek,
kötszövet, zsir, véredény s idegekből áll, mely
alkatrészek tápnedvvel vannak átivódva, az izom-
csövek főalkatrészeit a fehérnye teszi, melynek
mennyisége változik a különböző állatok husa
szerint; így legfehérnyedúsabb a galambhus, az-
után a tyuk, marha, őz, récze, disznóhus stb. Szá-
mokban kifejezve, egy munkás ember 24 órai
fehérnye szükségét képes lenne pótolni 570
gramm galambhus; 58o gr. borjúhús; 595 gr.
disznóhus; 597 gr. réczehus stb.

A hus étkezésre különbözőkép készíttetik el,
a mennyiben vagy főzetik, vagy süttetik. Főzés-
nél a hus vagy hideg- vagy forróvizbe tétetik; ez
uttóbbi eljárásnál a hus felületén levő fehérnye
rögtön megalszik, s így annak a vizbe átszivár-
gása meg van akadályozva, de meg van aka-
dályozva az enyvképző anyag átszivárgása is,
mely enyvvé változott, s csak a megolvadt
zsir mehet át a folyadékba. Ezekből érthető,
miszerint az ily módon készült leves nem sokat
ér, mig ellenben a hus annál izletesebb s
táplálóbb. Megforditva áll a dolog, midőn a hus
hideg vizzel főzetik, ilyenkor a hus oldékonyrészei
átszivárognak a folyadékba, hol is afehérnye meg-
aludván, közönségesen lehaboztatik. Az ily módon
készült leves jó s ízletes leend, mig a hus száraz
8 izetlen.

A sütésnél, szintugy mint a husnak forró
vizbe mártásánál, a külső fehérnye-réteg megal-
szik s ez által a hus tápláló részeinek átszivárgása
meg van akadályozva. Ezenkivül sütésnél egy bi-
zonyos sav (eczetsav) képződik, mely a fehérnyét
oldékonyabbá s igy könnyebben emészthetővé
teszi.

A borjúhús sütésére nagyobb meleg s tovább
tartó sütés kivántatik mint más hus sütésére,
miután abban kevesebb a fehérnye, de annál több
az enyvképző anyag, mely épen nagyobb meleget
kiván.

A különféle huskészitések közt mindenesetre
legelső helyen áll a sütés, és pedig midőn a huso

belseje véresen marad, ekkor legizletesebb, leg-
jobb s legtáplálóbb a hus.

Mint már föntebb emiitők, a hus képezi a
legtökéletesebb tápszert, ez adja az izmoknak a
ruganyos erőt, ez, az erekbe az egészséges pezsgő
vért, ez az önérzetet, s munkaképességet. Állitá-
sunk igazolására, tekintsük meg csak az angol
munkást, vagy átalában a baromtenyésztő népe-
ket, mint a tatárok, kalmükök, az Alpok pász-
tor népei stb. vagy az indiánok, kik vadászaton
töltik egész életöket, kiknél fejlettebb a test, kik-
nél nagyobb az erő s munkaképesség, mint épen
ezeknél?! mennyire felette állnak testi fejlettség
tekintetében az olasz vagy, a forró földöv lakóinak
kik ugyszólva csupán növényi eledelekkel tenge-
tik életöket. Vagy vegyük tekintetbe a lappok,
szamojédok, grönlandiak, kamcsatkaiakat 'stb.
kik kiválólag halakkal táplálkoznak — melyek-
nek tápértéke csak egy negyedrésze a madarak,
s emlősöknek, — vajjon nem épen a silányabb
tápláléknak köszönik-e csekélyebb erejüket s fej-
lettségüket ?!

Igy tehát tisztán áll a tény, miszerint minél
fehérnyedusabb a hus, annál táplálóbb; igy őz, a
marhahus táplálóbb mint a borjúhús, ez viszont
táplálóbb mint a hal. Ellenben galamb- s tyuk-
hus könnyebben emészhetőségénél fogva még a
marhahus felett áll. Sertéshus — csekélyebb fehér-
nye tartalmánál fogva — kevésbbé tápláló, mig
zsir-dusságánál fogva a legnehezebben emészthető
tápok közé tartozik.

A hus után a tojás adja a legtökéletesebb
tápszer képét, mely nagymennyiségü fehérnyét,
zsírt, sókat stb. tartalmaz, melyhez még csak kö-
zönséges konyhasó szükségeltetik, hogy az emberi
test veszteségeit tökéletesen pótolni legyen ké-
pes, mely czélra, egy munkás embernek 24 órai
fehérnye szükségét pótlandó, 18 tojás lenne ele-
gendő.

A tojás, mint tudjuk, lágyan vagy keményen
használtatik; az előbbi egyátalában könnyebben
emészthetőnek tartható, azonban a kemény tojás
sem tartozik a nehezen emészthetők közé, miután
a lágy tojásnak is a gyomorban előbb meg kell
aludnia, s csak azután oldatik fel ismét, igy tehát
a kétféle tojás emészthetősége ugyszolva egy-
forma. (foiytatá8a kov.tk.i László Elek.

Egy tavaszi vasárnap falun.
Ne vegyétek rosz nevén, ha a helyett, hogy

leirnám előttetek a nagyvárosi életet, elvezetlek
egy alföldi kis faluba s megismertetlek az ottani
időtöltéssel. Legalább képzeletben velem együtt
ránduljatok ki s szánjatok egy pár perczet arra,
hogy végig nézhessétek egy napnak történetét.

Az időt pontosan meghatározni nem lehet,
mert a falu tornyán levő óra még a mult héten
megállott s a lakatos, a kinek kötelessége volna,
egyenes utra téríteni, nagyon el van foglalva a
vásári munkák készitésével. Különben nem is
olyan nagy szükség van rá, mert hiszen a reggeli
5 órát megcsengeti a csordás, délben pontban
akkor van 12 óra, mikor az árnyék a csepegőbe
ér, este pedig akkor szokott lenni, mikor lemegy
a nap.

Jelenleg ugy 8 óra tájon lehet az idő reggel,
a mit onnan gyanítunk, hogy a templom-ajtó már
ki van nyitogatva s az egyik kapuban már ott
álldogál a fehérnép is teljes vasárnapi ornátusban,
mindenkinek kezében a zsoltár s a szépen négy
szegeiéire hajtott zsebkendő. Nagy lassan terefi-
csélnek egymás között, hogy ,,hál' Istennek, bizon
nagyon jó idő jár a tavaszi munkára!" A leányok
nagy vágyódással nézegetik egymás ruháját, kié a
szebb? kinek milyen tetszik? — Az a vadgalamb-
szin, épen 3 hét mulva lesz egy éve, mikor „meg-
vevődött," még sem hagyta meg a szinét; egy
kis szőke lyányon meg egészen uj ruha van, most
jött el benne először a templomba, azt aztán sorra
nézegetik, hogy milyen a fala (alapszín), hány
garas volt rőfe, talán nem is itt „vevődött," mi-
lyen jól áll. A másik ajtóban a legények vannak
összegyűlve, ezek már valamivel nagyobb hangon
diskurálnak. Most épen azon tanakodnak, hogy
hol lesz délután az összejövetel, majd megmutatja
az a sugár-barna fattyu, hogy ki tud ö- nála szebb
kapót vágni, egy kis nyalka legény pedig ször-
nyen erősiti, hogy délután a „Cseres-körön"
játszanak a lyányok, ő tudja bizonyosan, sokkal
jobb lesz oda menni. Egy 8 z er aztán jön a haran-
gozó tiszteletes uramtól, a mit mihelyt észrevesz
a gyülekezet, azonnal kezd a templomba szállin-
gózni, tudván, hogy ki van adva a rendelet a.
senditésre. Egy kis idő mulva az iskolás gyer-

mekek is szépen párosával megjelennek s elfog-
lalják rendes helyöket fenn a folyosóban, tiszte-
letes uram pedig olyan prédikácziót tart a jelen-
levő hivek épülésére, hogy bizonyára nem bánja
meg senki, hogy eljött az Istenházába.

Templom után kiki haza megy, mert már ugy
sem messze a dél, odahaza pedig előfogja a gazd-
asszony a suhanczot, hogy „no Pista, mi volt a
leczke?" Az persze már tudja a rendes szokást,
hogy otthon krédóba veszik, legalább azt meg-
tartja a tanításból, menten le is veszik a geren-
dáról azt a nagy könyvet s nagy sokára meglelik
a mit kerestek, a Szentirás azon helyét, a mely a
mai prédikáczió alapigéjeül szolgált. Az ebéd
nagyon hamar bevégzödik s ezután veszi kezdetét
a tulajdonképeni rendes időtöltés.

Jól esik az mindenkinek, s miután lerótta
kiki a heti tartozást, elteszi egy rövid délutánra
a földi gondokat s élvezi annak rendi és módja
szerint a vasárnapi örömöket. Az öreg emberek,
Öreg asszonyok kis apró lóczákon vagy alacsony
sárból készült padkákon sütkéreznek, néhol kár-
tya-kompánia van s ütik a koloposdit nagy ked-
vökre, az idősebb fehércselédek közt egy-egy
csomó bazsalyikom vagy boldogasszony kering,
mindenik elmondja, hogy „Jaj csillagom, be áldott
jó szagú!" s összeszagolgatva három négy oldal-
ról, átszolgáltatja a szomszéd asszonynak nagy
lassan, miután magának egy kis ágacskát lesza-
kasztott. Ha a „nótárus" ur vagy más afféle uri
cseléd jön, mind illedelmesen szerencsés jó napot
kivánnak, aztán pedig „szólják szapulják" egész
naplementig. — A lyányok két három párjával
összefogózva járkálnak, s ha egy ilyen másik me-
nettel összetalálkoznak a keresztúton, megalakul
a „czicza-kompánia;" van visongás „Uczczu czi-
cza te!" „A jó macska nem ereszti az egeret;"
„Szaladj már, erre gyere!" stb. Egy-egy csapat
legény beáll a játszó leányok közé, a másik meg
ott tekézik a „nagy utczán." Az a legény, a ki a
tekét a könyöklőig (torony erkélye) fel tudja vágni
e akkor félkézzel megkapni. Némelyik aztán olyat
talál rajta suhintani, hogy vagy a dorong eltörik,
vagy a teke téved el szem elől, ilyenkor aztán
„só a lyukba!" (műszó mely azt jelenti, hogy azt
a lyukat, melyre a tulajdonosa ezt mondta, elfog-
lalni nem lehet), elkeresik egy darabig méltó bo-
szankodással.

A falu intelligentiája rekt' uramnál van ösz-
szegyülve, ott ürgetik-forgatják az ország dolgát
minden vasárnap délután, mert a rektort nagyon
szeretik, a ki nem csakhogy hármoniumos énekre
tanítaná a múzsákat, hanem olyan különös vig
mulatságos ember, hogy lehetetlen, az ő társasá-
gában a világi ingó-bingó javakra gondolni. Mi-
lyen különös volna, ha elmenne közülök, annyira
hozzá vannak már szokva, hogy talán meg is
siratnák. De nem is eresztik ám, a mint mondják,
hanem ha kitelik a 4 esztendő, megteszik azonnal
,,notárus"-nak az öregX.uram helyébe; nem arra
Való az ilyen virgoncz fiatal ember, hogy eldugják
Valami idegen helyre s ott aztán holta napjáig
olvassa a bibliát a gyülekezetnek.

Lassankint elcsendesülnek a zajos utczák,
legények, lyányok haza ballagnak, az öregek is
felkavaritják a bundát, gubát s nyugodalmas jój-
czakát kivánnak egymásnak. Jól esik már ezután
egy kis harapni valo is.

Valóban boldogság falun lakni, egyszerü fa-
lubanjámbor emberek közt, csendes békességben.

R. I.

Az érmelléki szőlőgazdaság]
viszonyok.

Diószeg, ápr. 6.
Szőlő- és borgazdászatunkban, kedvezőbb

eredménynyel találkozunk, mint a gazdaság egyéb
ágaiban. Mindkét szőlőhegyünk kilenczed-vált-
ságát 50 ezer pftért megvásárolván, bár e téren
nem várt kellemetlenséggel találkozánk, ma már
hála Istennek ott állunk, hogy szőlőhegyeink is
szabadok, a tulajdonos szabad tetszése szerint
élvezheti munkája gyümölcsét, s bár maradt némi
gordiusi csomó, reményünk van azt szerencsésen j
megoldhatni. — Általunk kért s fénsőbbség el-
rendelt intézkezdés folytán, hegyi tanács alakult,
mely ujonnan szervezett hegyi rendszabályok
nyomán a rend megalapítása, s vagyonbiztonság
felett, éber gonddal őrködik; s rövid életének
már eddigelé is annyi jelét adta, hogy a régibb
„jöttünk mentünk féle" hegybírói számadásokat
kiporozván, rendbehozta, jövőre pedig azok fe-
lett szigoruan fog őrködni.

Nyomasztó hazai viszonyainknak, egyik oka
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levén a kereskedés pangása, s különösen a borke-
reskedésnek nyerészkedő üzérek kezeiben fenek-
lése, e körülmény boszantóan sérti a termelőket,
s mig ezen segítve nem lesz: nincs jövője borá-
szatunknak. Mert tény, hogy borainkat üzér-
kezek, már a sajtó alól csekély árért összevásá-
rolván, azt megrontva, felkeverve adják el, minek
először azon káros következménye van, hogy a
legjobb hegyi borok hitele örökre aláásatik, má-
sodszor, mert ezen üzérektől nem képes senki is
bort eladni, s a legjobb borok az ászkon fenekle-
r.ek, ha csak feleszeg áron elvesztegetni nem
akarjuk; de végül azon vérlázitó satyra is van,
miszerint vendéglők s borházakban senki fia sem
tud csak egy kanál becsületes bort is inni, s mit
megrontva felkeverve adnak, azt is három árért.
Igazsága van hazánk nagy költőjének, midőn
énekli:

„Dicső hegyek! hány ronda kéz habar,
Gerézditekböl bort, mely visszamar
Mint a dühült eb, vagy kábit s gyötör,
Hogy kinba ful a töle várt gyönyör!"

E lázitó visszaélésnek, valahára már végének
kell lenni, a tiszta ízhez szokott becsületes ma-
gyar iny, nem tűrheti már azt, hogy tovább is
méregkeverök nyújtsák italát, a tiszta szűz bor
idejének el kell jőni!

Rég ideje már,, mióta egy részvényes borász-
egylet eszméje megpendült az Ermellékén, s az
már az elébbi időben két kitünő s a közönség rész-
vétével találkozó borkiállítást is rendezett itt Dió-
szegen és Debreczenben, fájdalom azonban, jelen-
leg az ügy pang, s bár annak élére lelkes és
nagybefoyásu egyének állottak, eredményt nem
tudunk; vajha mielébb létesülvén, érmelléki jeles
borainknak érdemlett kitüntetését s felismerését
meghozná.

Itt nem lehet egy fájó körülményt elhall-
gatni. Volt az Ermelléknek, egy észszel s aka-
rattal kitünő, s semmi akadálytól és áldozattól
visssza nem rettentő borásza, ez pedig volt né-
hai Radó János. Szivének s lelkének minden
gondolata és érzése, az érmelléki borászat eme-
lése, a tiszta szűzbornak, az országgal s külfölddel
megismertetés vágya s törekvése volt. Ez eszme
volt ideálja, de abban a halál meggátolván, annak
megtestesitését számos, még pedig halhatlan
utódokra bizta, minden borait, s két darab, — as
Ermellékón minta példányként mivelt — szőlőjét,
a pesti magyar Gazdasági egyletnek hagyomá-
nyozván. A meghalt derék férfiu elvesztésén kelt
fájdalmunkat, csak azon tudat vigasztalhatá, hogy
a felkarolt szent ügy elhunyt barátunkkal a rideg
sirba nem hogy eltemettetett; de ujabb, számos
s szakértőbb egyén által felkaroltatva, uj len-
dületnek néz eléje; azonban mint a dolgok eddig
állanak, s mint azokból következtetnünk lehet:
reményeink meghiúsultak. Fájdalmasan érintett
bennünket először is, mindjárt azon tény által
igazolt hir, hogy a hagyományozott borok nagy
részét, a helybeli zsidónak csekély árért elveszte-
gették, a miáltal a pesti országos Gazd. egylet
szomoru leczkét adott nekünk, miként a leg-
finomabb boroknak sincs tehát más piacza, mint
üzérkedő zsidó! Valóban kiábrándulásunk ke-
serves volt! De ez még nem minden, most már
azon hir szárnyal, hogy a Gazd. egylet a ha-
gyományzott szőlőket el akarja adni.E hir a hete-
dik égből rántott le bennünket. E hirnek azonban
mi hitelt adni nem akarunk; mert szerintünk, ki
egész élte fáradsága gyümölcsét, a haza oltárára
leteszi, azon letétemény nemzeti hagyománynyá s
kincsesé válik,mit könyelmün eldobni, elvetni nem
szabad és nem lehet! íly példák után ne keres-
sünk többé honfiainkban lelkes áldozatkészséget,
mert azt már előre paralyzáltatva látván, lehütött
nagylelküségök kifolyásának más csatornát fog-
nak keresni.

Mintha hallanám az ellenvetést, hogy a ha-
gyományozott két szőlő nem érdemelné meg a keze-
lés s utánjárás költségeit, stb. nem felejtettem el,
a szőlővel egybekötött örökösödési kérdést sem; de
mind ezek sem győzhetnek meg az eladás helyes-
ségéről. — Mert meggyőződésem szerint a gazda-
sági egylet,nem bank-, nem üzleti társulat; hanem
hivatva van arra, hogy a föld- s szőlőmivelés, bor-
s pinczekezelés, állattenyésztés, czélszerü gazda-
sági gépek meghonositása terén, hasznos ismere-
teket s eszméket terjeszszen, legyen világító fák-
lyája a setétben tévedezőknek, teremtsen lelkese-
dést a hol nincs, bátoritsa a kétkedőket, oszlassa
a veszélyes balitéleteket, példa s jutalmazások ál-
tal juttassa honunkat, a virágzás s jóllét azon fo-
kára, mely után mindnyájunk buzgó imája epe-
dez, s minek elérhetését, munka és soha nem csüg-

gedő kitartás mellett senki sem kétli. — S midőn
ily nagy és dicső czélok lebegnek egy nemzeti
társulat elött, szbad-e, lehet-e akkor számitónak
lenni, s feláldozni a czélt nehány netalán feltűn-
hető deficzitért, nem, és ismételve mondjuk nem
lehet, és nem szabad, annélkül, hogy a jó honfiak
lelkesedése örökre le ne hangoltassék, s a haza-
szeretet ékes, s minden üdvös gyümölcsöt termő
virágáról, a gondatlan kezek által soha nem illet-
hető hamv, le ne törültessék! Minélfogva a hir-
nek hitelt adni nem akarva, az eladást a gazd.
egylet részéröl feltenni nem akarjuk.

Huszonöt font török dohány.
(Jogi eset.)

A . . ., ápr. 19.
A világ mindenben haladott; ezt tőle rosz né-

ven venni nem lehet, mert a haladást előmozdító
körülmények, indokok, gombaként teremnek.

Egy eseményt rajzolok, mely figyelmet ér-
demel azon erkölcsi szempontból, melyet a kor
visszatükrözni látszik.

Egy a . . . i , bizodalmas vendégkörrel biró
vendéglőshöz beállit pár nap előtt vgj idegen, és
szállást kér a gazdától, ki előbb valami fináncz-
hivatalt viselt.

A vendég nyugalomba helyezvén magát,
mélyen alszik már, midőn a szállástadó, vendége
bőröndéit az előbbi életmód pontosságával ku-
tatja. De mily kellemes volt a kereső vendéglős
meglepetése, midőn vendégénél 25 font csempé-
szett török dohányra akad, melyet alkalmas in-
dokul használhatott vendége éjjeli szállását kissé
felcsigázóttan megfizettetni magának. Az öröm
aludni nem engedé; birt mégis annyi becsülettel,
hogy alvó vendégét reggelig pihenni hagyta. Ek-
kor azonban következő párbeszéd fejlődék ki
köztök : '

Vendéglős: ön dohány-csempész, s tőlem
addig nem távozhat mig nekem 100 ftot, s az
ujján levő arany gyürüt át nem adja.

Vendég: Mit sem tagadok; de ha már fizet-
nem kell, adja ki legalább a török dohányt.]

A vendéglős még ezen kérését is megtagad-
ván, a vendég, a dohányon kivül, melyet egy
zugban hagyott, felszedve sátorfáját továbbállott.
Alig mult el azonban 10 percz, midőn a vendég-
lős lakását finánezok állják körül, s meglelik a
dohányt. A vendéglős szabadkozik, azonban hasz-
talan, mert a korpus delikti nála találtatik. A
finánezok jegyzőkönyvet vesznek fel (Protokoll
aufnehmen) s a dohány utolsó birtokosa gőzfürdő
nélkül is izzad.

A csapás még nem teljes, mert alig rendez-
ték a dohánykérdést, már idéztetik emberünk a
városi kapitánysághoz, kinél arról volt vádolva a
vendég által, hogy az elmult éjjelen ez kirabol-
tatván, 100 fttól és gyűrűjétől fosztatott meg.

A szerencsétlen vendéglősnek nem jutván
eszébe, a kifejlett zavar közepett a kierőszakolt
100 ftot és gyürüt félre tenni, a gyürüt ujján, a
100 ftot zsebében feledé, s e szerzemény nyel be-
állit a kapitányhoz, kinek hivatalhelyiségeiben a
vádló rejtekben tartatott.

„Önnél ez éjjel egy vendéget loptak meg —
igazolja magát!" A vendéglős mindent tagad. A
vendég eléállittatik, ki azonnal felismeri gyürü-
jét, s figyelmezteti a kapitányt a vendéglős zse-
beiben keresendő 100 ftra.

A kapitány megteszi kérdéseit, melyekre a
vendéglős zavarral felel; ,,a gyürüt vettem,"
mondja a vendéglős, s „birom régóta." „Mi titok
van e gyűrűben?" kérdezi a kapitány. „Sem-
mi" válaszol a meglepett. Mire a káros elől áll-
ván megnyomja a gyürü titkos rugóját és uti-
levelével megegyező nevét olvassa ki annak bel-
sejében. A 100 ftot hasónlag elveszik vendéglő-
sünktől.

A közönség nagyon kiváncsi, hogy mi lesz
mindebből? Vannak kik azt gyanitják, miként az
idegen csak drágábban akarta csempészett dohá-
nyát eladni; miután, mint feladó a tettenkapae
miatt % rész honoráriumban részesittetik.jF.

Egyveleg.
*'•• (Az Egyesült-államok elnökét meggyilkol-

ták.) Mint New-Yorkból a távsürgöny jelenti,
Lincoln ápr. 14-ikén éjjel orgyilkosok által meg-
iövetvén, másnap meghalt.
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Irodalom és művészet.
'— ** (Hangverseny a zenede épitendő háza ja-
vára.) Ma ápril 30-ikán d. u, 4 és fél órakor
műkedvelői hangverseny lesz a pesti ev. gymna-
zium disztermében, a zenede épitendő háza ja-
vára. A műsor következő. Első szakasz : 1. Nyi-
tány Moscheles Ignácz „Az arczképek" czimü
müvéhez; előadja a zenekar. 2. „A férfi", költe-
mény Petőfi Sándortól; szavalja Csery Kálmán,
a ki egyszersmind a hangverseny rendezője. 3.
„A fulánk", románcz Garay Jánostól, dallamát
szerzé Mutsenbacher Viktor, zenekarkisérettel
énekli Szabó Eóza k. a. 4. „Regék", szerzé
Schumann Róbert, előadják Kuiler Mari, Kuller
Cecil kisasszonyok s Tolnay Soma. Második sza-
kasz: 5. ,,A zászlótartó1', ballada, irta b. Eötvös
József; szavalja Mihálkovits Ilka k. a. 6. „Reci-
tativ s ária", Verdi „Ernani" czimü dalmüvéből;
énekli Thaisz Péter. 7. „Zongora-verseny" (A
moll) szerzé Hűmmel N. J ; zenekarkiséret mel-
lett előadja Kiss Irén k. a. 8. „Magyar roham in-
duló", Liszt Ferencztől; előadja a zenekar.

** (Még egy jótékony czélu hangverseny.) A.
pesti kir. nagygymnáziumi segélyegylet javára,
ma, ápr 30-ikán d. u. 4 órakor szintén műkedvelői
hangverseny lesz a nemz. muzeum disztermében,
mely ; lkalommal Pauliné Niczky-Szőllősy Rózsa,
Rabatinszky Mari, Szerdahelyi és Pauli is közre
fognak működni. A föllépő műkedvelők Lépési
Ilka, és Lipthay Apollónia kisasszonyok, Bereg-
szászi Gyula, Kováts Gyula, Engeszer József,
Hirshfeld Lajos ea b. Vay Lénárt urak.

** („Jogtudomány 8 törvényhozás,) nehány
szó hazánk jogtudósaihoz" czim alatt Lampel
Róbertnél egy füzetke jelent meg, a szerző meg-
nevezése nélkül. 24 lap. Ára 30 kr.

^(Wagnernek „Lohengrin" operájára) nagy-
ban készülnek a nemzeti színháznál; a szöveg már
le van fordítva. Ugyanitt Erkel és Doppler „Er-
zsébet" czimü operáját is szinre hozni szándékoz-
nak, melyben a czimszerepet Pauliné fogja éne-
kelni.

** (Pályanyertes színmü.) A kolozsvári drá-
mai pályázatnál kitüzött 50 aranyat Szász Károly
nyerte el „Lelencz" czimü színmüvével.

Ipar, gazdaság, kereskedés.
•J (A pesti iparkiállitás ügyében), ápr. 25-

ikén b. Eötvös elnöklete alatt tanácskozmányt
tartottak. Azon kérdés merült föl, vajjon a kiál-
litás helyi, azaz csupán s testvérfővárosokra kiter-
jedő, vagy pedig országos legyen? Az utóbbira
határozták el magukat, miután Pestnek mint köz-
pontnak, kötelessége, az ország többi városainak
alkalmat nyujtani, hogy a közönséget ipartermé-
nyeikkel és industrialis haladásukkal megismer-
tessék. B. Eötvös, a jelenvoltak kérelmének en-
gedve, a vállalat élére áll, mint elnök, s rögtön
bizottmányt küldöttek ki a programm elkészitésére
s a szükséges előintézkedések megtételére. E bi-
zottmány tagjai: Rottenbiller, Korizmics László,
Szabó József tanár, Ybl, Discher, Pozner, Hel-
ler, Luczenbacher, Oetl, Dankos, Ács, Kirner,
Jankó, Kern István, Fischer Péter, Jando-
rek, Bachmayer, Kralik és Ildényi urak. A bi-
zottmány hétfőn, május l-jén fogja első ülését
tartani.

Köziutézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) e hó

24-én tartá első ülését saját palotájában; ez ülés
a bölcseleti, törv. és történettudományi osztályok
ülése volt. Az ülést gr. Dessewffy Emil ' elnök
nyitá meg. —Az osztályülésben Szilágyi Ferencz
Tnnyogi József volt kolozsvári tanár fölött tar-
tott emlékbeszédet; Henszlmann Imre pedig „a
kereszt használatáról a keresztyén építészetben"
értekezett. De ez alkalommal nem lesz érdektelen
az ülés termével is megismertetni a közönséget.
Ez hosszas négyszög alaku s igen szép terem, de
a berendezésnél első pillanatra föltűnik, hogy a
fölolvasó számára kijelölt hely czélszerütlen,
mert oldalt s igy a hallgatók nagy részétől távol
esik. Másik hiány, hogy a hirlapi referensek szá-
mára elfeledkeztek helyet jelölni ki, már pedig,
mint egyik politikai lapunk irja, az akadémia,
mint nemzeti közintézet, az összes magyar közön-
séget közvetlenül érdekli s a lapoknak joguk van
követelni, hogy lehetségessé tétessék nekik, kö-
zönségüket az akadémia nyilvános üléseiben tör-
téntekről közvetlenül értesíthetni.

T A R H A Z.
** (A pestbudai hangász-egyleti zenede) má-

jus 4-én délután 5 órakor a városi szinház-épület
termében közgyülést tart, melyre az egyleti tagok
meghivatnak. — A gyülés tárgyait a tisztviselők,
és igazgató-választmány megválasztása és az egy-
leti mult évi számadások előterjesztése fogják ké-
pezni.

*• (A kecskeméti kisdedóvoda) már majdnem
feloszlóban volt, midőn egy derék pártfogója an-
nak lételét továbbra is biztositá. Ugyanis Fektor
József prépost s helybeli plébános állt az ügy
élére, ki a kisdedóvodának szállást és alkalmas
helyiséget bérelvén, a tanitót saját költségén ma-
rasztalta vissza azon reményben, hogy a szülők
s a városi község be fogják látni a kisdedóvoda
tömeges pártolásának szükségességét. Kecskemé-
ten ugyanis az óvodának nincs saját pénzalapja,
hanem azelőtt egyesek magánadományaiból ten-
gődött, utóbb az egyházi tanács vette pártfo-
gása alá.

** (Uj viszontbiztositó-társulat) van alakuló-
ban. Ugyanis, mint a hiv. lapokban olvassuk, az ál-
lamminiszterium a többi érdeklett minisztériumok-
kal egyetértőleg, gr. Zichy Ödön, Ürményi Jó-
zsef, Lónyay Menyhért, Mannó István, Fuchs Ru-
dolf, Ullman C-, Somssich Pál, gr. Andrássy
Gyula, Koppély Frigyes, Hajós József, Kern
Jakab, Dumba Mihály, Rach György, Lévay
Henrik, Tóth Lőrincz, Benesch Frigyes, Schind-
ler Sándor Gyula, Scey Frigyes és Stametz J . H.
s társa uraknak egy viszontbiztosító-társulatnak
Bécsben „Securitas" név alatti felállítására en-
gedélyt adott s a társulati alapszabályokat hely-
benhagyta.

*• (A dunántuli történetkedvelök) e hó 17-től
21-ig Komárommegyében Csépen, tartották hato-
dik összejövetelöket, hová az ottani, figyelmet
érdemlő levéltárakkal biró közbirtokosság által
meghíva voltak. Husvét másod ünnepén a törté-
netkedvelők szép számmal jöttek össze, s elnökül
Ghiczy Kálmánt kérve föl, megkezdték a föi-
olvasásokat. Először is Ráth Károly a Komárom-
megyei hódoltságról értekezett s később egy
győri pecsétgyüjteményt mutatott be. — Thaly
Kálmán a kuruezok által 1705 és 1708-ban kia-
dott nyomtatott ujságlapokat ismertette, melye-
ket a gr. Károlyi család pesti levéltárában talált,
s melyek által a magyar hírlapirodalom 78 évvel
feljebb vihető. Ugyanő Thököly Imre fejedelem
életének legutolsó szakából is mutatott be eddig
teljesen ismeretlen 30 darab történeti fontosságu
levelet, melyeket a bujdosó fejedelem Nikomédiá-
ból, alig két három héttel halála előtt irt a
Széchényen gyülésező Rendekhez, Rákóczihoz,
Bercsényihez, Forgáchhoz, Eszterházy Antalhoz,
Pekry Lőrinczhez sat, szóval a kuruezok fejeihez.
— Nagy Imre, többi közt a költő Zrinyi Miklós
egy eddig ismeretlen levelét, Rosos Miklós az
Arpád-királyok több ismeretlen pénznemét mu-
tatá be. Véghelyi Dezső a veszprémi vár régi
épületeiről tartott értekezést. — Ezután több je-
len nem volt, de ügybuzgó történetkedvelőtől
olvastak föl érdekes közleményeket. — Végül
Sárközy József mutatta be magával hozott, több-
nyire drága érczekből álló műkincseit. — A gyü-
lés egyik tárgya az alapszabályok megvitatása
volt, melyek nemsokára felsőbb helyre fognak
terjesztetni. — A szétoszlás 21-ikén délután tör-
tént, midőn a szép eredményü gyülés véget ért.
Fölemlítendő még, hogy e gyülésen a közel vidék
értelmisége is szép számmal megjelent, továbbá
azon igazi magyar vendégszeretet, melylyel Csé-
pen tudós hazánkfiait fogadták.

** (A bukaresti magyar olvasó-egyletet) —
buzdító fölhívások folytan — Szokoly Viktor 6
kötettel, Emich G. 33 kötettel, Hartleben, 32 k.
Heckenast 35 k. Lauffer testvérek 65 kötettel
gyarapiták. A műegylet 9, a képzőművészeti tár-
sulat pedig 7 darab képet küldött számára.

** (A szatmármegyei fiók-gazdasági egyesillet)
évi rendes közgyülése Szatmáron, a városház
tanácstermében május 3-ikán lesz, melynek főtár-
gyát az elnökök és választmányi tagok ujra vá-
lasztása képezi.

** (A tiszai vaspályatársulat közgyülése)
Bécsben megtartatván, az üzleti eredményekről
előterjesztett jelentésből kitünik, hogy a mult
évi bevétel 28 , 0, és a kiadás majd 16/1O millió
volt; tiszta jövedelem 1,255,697 ft. Ez az alap-
tőkének 2.95 százaléka, vagy is 4/10-el kevesebb
az 1863-ki jövedelemnél. A kamatfizetéshez szük-
ségelt pótlékokat a pénzügyminiszterium május

l-re kiszolgáltatja a társulatnak. A visszalépett
gr. Apponyi helyébe Stummer Károly választa-
tott be az igazgató tanácsba.

Balesetek, elemi csapások.
— (Tiz ember halálos megsérülése). Nagy-Ká-

rolyból irják nekünk ápr. 23-ró!: A nagykárolyi és
mezőteremi határ között régi időktől fogva egy
szépen rendezett fáczányos kertje volt a gróf
Károlyi családnak. Ebből azonban még 1848 előtt
elvitték a fáczányokat más vidékre; 1848 után
pedig lassankint kiirtották a kertet is és szántó-
földekké alakították. S most, miután a'tagosítás
végbement, az erdész hajdani laka s a fáczány-te-
nyésztésre alkalmazott épület egy oly birtokos
tagjába esett, kinek ezen épületekre szüksége nem
levén, azokat a gencsi ref. ekklézsiának el is adta.
Az ekklézsia naponkint 30 embert rendelt ki az
épületek lebontására. S e közben ápr. 22-én dél-
után történt azon megrenditő esemény, hogy a
zsindely és léczek lebontása után megindultak a
szarufák is s a padláson jelen volt munkások kö-
zött 10 embert levertek. Szántay Ferencz és Sar-
kady István rögtön meghalt, Beretz György fél-
óra mulva. Bereczky András és Luczás András
életéhez sincs semmi remény, — s ezeken kivül
még öten vannak igen veszélyesen megsérülve.
A szomoru esemény megrenditő hatást tett a fala
összes lakosainál.

** (Tüzvész Bogdányban.) A mint értesü-
lünk, a Visegrád mellett fekvő Bogdány helység-
ben ápr. 27-ikén reggel tűz ütött ki, s a szeles
időben alig félóra alatt 60 házat elhamvasztott.

Mi njság?
** (Ötezer éves múmia.) A nemzeti muzeum

ritkaság-gyűjteménye e napokban egy négy éves
gyermek múmiájával szaporodott. E múmiát Thé-
bében, Egyiptomban találták, s Európába kül-
detvén; Csuzy Gizella k. a. ajándékozta a kemény
fából készült sarkophaggal együtt a nemz. muze-
umnak. E gyermek-mumia fejét Bécsben tudo-
mányosan megvizsgálták s ugy találták, hogy
körülbelől 5000 évvel ezelőtti időkből való.

** (Magyar oroszlán-vadászok.) Algíri lapok
gr. Széchenyi Bélától a következő távirati tudó-
sitást hozzák: „Batua, ápr. 15. En két oroszlánt
lőttem, Erdődy kettőt, ezek között egy rendkivül
nagyot. A vadászatot május hónapon át folytatni
fogjuk."

** (Hermann és orosztanai) két havi szünet
után e hó 24-én ismét megjelentek a pesti czir-
kuaban, s a veszélyes mutatvány nagy közönséget
gyüjtött össze. Eleinte, midőn Hermann a ket-
reezbe lépett, a vadállatok szokás szerint szeliden
viselték magukat, midőn azonban a vakmerő férfi
az anyaoroszlán felé csapott vas ostorával, ez
dühtől tajtékozva felugrott, gazdájára rohant és-
oly erősen megharapta jobb karját, hogy a vér
mindjárt kibuggyant. Egy kívülről a ketreezbe
tett pisztolylövésre a dühös állat egészen vissza-
vonult és Hermann még idejekorán elhagyhatá
az oroszlánbarlangot. Ez már a második veszélyes
összekocezanás, melybe Pesten Hermann orosz-
lánjaival jutott. Az első ártalmatlanul folyt le; ea
utóbbi sérülése azonban, mint mondják, orvosi
vélemény szerint igen jelentékeny.

** (Öngyilkosságok Pesten.) A lefolyt héten
Pesten három öngyilkosság is történt. A főváros-
ban oly nevezetes napon, Szent-György napján,
egy szegény alkusz, nem tudván fizetni házbérét,,
csekély vagyonát árverés alá bocsátották. E fö-
lötti bánatában, a mint az első darabot eladták,
a szomszéd szobában főbe lőtte magát, négy árva
gyermeket hagyván maga után. — Egy Sonnen-
berg Rozália nevü 17 éves izraelita leány pedig
gyufa általi mérgezéssel vetett véget életének. Ön-
gyilkosságának indokát titok fedi. — Ugyanaz-
nap este tizedfélkor pedig a városligeti fasor-
ban két városi drabant a szintén 17 éves Pástét
Antal kereskedő segédet, agyonlőve, halva talál-
ták. Az illető pisztolylövéssel vetett véget életé-
nek. Öngyilkosságának közelebbi körülményeit
szintén nem tudják.

** (Pénzszekrény a Tiszában.) A napokban a
halászok a Vedres-erdő közelében a Tiszában egy
Wertheim-féle pénzszekrényre bukkantak, mely
alul-felül be volt törve. Mint a szegedi lap irja,
a helybeli kapitányi-hivatalhoz szállíttatván, ki-
sült, hogy ez azon pénzszekrény, melyet nem ré-
giben az ó-becsei sópénztárból raboltak el.

Melléklet a Vasárnapi Ujság 18-ik számához 1865.
*• (A lipótvárosi templom kb'lcsönére) Wenk-

heim Krisztina grófnő 1000 ftot irt alá.
** (A pesti csónakverseny a Dunán) junius

6-ikán lesz. A versenyben a dunagőzhajózási
társulat is résztvenni készül s erre már ugyan-
csak idomitja embereit. — E társulaton kivül a
Pesten alakult két társulat — a kékek és a barnák
— továbbá a paksi és pozsonyi egyletek készül-
nek versenyre szállni a budapesti hajósegylettel,
sőt hir szerint Hamburgból is jönnek le ifjak, kik
a versenvesolnakot vaspályán szállitják Pestig.

** (Állandó szinház Szombathelyen.) Már ré-
gebben fölmerült az eszme, hogy Szombathely
lelkes magyar városban a hazai szinészetnek
állandó csarnokot állítsanak. Némi csekély tőke
már van is letéve e czélra, melynek alapját a vas-
megyei naptár, a műkedvelők által rendezett
tánczvigalom és szini előadások jövedelmei s a
Gigler József borostyánkői plébános ur által
ajándékozott 4 db. arany vetek meg; most azon-
ban nagyobb lépés történt ez ügyben előre.
Ugyanis a házakhoz tartozó palántás-kertek kö-
zelebbről kiosztatván, alkalmas helyen 492 ölnyi
telket szereztek a szinház számára, nagy részt
önkéntes adományok utján, mely telek értéke
2189 ftot képvisel. Igy az ügy élén állók most
már elérkezettnek látták az időt, a kivitel meg-
kezdésére s az ápril 2-ikán tartott gyülésben vá-
lasztmányt neveztek ki Horváth Boldizsár elnök-
lete alatt az ügy tovább fejlesztésére, mely
választmány a Holczhaim Károly épitész által
készitett tervet már elfogadta s annak közadako-
zás vagy részvények utján fölállításáról gondosko-
dik. Igy ismét egygyel több magyar város lesz,
mely a hazai szinészetet rangjához illően fogja
méltatni.

** (Régi sirdk.) Veszprémből irják, hogy Vö-
rösberény mellett, az almádi szőlőhegyen a sző-
lőbirtokosok veszni indult vén szőlőtőkéiket ki-
vágatván, s ujból ültetés alá a talajt földforgatás
által készítvén elő, forgatás alkalmával régi
sírokra bukkantak. A koporsót mesterségesen
összeillesztett lapos kövek képezik, a csontvázak
mellett feketére égetett korsókat, tányérokat,
némelyik csontváz mellett üvegedényt s egynél
müvészi kézre mutató rézmüvetis találtak. A csont-
vázak koponyái sajátságos alkotásuak, az itt lakó
népfajok egyikének koponyájához sem hasonlitha-
tók, az arcz aránytalanul rövid, a főtető arányta-
lanul hosszu. — Állitólag egynek a halottak kö-
zül nem lapos kövekből volt kirakva nyughelye,
hanem valódi feketére égetett cserép-koporsója
volt, de a munkások összetörték. A rézmüvet is
azon csontváz mellett találták, mely ebben a ko-
porsóban pihent. E rézmü valami fegyvernek al-
katrésze lehetett, mert a végén levő bemélyedé-
sekben vasrozsdásodás látható, jeléül, hogy vas-
müvei lehetett kapcsolatban, de a vasat a rozsda
a századok folyamában megemészté. A sírok nin-
csenek mélyen — alig két lábnyi mélységben;
hogy ide temettetésök időszakában mélyebben
lehettek, abból következtethető, mert hegyoldal-
ban vannak a sirok, honnan a földet részint a
vízmosás, részint a lefelé kapálás folyvást aJá vitte,
•s igy a sirok mélységét évről évre kisebbítette.

*• (Borzasztó gyilkosság.) Ifj. Jeszenszki Ká-
roly, egy becsületes apának egyetlen fia, a délegy-
házi pusztán, a mint egyik este a Bugyiban tar-
tott búcsúról négy lóval kocsival Délegyházára
haza igyekezett, a puszta közelében meggyilkol-
tatott, kocsisával együtt, áporkai szabadságos
katonák által. A kocsis neje és egy fiatal cseléd,
kik szintén e kocsin voltak, megmenekültek. A
tetteseket a Bugyiról kiküldött csendőrök még
azon éjjel elfogták Áporkán, Felettök rögtönbiró-
ság fog ítélni.

** (Névmagjaritások.) Felsőbb engedély mel-
lett Stroh Miksa pesti kereskedő „Pozsonyi"-r&,
— Augsburger István zombori segédlelkész
„Rónai"-r&, — Petrás Ferencz és János pesti
illetőségü testvérek pedig „Bugát"-ra, változtat-
ták vezetékneveiket.

** (Korcsma „Kakas Mártonhoz".) Mint a
„Hortobágy" irja, Debreczenben a Csapó-utczán
egy korcsmának „Kakas Márton" nevet adtak. A
ezégen, viritó éües öltözékben, paripán lépdel
Kakas Márton. — Az irodalmat és képviselőit
ilyféleképen már többszörösen megtisztelte Deb-
reczen. Igy Csokonai neve és arczképe is nem
egy korcsmának szolgált már ezégül, egyik leg-
hiresebb bormérő hely pedig „Novella" czimen
volt ismeretes.

— (Czáfolat.) Sziget-Monostorról ugy ér-
tesülünk, hogy az ottani szerencsétlenségről a V.
U. 16. számában közlött tudósitás némely pontja
nem egyezik meg egészen az igazsággal. Névsze-
rint nem érheti hanyagsági vagy mulasztási vád
az eló'járóságot. Az átszállitásra nézve ugyanis
eléggé gondoskodva volt jó karban levő szállitó
eszközökrőls nem igaz, hogy csak egy ladik állott
volna az átkelők rendelkezésére, sőt ezen kivül
még egy nagy uj komp s egy uj dereglye is ott ál-
lott. A megyei hatóság egy vizsgáló-bizottságot
küldött a hely színére, mely a tett intézkedéseket
szintén rendben levőknek találta. A nagy szeren-
csétlenség oka nem kereshető egyébben, mint
amaz átkelő nép könnyelműségében s vakmerő-
ségében, hogy sietségében seregesen tódult a ki-
sebb ladikba, mely a tulságos terhet meg nem
birta. Ezt vallják a menekültek is. — Különben
8 ember holttestét még mindig a Duna hullámai
takarják.

** (Halálozás.) Londonból jelentik, hogy
Kmety György ott idegszélhüdésben meghalt.

— (Felhivás.) Borsodmegyei andornaki szü-
letésü Heller Jónás nőtlen ifju szappanos legény,
a ki mintegy két hónappal ezelőtt Nagyvárad felé
vándorlásnak indult s kinek holléte most nem tu-
datik, ezennel felhivatik, hogy miután édesatyja
most elhalt, ő mint az árva testvérek között leg-
idősebb, minél elébb haza siessen. Borsodmegyei
Novajon ápr. 24. 1865. Heller Jónás mint nagy-
bátya. .

— (Hibaigazítás.) Lapunk mult számának „Simon-
tornyáról" szoló czikkében, a 195-ik lap elsö hasábja első
sorában két szó kimaradt, mely e szerint igy olvasandó:
„Fehér zászlóval követséget küldöttek ki," stb. Továbbá
ugyanazon czikk végén a 17-dik sorban „vagy'1 helyett
„nagyu olvasandó.

— (Adakozások.) A ,,V. U." szerkesztősé-
géhez mult héten beküldetett:

Az erdélyi szükölködök javára Pestről N. N.
1 forint.

Nemzeti szinház.
Péntek, ápril 21. Zamára Antal hárfamüvész

hangversenye. Ezt megelőzte „Apát keres" vigj.
2 felv.

Szombat, ápril 22. „Kamilla," Eredeti opera
3 felv. zenéjét szerzette Fáy Gusztáv.

Vasárnap, ápril 23. „Mari, egy anya a nép-
ből". Dráma 5 felv. Forditotta Czakó. A czim-
szerepben Hirtling Mari asszony mint ujoanan
szerződött tag lépett föl nagy sikerrel.

Hétfő, ápril 24. „A szövetségesek." Vigjáték 3
felv. Francziából forditotta Feleki.

Ked ápril 25. „Macbeth" opera 4 felv. Ver-
ditől.

Szerda, ápril 26. Először „Az igaz barát"
színmü 4 felv. Vaquerie Ágost után forditotta
Benedek József.

Csütörtök, ápr. 27. „Kamilla.'1 Opera 3 felv.
Fáytól.

Szerkesztői mondanivaló.
7653. Pest. B. J . I. A gondosan irt két hosszu német

levélből a magyar irodalom iránti szép érdekeltséget ol-
vastuk ki leginkább s ezt teljes elismeréssel fogadjuk, kü-
lönösen azok részéről, kik más nyelven dicsérik az Urat.
Egyébiránt a levelekben tett inditványok s ajánlatok egy
része már elkésett vagy elintézett dolgokat érint, másik
része pedig szükségtelen változtatásokat penget. Igy p .
o. igen meddő törekvésnek tartjuk, midőn valaki a hét
napjainak nem magyar származásu neveivel nem levén
megelégedve, azok helyett ismét ujakat ajánl, mint ezek:
ünhét (vasárnap), elsőd, másod, harmad (vagy hétköz), ne-
gyed, ötöd, hatod (vagy hétvég). Egyátalában nem látjuk
át som szükségét, sem czélszerüségét, hogy ezekkel a szá-
zadok által szentesitett és közvagyonná vált: szerda, csü-
törtök, péntek stb. elnevezéseket pótoljuk. Soha se boly-
gassuk az ily szavakat, mert majd nagyon sok dolgunk
találna lenni. Pedig van egyéb teendő elég.

7654. Örkény. Sz—íy. Sajnáljuk, hogy a tudósitást
ismét félre kell tennünk, használatlanul. Több izben kije-
lentettük, hogy az efféle magán személyeskedések elől
kénytelenek vagyunk elzárni lapjainkat. Mit érdekli az a
nagy közönséget, hogy egy hirlapi tudósitó kit tart a köz-
ségben derék vagy elvetemült embernek? Nem akadna más
közérdekü tárgy ?

7655. Túra. R. M. A közleményeket köszönjük;
adandó alkalommal felhasználjuk. A küldött rajz csak-
ugyan nagyon tökéletlen s érthetőbbet óhajtanánk.

7656. Diószeg. Sz. J . Nem kételkedünk rajta, hogy
Révay Miklós nyelvtudósunk pecsétnyomóját szivesen fog-
ják venni a nemzeti muzeumban.

7657. H.-M.-Vásárhely. G. S. Az ujabb rajz már
használhatóbb s talán boldogulnak vele metszőink.

7658. Arad.F. K. Az utóirat valóban megható. Minő
arany szavak az ilyenek: „A V. U.-ra nemcsak én fogok
éltem fogytáig praenumerálni, hanem négy élő fiamnak is
végrendeletemben meghagyandom, hogy a V. U.-ra mind-
addig praenumeráljanak, mig azt a P. A. törzse kezeli."
Csupa merő dicsekedésből ide irtuk e sorokat, egyuttal
köszönetet mondva a szép kilátásokért magunk és ,,tör-
zsünk" nevében- Különben a megérintett fő inditó okról bő-
vebb felvilágositást óhajtanánk.

SAKKJÁTÉK.
278-ik sz. feladv. — Czenthe J ó z s e f t ő l

(Miskolczon).
Sötét.

b c d e f g
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 273-dik számu feladvány megfejtése.
(Engelhardt-tól Gera-ban.)

Világos. A) Sötét.Világos. Sötét.
1 Vg5—g2 Ke6—d7A)
2. Hdö—b6 tetsz. szer.
3. Vg2-fmat.

2. Hdö—c8
3. Vg2— fmat.

Ke6—e5
tetsz. sz.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József.
— Nagyváradon : Pál Rezső. — Egerben: Tilkovszky F —
Tályán: ll. Nagy Lajos. — Miskolczon: Czenthe József.
— Nagy-Körösön : Nemesik Lőrincz. — Deménden : Baross
Miklós.— Pesten: Rakovszky-Vagyon Judit. — A pesti
sakk-kör.

Hónapi-és
hetinap

30
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Vasár
Hétfő
Kedd
Szerda
Csőt.
Pént.
Szomb
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Katholikus és Protestáns
naptár

április—Május
A 2 Mis. Doni.
Fülöp és Jakab
Athanáz, Zsigm.
f feltaláltatása
Flórián, Amália
Jámbor (Pins)
János olajba főz

A 2 Mis. D.
Fül. és Jakab
Zsigmond
Juvenál
Mónika
Gotthard
Aldot

E T I - N A P T Á
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18C2Ján.rem.
19 János
20 Theodom
21 Jakab apóst.
22 Paraclitus
23 György
24 Zách

Izraeliták
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Ijár
4 Nikanor
5 Böjt
6 Böjt
7 Temp. sz.
8 Böjt
9 Náthán
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TARTALOM.
Oobden Richard (arczkép). - Vak Béla hitvese.

Zilahy Imre. — Simontornya szerepe a kuruezvilágban
(vége). Thaly Kálmán. — A hókörgetegek a sveiezi Alne-
seken (képpel). — Vármegyeházi rabok (XLVI kép a
hazai népéletból). — Tápszereink. László Elek — Egy
tavaszi vasárnap falun. IL J. — Az érmelléki szőlőgazda-
ság! viszonyok. — Huszonöt font török dohány. — Egy-
veleg. — T á r h á z : Irodalom és müvészet. — Ipar gaz-
daság, keres-kedés. — Közintézetek egyletek. — Balesetek,
elemi csapások. — Mi ujság? — Nemzeti szinház. — Szer-
kesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár.

í il

Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)
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Az általam kiadott

SÍREMLÉK-ALBUM
czéljának előmozdítására az ország különböző vidékein, s a Duna-fejedelemségekben
felállított ügynökségek már életműködésben levén: van szerencsém ezek jegyzékét
azon tiszteletteljes értesítés mellett közzétenni, hogy az alább megnevezett ügynök-
ségek — az érdeklett Album nagy választéku mintarajzai után s nyomatott árszu-
bályzat szerint mindennemü megrendeléseket sírkövekre, épületmunkákra, emlék-
szobrokra, feszületekre, keresztelö-medenczékre, s egyéb márványmű-készitményekre
elfogadnak. Ezen ügynök urak nevei a következők:
Aradon : Andrényi Károly. Kaposvárott: Laipzig A.
Apntliinbnn : Weidinger Károly várott: Fröhlich A.

1 Karloviczon: Grvarmathvp
Zsiga.

Árokszálláson : Stras-er
Dávid.

Abonyban: Hutkay Sand.
Baján: HertzfeldW.es fiai.
Báttaszéken: Koller St. J.
Brassóban: Zürner Fer.
Braunban: WaldnerWilm.
N.-Becskereken: Schaffer

Péter.
Béiiéson: Konsitzky Ján.
B -Csabán: Singer D. A.
Belgrádon: Bukovalla és

Mejovics.
Bezdanban: Schwell E. T.
Bisztric7.cn: Kelp Frigyes.
Bogsánban: Blaschuty J.

fiai.
Broodon: Dímovic D. N.
Bonyhádon: Straicher B.
Beotlrán: Karácsonyi M.
Bukaresten: Waldner V.
CJsakóván: Dina György.
N.-Csanádon: Telbisz J.
Czegléden: Gombos Pál.
Csongrádon: Marsies Ign.
Dályán: Weisz testvérek.
Déésen: Krémer Samu.
Déván: Gergelyfi Imre.
D.-Foldváron: NadheraP.
Egerben: Polereczky Gy.
Eperjesen: Pölt Ferencz.
Erzsébetvárosban: Szen-

kovics Z.
Eszéken: Flambaeh Alaj.
Fehértemplomon: Sche-

scherko A
Felsőbányán: Husovszky

Gyula.
Félegyházan: Molnár Al.
Fogarason : Novák János.
(ialaczon: Metaxa A.
(>iurgevobaii: WaldnerV.
Göllnitzen : Szentistványi

F. J.
B.-Gyarmaton: GazdikL.
(iyttngyfisön: Kozmáry J.
Gyulán: Dobay János.
Halason: Hirschler Dávid.
Hátszegen: Lengyel A. és

fiai.
Hatzfelden: Schnur F. S.
Hódságon: Rausch Antal.
Holdinezö - Vásarhelytt:

Szokolovics I.
Huszton: Mandics János.
Jassyban : Baumgartner

Frigyes.
Jászberényben : Holczer

testvérek.
Iglón: Schwartz A. W.
Ipolyságon: MikulásyGy.

y y
Gusztáv.

KaransebfsenEttingerD.
Károlylehérvárott: Ma-

terny Emil.
Kalocsán : Loidl József.
N.-Kanizsán: Kecskés J.
Kra Jovan : Vidacs István.
Kecskeméten: Papp Mih.
Kézsinárkon Szopko U. N.
Kézdi-Vásarhelytt : Csi-

szár Mihály.
IV.-Kikindai! : Kisslinger

Mátyás.
Kis-Kóröson: Bernád M.
Kolozsvárott: Tauffer F.
B.-Komlóson: Cs-Tnik G.
Knlán : Bosnyák J. utóda.
Kun-Sz.-Miklóson: Lc-

schitz Mátyás.
Kun- Szent - Mártonban:

Nitsch Márton.
Körinttczbányán: Jánosy

J. özv.
LippánVinternitz és Büch-

ler.
Lompalánkáii: Rojesko J.
Losonczon: GedulyAlbert.
Lovrinban: Krausz Péter.
Lugoson: Schieszler A.
Makón: Böhm Albert.
M.-Vásárhelyit Fogarasy

Döme.
Mcdgyes-en : Guggenber-

ger V. J.
Miskolczon: Bede László.
Mohácson: Bodendorfer J,
Mooron: Hann Károly.
Munkácson.• Tóth Károly.
Nagybányán: Haiacsek J.
Nagy - Kálióban : Mandl

Salamon.
Nagy-Enyeden: Hank K.

Adolf.
Magy-KörösönSzikszayL.
Nairy-Sz.-Miklóson:Karl

Nándor.
Nagy-SchenkenPotoczky

Péter.
.Vagy-Váradon: Sdravich

János.
Nyitrai!: Filberger R. A.
Nyíregyházán : Kralo-

vánszky L.
Oraviczai!: Becker József.
Orsován: Böhme Károly.
Orosházán: Vangyel M.
Pakson: Bunn Gusztáv.
Pápán: Berraüller József.
Pancsován: HuberJános.
Palíínkan: Kosenstoek S.
Pécsett: Obetko Zsiga.

Pécskán : Königsthal Jak.
Péterváradon: Lang M.
Petriniában: Schmid M.

F. fia.
Perjámoson: Bauraeltest-

vérek.
Badujeváczon Büchele J.
KiinaszoiHbatban : Rad-

ványi István.
Rozsnyón: Pekár Sándor.
Sa(or-A.-Ujhelytt: Szent-

györgyi J.
Sárospatak onllosenbl üli.I
Segesvárott: Misselbacher

J. fia és Teutseh.
Selmcczeu: Dimák J. E.
Szabadkái! : Domerácz A.
Szatlunárott: Juracskol).
Számos-Ujvárott: Haru-

gay István.
Szarvason: Jánosy János.
Szászrégenben :Wachner,

Traugott.
Szegeden: Reinitz Vilm.
Szegszardon: Fejős J.M.
Szentesen: Dobray Sand
Szebenben: Dinges J. N.
Székesfehérvárott: Gut

hárd Mór.
SzékelyhidOfi: Szabó I
Szilágy-Somlyón: Bresz-

ler János.
Szigctvárott: Koharies F.
M.-Szigeten: Fersin Fer.
Tor<tán: O^ztián testv.
Tolnán: Maixner Antal.
Topollyán: Ettingcr D.
Tokajban: Kempner J.
Temesvárott: Weisz Bál.
Tiirinogurellóbcn : Woi-

titz Z*iga.
Turn^evcrinben : Csoku-

liaD.
Tittelben: Kresztics Mih.
Szek Udvarhelyit: Dob-

ray Nándor.
Ungváron: Landau Dávid.
Uj-Aradon: Orth J. A.
líj-Becsén: Kugler Ed. J.
Uj-Vidékcn: KleintsekJ.
Vag-Ujhelytt: Zobel és

Sterner.
Varasdon: Koterba V.
Verseczen : Sehlemmer J.
Veszprémben: GuthardT.

fiai.
Viddillben: Joannovics J.
Vinirán: Augustinov Ant.
Vilkovárott: Birra Gy.
Zágrábban :KroschelM.C.
Z u tan: Gvörffi Iván.
Zilahon: Orbán Károly.
Zimonyban: Vasilievics V.

1092*(l-3)
E vállalatomnak szives pártolását — melynek életbeléptetésere leginkább a

t. cz. vidékbeli közönség többször nyilvánult óhajtása által indíttattam — azon
bizalomba helyezem, melyben szerencsés valék eddig is részesülni.

Végzetül a vidék azon népesebb helységeinek részéről, hol egy hasonló ügy-
nökség felállítása szintén kivánatosnak mutatkoznék — szivesen fogadok még el ez
érdembeli ajánlkozást. _^ _ ,

Kelt Pesten, 186.5. évi április hó 28-án. t w C r d l C l í i y A III ( l l .

PEST-LO5ONCZI

eredeti részvényeket,
valamint mindennemü

magyar iparpapirokat.
vesz és elad

KAÜDER B E R N Á T P E S T E N . 0 8 2 l s

I r o d á j a : Dorottya-utcza 3-dik szám alatt, az udvarban.

NEUSCHLOSZ J. FIAI
Pesten, felduna sor 52., 53. sz.,

királyi kizárólagos szabadalmazott

gyárának

Föraktára
létezik

SIEBURGER GYÖRGY
panirkárpit-táráhan. a Mnczhid átellenében Pesten,

a hol iriintatablák megtekinthetők, valamint rajzok és árjegyzékek kiváltra
kiszolgáltatnak. Lzen főraktárban koczkatalajok és az oly igen kedvelt amerikai
padozatok nagy mennyiségben és bőséges választékban kaphatók, melyeknek
szilárd es tökéletes száraz fából készitett kitünő minőségéért a gyár tulajdonosai

«ÉF~ két «vi jótállíjst "^Bf'
nyujtanak. - A főraktár a megbízásoknak legpontosabb™ szabott gyári-árak
szerint felel meg, a koczkatalajok lerakását is átvállalja, „ pedig mind Pesten, mind
a vidéken az árjegyzőkben közelebbről érintett feltételek al itt 1094 (1 — 19)

Erczkoporsók főraktára

|BESCHORNER A. M. és TÁRSA
elsö k. kizár. szab. gyárából

Pesten, kis-hidutcza, a „vadászkürt" mellett.
. Ezen, minden hitvallásnál használható erczkoporsók csélszerübbek, tartósabbak
1 szebbek és nem drágábbak a fakoporsóknál; nagy választásban, felnőttek számára a

csekély áron 20 3,», 30, 40 - 5 0 frt. stb., kaphatók gyermekek számára, 4, 5,
i 8 — ÍO, Mert, továbbá gazdagon ékesített disz-ércz-koporsók kettős fedéllel lég
I menteseu zárhatók 100, 2 0 0 - 2 5 0 ft. darabját ajánl a fenvezett főraktár mind
I azoknak, kiknek szomorú kötelességük, drága halottaikat méltó és kegyeletes
I módon eltakarítani. 6 -

Ezen érez koporsóknak tartósságuk ét olcsóságuk mellett még azon naBy
előnyük van, hogy azoknak használása által a hulláknak oly kellemetlen átázása
egeszén mellóztetikes a koporsó bezárása minden zaj nélkül a legcsendesebb módon

I eg)' kulcscsal történik.
I A holtak épitett kriptákbaiii eltakarításánál az e.ldigi fakoporsók éppen nesa
Jczélszerük, mert a temetöben levö épitett krip:ák természetük szerint nedvesek nü

I mint érczkoporsókat választani ; azok a hullák átszállítására is nagyon
I és ajánljuk szolgálatunkat, a hul/ák átvitelére sírokból kriptákba sat-
I A halottak átvitelére távolabb nyughelyekre ezen érczkoporsók nélkülöz-

hetiének: azok illyen alkalommal,ha kivántatik,légmentesen elzárhatok.Egyeszers-
mind átvesszük a hu Iák elszállítását minden irányban.

1 Mindennemü szeniffidclek, koporsópáinak és mátráczok, virágok nálunk
a legolcsóbb *>««! áron kaphatók.

f£3T Megrendelések a vidéki városokban és helységekben történő
halálozásoknál azonnal teljesittetnek, és a megrendelt tárgyak a legkö-
zelebbi vasuti vagy gőzhajózási állomásra küldetenek ugy, hogy távirat
utján történt megrendeléseknél a küldemények 30 mérföldnyi távolságra

I a temetéshez még jókor érkeznek. i 0 9 S (i_io)

Id. Madarász András
vörösréz 8 vasművek raktára Pesten,

feldunasor 12-ik szám alatt.
Mélyesedett vörösréz 100 bécsi font 70 ft
Vörösréz-lemezek „ 65 ft.Horganylemezek minden megkivántató méretben ,
Takaréktüzhely-lemezek
Takaréktúzhely lyukaslemezek karikákkal együtt,,
Kut- és gázcsövek 2 — 4" 3 — 6'
Különféle öntöttvasáruk „ ,,
Túzhatlan téglák 100 darab

C^T Ók

15—16 ft.
5 ft. 50 kr.
5 ft. 60 kr.
6ft.
öft. 50 kr., 8 ft. 50 kr.

x0,""" — -«*«u ára 9 ft.
Ucska réz csere utján 46 ftjával, készpénzfizetés mellett 45 ftiával vétetik

át mázsája J

C T " Megrendelések bárminemű vasöntvényekre rajz vagy minta szerint elvál-
laltatnak:, s a legjutányosb árért gyorsan eszközöltetnek. 1081 (3—3)
i'i'i I M H I I H I ' ' i m — ^ — w i i f i i i ii'i i1 Mi"ir.
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A marhavész és marhabetegségek ellen
mint legkitünőbb óvszernek elismert

KORNEUBIJRGI MARHAPOR
valódi minőségben folyvást kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerésznél, király-utcza 7-ik sz. a., Thalmayer A. és
társa.IIalbauer testv., Glatz J., Blau M. P., Hollósy testv., Kindl és Früliwirth.
BUDÁN: aa udvari gyógyszertárban.— Aradon: Pr'obst P. J., Tones és Freiberger,
— Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánfl'y és fiai, — Debreczenben: Bignio J.,
Csanak J.,— Dettan: Braumüller, — Eperjesen: Zsembery J., — Eszéken: Deszáthy J.,
— Esztergomban: Bierbrauer C. J., — Efferben: Tschögl ,f., — Gyöngyösön:
Kocziánovich, — Kassán: Novelly A., — Kolozsvártt: Wolf, — Komáromban:
Belloni A., Ziegler és fia, — Mohácson: Kögl. Nagy vára don: Janky A., — Na$y-
Kanizsán: Peszelhofer és Rosenberg, — Pancsován: Eauschan és fiai és Gráf, —
Pozsonyban: Schertz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J., — Rozsnyón:
Posch J., — Sopronban: Pachofer L., Müller P., Mezey A,, — Székesfehérvártt:
Legmann A. L., Kovács P., — Szegeden: Aigner, — Selmeczen: Dimák, Zelenka, —
Szepesvárallyán: Fest J. B., — Szolnokon: Scheftsik Istv., — Teinesvártt: Maxer
és Sailer A., Babusnik, — Trencsénben: Kulka és Weisz, — Váczon: Bodendorfer, —
Varazsdon: Halter F. és Koterba, Veszprémben: Lang .1. 981 (6—6)

GIERGL HENRIK*
üveg- s tükörkereskedése^

váczi- és a régi posta-utcza szögletén Pesten.
Alulírott tisztelettel jelenti, miszerint atyja G i e r g l Ignácz üzletét átvevén,,

s azt tökéletesen újjá alakítván s ujonnan fölszerelvén, jelenleg azon helyzetben
van, mindennemü magyar és cseh üvegárukat a legszebb s legizletesb mintákban és
legnagyobb választékban, ugy a házi használatra való közönséges köszörült üveg-
nemüeket, mint a legdivatosb szines fényüzési czikkeket, asztalkészleteket stb.,
a t. cz. közönségnek legjobban ajánlhatni.

Ajánlja továbbá a legdivatosb aranyozott keretű teljes

TÜKÖRRAKTÁRÁT,
toilette-, utazó- és kézi-tükreit; kaphatók továbbá aranyozott csillárok, függó-
lainpak, mosható aranyléczek, arczkép-keretek stb.

Egyuttal jelenti, miszerint a kigyó- és párisi-utezák sarkán levő üzlete eddigi
kiterjedésében továbbra is fennáll.

G i e r g l H e n r i k ,
1055 (5—6) üveg- és tükörkereskedő.

Csak l1/2 osztrák forint az ára
alulírott bankárháznál egy negyed eredeti sorsjegynek, fél sorsjegyé 3 forint, egész
sorsjegyé 6 forint a f. é. május 24-én kezdődő "es a szabad Frankfurt város által

felállitott s biztositott

nagy pénznyeremény-sorsjátékhoz;
a kisorsolandó töke összege:

1 millió 909,630 forint.
14,800 nyeremény közt következő főnyeremények találtatnak, ugymint:

200,000,100,000, 50,000, 30,000, 85,000, 20,000,15,000,12,000,10,000,
5000, 4000, 3000, 2000; 117-szer 1000; 111-szer 300 stb. forint.

Ezen jutalomdij-sorshuzás csak azért is ajánlható, mert az állam részéről a
legnagyobb elónyök s legjobb hiztositékok nyujtatnak, melyről mindenki magának
a hivatalos játékterv által, mely ingyért küldetik meg, tudomást szerezhet. A nyere-
mények Németország minden városaiban közvetlen a huzás után az alulírott bankár-
ház által egyleti ezüst forintokban fognak kifizettetni, mely ház által a hivatalos
sorshuzási lajstromok, az illető résztvevőknek szintén meg fognak küldetni.

E tárgybani megrendelések a pénzösszeg beküldése mellett közvetlen alul-
írotthoz, mint az ezen sorsjegyek eladásával megbizott bankárházhoz lesznek inté-
z e n d ö k Moritz Homburger,

1079 (3—8) Trierischer Platz 9, in Frankfurt am Main.

Fristőlíésft keseröviz
a budai Rákóczi-ásvány-keserüsó-

forrásból.
Kapható Buda-Pest minden füszerkereskedésben 8 a nagyobb

tartományi városokuan.
Ezen budai Rákóczi-ásvány-keserüviz, mely a kir. magyar orvosi egyetem

műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (32 lat = 7680 szemer) viz
370,773 szemer szilárd alkatrészeket tartalmaz, mely közt 154,2720 szemer kénsavas
magnesia találtatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeczesitett álla-
potban számitva kinyomatik, akkor egy bécsi font viznek tartalma 316,259, azaz
IV* lat 16 szemer jegeczesitett kénsavas magnesia (keserüsó). — összehasonlítván
tehát ezen vizet, annak sósgazdag tartalmát tekintve, — az országban eddig ismert
s a kereskedésbe hozott hasonnemü ásványvizekkel,—mindenesetre a budai Rákóczi-
víz a legerősb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben hasz-
nálható, melyekben a püllnai, saidschüczi s minden más egyéb hasonnemü keserű-
vizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi-forrás-
ból fölülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kivántatik a
gyógysiker előidézésére. f p / f

l h JUUBC1 r CICI ,Pest, április hóban 1865.

1076 (3—3)
a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa.

Pesten, Erzsébet-tér 1. sz. a.

Mi a nök legfóbli dim?
Kétségenkivül a szép, tiszta arcz. Kiktől a természet e diszt megtagadta, semmivel ae

szerezhetik meg oly könnyen, mint a

L1LIACÉE PARISIENNE * *
szépitő-szer használata által. Ezen szer rövid idő alatt a bőrt nemcsak szeplótöl, máj-
foltoktól stb. megtisztítja, hanem az arcznak fiatal frisseséget, elevenséget és élénk
rugalmasságot is kölcsönöz. — Angol- és Francziaország legmagasabb köreiben köz-
használatúvá lett, s nevezetesen az arcznak az a bámulatos frissesége, tisztasága, mely
Angolországban az idegent meglepi, igen sok esetben a Liliacée Parisienne használa-

tának köszönhető.
tégely, mely 8—10 hétig is eltart, elegendő a legszebb és legtisztább arczbdr

elóhozására.
Egy tégely ára használati utasítással 3 ft. Pakolásért 20 kr. ->ft!

Förakhely PESTEN: Pórfi Ferencznél,
váczi-utcza, „arany gyürühez", hová kéretnek a kereskedő urak intézni megrendeléseiket.

Rakhelyek Pesten: Lueff M., Vértessi S. illatszer-kereskedések,— Thallmayer A.
és társa, — Molnár J. váczi-utcza 20-ik szám alatt. 975 (4—12)

Dr. Romershaaseii

szem-e ssentiája
a látszervek erősbitésére és helyreállitására.

A fentebbi elnevezés alatt egy könyvivő, ki kevés ideig üzletemben, Drezdában
szolgálatb an levén, — ezen szem-essentiát utánozta, s hamisitott állapotban kereskedésbe
hozta. Ezen szemessentia üvegcséit, függvényeit és használati utasitványait kellő vizs-
gálat alá vevén, — az én valódi essentiámtól nagyban eltérnek.

Tekintve e tárgy fontosságát, bátor vagyok a következöket nyilvánosság elé
bocsátani:

Az utánzott essentia, az általam végbevitt vizsgálatok szerint távolról sem közelíti
meg a valódi essentiát, melyről mindenki meggyőződhetik, hogy ha az essentia vizzel
valo vegyítése bekövetkezik, a valódi essentia erős tejszínnel bir, kellemes illata,
és a szemliöz hozva jótékonyan és frisitöleg hat, — ellenben az utánzott.
kevésbbé tejszintt, kozmás szagot terjeszt, a szemhöz hozva, égetö mosdóvizet
képez.

A valódi essentia üvegcsékben adatik el, melyek bélyegemmel és a dugaszok
pecsétemmel vannak ellátva. — A függvények szögletein látható sasok „Apotheke zu
Aken, F. G. Geiss" ezégemet tartalmazzák, épen ugy a függvények végein „F. G. Geis"
in Aken a/Elbe" — olvasható.

A használati utasítások szintén „sas"-fűggvénynyel, valamint facsimilémmel
vannak ellátva. — Az utánzott essentiánál ezen ismertető jelek hibáznak, minélfogva a
bevásárlásnál kevés elóvigyázatot követvén, könnyü leszen a valódi essentiát a hamisi-
tottól megkülönböztetni, s magát a csalástól megóvni.

Végül szabad legyen még megemlítenem, hogy a már 25 év óta általam készitett
dr. Romershausen-féle szemessentia, melynek készitésével és arubaboesátásával
egyedül én hatalmaztattam fel, — valamint eddig ugy ezután is üvegcséje 1 tallérjával,
kisebb üvegcse 20 ezüst garassával gyógyszertáram által rendelhető meg.

PESTEN kapható TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, királyuteza 7. sz.
Aken, az Elba mellett, február hóban 1865.

1007 (3—4) Of™ «'
n _ 17 f( Hat a a

C l 9 9
gyógysaertár-tulajdonos.

Mindenféle
nagy választás-

LECHNER
órás jó hírnevű

1808-dik év

ban kaphatók:

J O Z S E F
és legrégibb, már
óta fennálló

ÓRA-RAKTÁRÁBANi
Pesten, váczi-utcza 5-ik szám alatt.

Ára a legjutányosb óráknak 1 évi jótállás mellett
[Ezüst henger-órák, hat kőre, 11—12

13-14 ft.
Ezüst horgony-órák, 15 kőre, 16—18 —

20 ft.
I Ezüst horgony-órák, dupla tokkal, 15
1 kőre, 20—22—25 ft.
Arany horgony-órák, 15 kőre, 40—45—

50 ft.
Arany horgony-órák, dupla tokkal, 15

kőre, 60—65—70—80—90- 100 ft.

Arany női Órák, tiz kőre, 80—36—40—
50 ft.

8 napig járó inga-órák, 18—19-23 ft.
14 napig járó legujabb franczia bronz

fltö-órák, üveg-boritékkal, 82—35—
, 45-60 ft.

Ébresztö, egyszersmind mint óra használ-
ható, bronzkalappal és szabályozva 9 ft.

Legujabb franczia márvány-, ónix- és
utazó-órák folyvást készletben vannak.

, Régi órák becserélésre elfogadtatnak és javitások a legpontosabban
teljesittetik.

I C 3 " Vidéki megbízások az előre beküldött összeg vagy postai utánvét mellett
I a leggyorsabban eszközöltetnek. ioő6 (4—6) '

Ház- és háztelek-eladk
Pesten, az aradi-utczában (TeréVkülváros), egy ^

650 négyszög ölet magában foglaló háztelekkel együtt,
szabad kézből eladandó. E tárgybani bövebb értesitést ad:
a „Vasárnapi Ujság" és „Politikai Újdonságok" kiadó-hivatala
Pesten, egyetem-uteza 4-ik szám alatt. »* (4-6)
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Legbiztosabb szer a fogfájás ellen.
Az átalánosan jónak tapasztalt fájdalom-csillapitó fog-cseppek, melyeket alulírott

délamerikai gyökerekből állit elö, s mely már európai hirüaek örvend, s a legértel-
mesebb orvosok által, mint ilyen, rendeltetik, az azt használni kívánók érdeke- és
kényelmére minden időben valódi minőségben kapható :

Pesten, a magyarországi főraktárban, TÜRÖK J.
gyógyszerész urnál, király-utcza 7 ik sz. alatt, s minden magyarországi gyógyszertárban.

_ Egy Üvegcse ára használati útmutatással 35 kr., 70 kr. és 1 ft. a. é.
' ; Isméti eladók 25% engedményben részesülnek.

Joanovics Miklós,
964 (13—0) A bécsi egyetem által oklevelezett fogorvos. Lakása Linczben.

I DR. PEARCE EDW.
szabadalmazott

GYOMORSZESZE
(Magén-

kitünö segédszer minden gyomorba.) ellen, ugymint: elromlott
gyomor, étvágy hiány, gyomor-émelygés, rögzött gyomorgyen-
geség és rosz emésztés, savanyképzés, gyoniorégetés, felfúvódás,
gyomorgftrrs, fejfájás (ha t. i. ez a gyomorból származik), Vrtltóláz Stb.

Főraktár egész Magyar-, Erdélv-, Horvát-, Tól- és Da Imát-
országokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF
gyógyszerész urnál, király-utcza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógy-

szerész urak, kik raktárt kivánnak átvállalni, sziveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF

gyógyszerész urnál létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Ü^~ Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:

Aradon: Szarka János.
Baán: Bartovics István.
Bnttaszéken: Pasch Lajos.
Brassóban: Stiehler Ede

„a fehér templomhoz".
Csáczán : Bentsáth Fidél.
Czirczen:Vekerle János.
Debreczenben: Borsos F.
Egerben: Ertingerlgnácz.
Eszéken: KarolovicsM.es

Deszáthy István.
Daruvár-fürdőben: Ku-

schevitch A. L.
Göllnitzben: Brujmann K.

Ede.
Gyöngyösön : Kocziano-

vich J.
Gyftrött: Némethy Pál.
Hajdu-Doroghon: Tanács

Mihály.
Illőkön : László Frigyes.

Jánosházán: Kossá Guszt.
Jászkán: Ody Károly.
Jolsván: Maiéter Béla.
Kolozsvártt: Hincz D. és

Wolff János.
Lugoson: Kronetter F.
Magyar-Óvárit: Sziklay

Antal.
Miskolczon: Balogh Istv.
Módoson: Jezovits Zsig-

mond.
Monoron: Demtsa Kon-

stantin.
Munkácson: Gottier Lip.
Nagy-Lnkon: Lenhard J.
Nagy-Mihályban: Czibur

Bertalan.
Nasiczban (Szlavoniában):

Méray ik András.
Orosházán: Székány Istv.
Pécsett: Nendtwkh Vilm.

Pozsonyban: Pisztory B.,
Schneeberger D.

Rimaszombaton: Hamal-
jár K.

Rosnyón: Posch J. J.
SárbogárdonTrsztyánszki

Károly.
Szegeden: Aigner Károly

és Meák Gyula.
Szent-Miklóson: Haluska

Péter.
Szinér-Várallyán:Gerber

Ödön.
Szikszón: Aichmann Józs.
Temesvártt: Pecher J. E.
Tokajban: Krotzer Ágost.
Tornallyán: Lipthay J.
Ungváron: Bene L.
Uj-Bányán: Nickel Ödön.
Varasdon: Lellis Ede.
Zágrábban: Mittelbach Zs

Ára egy üvegcsének, használati utasítással együtt, 1 forint.
Postán küldve a pakolásért 20 kr. több.

Ismdti eladóknak illendő engedek adatik.
A számos, ezen szesz jeles hathatóságát elismerő bizonyitvány közöl

nevezetesen emlitést érdemel a következö

kivonat a „Wiener allgemeine medizinische Zeitung"
18-ik számából f. évi márczius 2I-ik napjáról .

A számtalan gyógyszerek közt, melyek legujabb időben a gyógyászat
terén feltünedeznek, s azok több-kevesebb'joggal ajánltatnak, tagadhatlanul a
dr. P e a r c e E d w . - f é l e szabadalmazott g y o m o r- e s s e n t i á j a vagy
S t o m a c h i c a l j a méltatik az orvosok, gyógyszerészek, valamint a szen-
vedő emberiség részéröl leginkább közfigyelemre. Itt nekünk egy jeles kompo-
sitióval van dolgunk, mely a legfényesb s rögtöni hathatósága által, minden egye'b
hasonnemü készítmények felett az elsö helyet érdemli, ezen állitásért az e«sentiának
hirnevessége a legjobban kezeskedik; magában Angolországban, hol egyedül csakis
a jó 8 valódi számithat tartós fennállásra, — ezen élet-essentia már emberélet óta
a legnagyobb elismerésben részesittetik, s azon körülménynél fogva, hogy az min-
denhol, hová háziszerül vétetett fel, a palotában ugy mint a gunyhóban, a legrö-
videbb idö alatt tökéletesen meghonosult.

A már 20 év előtt országunkban megkezdett, 3 a politikai zavarok miatt ismét
félbenszakitott összeköttetés, — bármily csekélyek s futólagosak voltak is azok,
ezen gyógyczikk után a kérdezöskedések még számos évig tartottak, s azon kevés
hónap, melyek alatt ezen gyomor-essentia a szenvedő emberiség javára ismét
kereskedésbe hozatott, — oly átalános elterjedésnek örvendett, s a legkeresettebb
czikke vált, hogy a küldemények Angolországból, a raktárak elégséges ellátására
nem épen gyorsan érkezhetnek meg.

Meggyőződést szereztünk továbbá arról is, miszerint a legtekintélyesb orvosok
ezen essentiát a gyomor erösitésére s az emésztési szervek javítására, gyomorgörcs,
gyomorhév s egyátalában a gyomorfájdalmak minden neme ellen ismételve s a
legteljesb sikerrel alkalmaztatott.

A gyomor-essentia hathatósága váltóláz ellen, hitelt érdemlő egyéniségek által
is kiválólag dicsértetik, s igy az avval tett számtalan kisérlet kétségenkivül
helyezé, hogy a dr. Pearce Edw.-féle gyomor-essentia mint legkitünőbb házi-szer
azok számára ajánltassék a legnyomatékosbban, — kiknek lakhelyeik távolsága
lehetlenné teszik, az orvos vagy gyógyszerész rögtöni jelenlétét. 1063 (3 — 4)

L.
pénzváltó-Irodája

a kereskedelmi testület (Lloyd) épületében

Pesten, Dorottya-utcza 14-ik sz. a.
A z á l t a l a m r e n d e z e t t

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

A. 20 személy 20 hitelsorsjegyre 8 ft. Vi évenkint, — B. 18 személy 19 darab
mind osztr, sorsjegyek) 4 ft. '/» évenkint, — C. 20 személy 20 darab 1864.
50 ftos sorsjegyek 3 ft. "4 évenkint, — D. 10 személy 10 darab 1860. 100 ftos
sorsjegyek 6 ft. % évenkint. ! p F ~ Bélyegdij részletszelvényenkint A. D.-nél
1 ft. 30 kr., B. C - n é l 68 kr.

II. Befizetés 25 havonkinti részletben:
Vi. 10 személy 10 hitelsorsjegyre 6* ft. 30 kr. havonkint, — F. 10 személy 10 darab

1 5 1860. sorsjegyrei ft. 80 kr. havonkint, - G. 10 személy 10 dara'b '/r 1864.
sorsjegyre 4 ft. 60 kr., — H. 10 személy 50 darab Rudolf-sorsjegyre 3 ft.
20 kr. — fj^"" Bélyegdij részletszeivényenkint E.-nél 1 ft. 30 kr , F. G.-nél
99 kr., H.-nál 68 kr.

Az e társaságokban! résztvevők az illető 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 mind-
egyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki, — a H.-nál 5 eredeti sorsjegy
s a B.-nél az eladott sorsjegyekből reáesendő részletet kapja.

Alakitok továbbá kivánatra mindennemü zárt-ta reálatokat, tetszés
szerinti sorsjegyekre a legjutányosb föltételek mellett.
Sorsjegy-árak havonkinti részlet-fizetéssel:

Sorsjegyek, melyeknek árfolyam-értéke 40 ftig rugnak, első részlet-fizetés 4 ft.
40 fttól 100 ftig, „ „ 8ft.

100 fttól 200 ftig, „ „ 18 ft.
„ „ „ 200 fttól azonfelül „ „ 8 5 ft.

S ^ ~ A legméltányosb föltételek mellett 10, 15, 20, 25 havi, vagy 7« évenkinti
részlet-fizetések is eszközölhetók.

ígérvények dijai:
Egy darab Credit, huzás április 1-én, és egy darab 1864-i, huzás április 15-én,

összesen 6 ft. — Bélyegdij 50 kr.
Különféle sorsjegyek összeállítása havonkinti részlet-fizetés

mellett.
5 forint : 1 Rudolf-, 1 Waldstein-, 1 1864-diki 50 ftos sorsjegy. — 3 forint:

1 Salm-, 1 Genois-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. — 9 forint : 1 Credit-, 1 Como-
1 Keglevich-sorsjegy. — 9 forint : 11864-iki 100 ftos, 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-, 11864-iki 50 ftos, 1 Keglevich
sorsjegy. — 12 forint : 1 Eszterházy-, 1 1864-iki 50 ftos, 1 budai sorsjegy. —
12 forint : 1 Credit-, 1 Pálfy-, 1 Salm-, 1 Keglevich-sorsjegy. — 15 forint : 1 Credit-,
'/s 1860-iki, 1 Salm-, 1 budai, 1 Rudolf-sorsjegy. —15 forint : 1 Credit-, '/5 1839-iki,
1 1864-iki50 ftos,lClari-sorsjegy.— 20 forint : 11854-iki, V51860-iki, lKeglevich-
1 Rudolf-sorsjegy. — 25 forint : 1 1860-iki 500 ftos, 1 1860-iki 100 ftos, 1 trieszti
1 Pálfly-sorsjegy. — 30 forint : 1 1839-iki egész, 1 Credit, 1 1864-iki 50 ftos,
1 Keglevich-sorsjegy. i

R é s z l e t f i z e t é s e k egyes sorsjegyekre, valamint társulati sorsjegyek
részjegyeire, az ismert föltételek alatt eszközölhetők.

Bevásárlása és eladása mindennemü értékpapíroknak és pénzne-
meknek, előlegezések, sorsjegyek- és állampapírokra, incasso és
megbízások stb.
Vidéki levélbeli megrendelések titoktartás mellett gyorsan és pon-
tosan teljesittetnek. 692(33-62)
A vidékbeli ügynökök különös kedvezményben részesittetnek,
s szükségleteik fedezése végett ideje órán hozzám fordulhatnak.

FORSTER itYOS
nemzeti szállodája Pesten,

a váczi-utcza ban.
Tisztelettel alulírott, ki tizenkét év folyama alatt a „Vadászkürthöz" czimzett

szállodában a t. cz. közönség kegyét kinyerhetni szerencsés vala, bátorkodik ezennel
tudtul adni, hogy a város legélénkebb részében fekvő uj

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

Ezen nagyszerü épületnek valódilag kényelmes felszerelése, az Összes 160 szo-
bában, a legujabb rendszer szerinti szoba-távirdának bevezetése, nemkülönben a
helyiségeknek, ugy családok, mint egyesek számára, előnyös felosztásáról kellőleg
gondoskodva van.

Az ebédlő nemkülönben egy a bel- és külföld legolvasottabb hírlapjaival
ellátott kávéház a t. cz. látogatókat teljesen kielégitendi.

Midőn tehát azon igéretet tenném, miszerint legbuzgóbb törekvésem egyedül
oda irányozva leend, hogy a t. cz. vendégeket ugy az árak jutányossága, mint pedig
kitünő jó szolgálat által kielégítsem, bátorkodom egyszersmind nagy számu látoga-
tásért kérni.

Tisztelettel
1070(3-4) Förster János.
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Minden hamisítások ellen tiltakozunk, s az
üvegek körülírását szives figyelembe venni kérjük

Ar átalánosan kedvelt s orvosilag jóváhagyott 8 megvizsgált

stájer növénynedv
mell- és tüdőbetegek számára.

EJgy ftveg ára 8§ krajczár ausztriai érték.

Engelhofer izom- és idegessentiája.
Egy üveg ára 1 forint ausztr. ertek.

Dr. Krombliolz gyomor-liijueurje.
Egy üveg ára 5$ krajczár ansztr. értek. •

Dr. Brünn szájvize (Síomaticon).
Egy öve* ára 8§ krajczár aasatr- ert«.>k.

Folyvást egészen friss és legjobb minőségben kaphatók:
Török Jozsef, gyógyszerész király-utcza 7-ik szám alatt, —
Ebenführer A., Gyndele G., Gindrich J., Hausner F. L.,
Höfler unokái. Kindl és Friihwirth, Köhler E., König IV.,
O k é

PESTE\

BUDÁN

, Khler E., König IV.,
Oszeczky és Schieszler, Heits/.nm Ferencz, Szenes Eduard'
Tobisch C, Tanner J., Vaghy K., Weiss FI. uraknál.

4 forint negyedévenkinl.
Negyedévenkint 4 forint letételével, évenkint az Ausztriában léíezö minden

állami és magán-lotteria-kölcsönnek 38 húzására játszhatni, egy bádeni
35 forintos sorsjegy hozzáadásával. — 25 részlet letétele után, negyedévenkint
4 forintjával egy részvényjegyre, valamennyi sorsjegy a 20 részvevőé. E sorsjegyekre
legkedvezőbb esetben 1 millió és 277,000 ftot, legkedvezőtlenebb esetben 1600 ftot
kell nyerni. Minden részvényekre egy nyervény 20-ad része jár, az elsö négyforintos
részlet letétele után.

M T Minden nyervény kihirdettetni, " ^ f
Bövebben értesülhetni különféle játszó-társulataim és részletes sorsjegyeim

programmjában, melyek a postadíj beküldése után ingyen kézbesittetnek

' L j , HERZBERG A.
bank- és váltó-üzlete PESTEN.

I

E társulatokba minden idóben egyedül is beléphetni, anélkül, hogy
többi részvényest figyelembe kellene venni. 1080 (2 19)

Czászári királyi szabad, ti /a-viricki vasat.

Bakács Lajos udvari gyógyszerész, Boór C, Brunoer
Steden J , Prohászka és Sehwarzmayer uraknál.

G. F.

G~a A valódi stájer növénynedv egyedüli készítője Purgleitner J.
k^ n > h°gy készítménye a kereskedésben ugyanezen nevezet

alatt előforduló gyártmányokkal fel ne cseréltessék. — Továbbá:

1864. deczember l-töl kezdve további rendelésig.
I. Béca- és Pestről Kas«a felé.

Alsó-Lendván : Kiss A.
Aradon : Tones és Frei-

berger.
Aszódon : Hannisch A.
Apatinban :Wény M., Wei-

dinger S.
Aranyos-Maróthon : Sa

masa J. B.
Almáson : Beck K.
iSaánban : Sabinnossky J.
Baján : Stern K. és Dietzl

és Michitsch St., Herzfeld
"fiai.

iteregszászon : Buzáth gy.
B»rettyo-Uj falóban : Sav-

reti J. gysz.
ttezdán : Schulz E. J.
Besztercze-Bányán: Sztra-

kaS.
Beszterczén : Kelp és társa,

Dietrich és Fleischer.
Bialán : Knaus J.
Bonyhádon Beck J.,Schanta

J. B.
S.-Gyarmaton Sippler test-

vérek.
lirassóban: Jekelius gyógy-

szerész.
1'saczan : Eichwald M.
Oebreczenben Rothschneck

Kolbenberger E., Nemetz
J., Czanak J., Papp G.,
Borsosy.

Oeésen : Szathmáry K.
Déván : Büchler A., Ötvös.
!>iákovártt : Bosniakovich.
!).-Főldvartt : Timmer K.
Ksztergomban: Bierbrauer.
Ingerben : Weszely gysz.
i;perje§enZsemberyJ.,Papp

G. S.
Kszéken : Deszáthy S., Ar-

girovich G. és Károjlovich
gyógy sz.

Félegyházán : Hunyady I.
Huniéban : Rigotti.
bogarason : Schranz G.
t ehértemplomban : Joan-

novics és Boschits.
fehértemplom (Bánátban):

Schmitz G.
Fehértemplom(Erdélyben)

Barbulovics D.
Galaothán : Wallandt Tód.
(iyönifyösíőn Kocziánovich.
(jynlan : Császár K.
(íyftrfttt : Hergesell A.
Jladersdorfban Martinides.
Hradison: Beitl J.,Grigar F.

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 testv.
Kis-Czell : Brunner G.
Komáromban Gratschi gy.,

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

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

Weisz testv., SchiesslerA.
Makón : Ocsovsky S.
Mártonvásáron Pintér J. E.
Miskolczon : Böszörményi,

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

garasi D.
IV.-Abonyban : Lukacz
N.-Becskereken : PyrraD.,

Danilovics G., Wegling és
Herschani, Schlesinger G

N.-Bányán : Pap.
IV.-Kanizsán : Fábián özv.,

Zerkowich W. A.
Nagy-Károlyban : Alex,

Saiiger.
IV.-Kikindai! : Schanner.
IVyitrán : Rippeli gysz.
Nyiregyházán: Grünfeld J.

és Forgács G.
IV.-Szombaton : Keszely J .

és Panthotes.
Nagyváradon Kis* S.,Röss-

ler J. K. és Rosenthal A.
Oraviczán : Pintinger J.
Orosházán : Székány Istv.
Palánkán : Karvázy A.
Pakson : Flórián J.
Pa ucso ván: Huber J., Kran-

csevicsP.,.JoannovicsD.U.,
Joannovics J.B. és Kresn-
dinacz M.

Pápán : Bermtiller S.
Péterváradon : Nagy Ign.,

Andres Ferencz.
Pozsonyban: Schneeberger

és Heinrici, Pisztory.
Pécsett ; Berger C, Pucher

G., Rech W., Lakich F.,
Obetka S.

Püspök-Ladányban:
gen Alajos.

Rozsnyón : Pleymann A.,
Madaras G.

Rimaszombatban Kretsch-
már.

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

Prohaska J.
Szegszárdon : Mihek J. és

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

Szepsi-Sz.-Gyflrgyftn :Vi-
tályos B.

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

Szolnokon : Scheftsik Istv
Szabadkán : Reianer A. S
Szebenben : Zöhrer J. F.
Szécsényen : Schönberg A
Segesvároít : Misselbacher
Sz.-Kereszten : Detony V.
Sopronban : Voga, Éder és

Rupprecht J.
Szigctvárott : GrünhuthM
Sziszeken : Pokomy F.
Szombathelyen : Pillich és

Albrecht F. R.
Sz.-Fehérvártt: Légmán A
Sz.-Gyflrgyön : KartinFer
Sümegen : Hirschler N.
S.-Somlyón : Ruszka Ign.
Tapolczai! : Frisch József
Tapolcsánban KalabaC A.
Teinesvártt : Jeney és Sol

quir,Hain,SchidloF.,Fah-
ner Károly.

Tatán : Nirtit gysz-
Trencsénben : Kulka J.
T.-Kanizsán Firigyházky P
Újvidéken : Vidasits J. L.

Milletits N
Újbányán : Hamel G.
Uj-Verbaszon: Singer H.
Varasdon : Dr. Halter.
Veröczén : Doma.
Verseczen Karnap E., Obra-

dovics, Fuchs János, Blum
J., Joannovics J. P.

Veszprémben Frömmel H
Váczon : Bodeadorfer J.
VnkovárttStanitsTh. Mar-

kovits B
Zomborban : Weisz J. és

Bécs indulás
Pest „
Czegléd . . . „
Szolnok . . . „
Pusp.-Ladány „

8 óra — percz este | Debreczen . indulás 8 óra — percz délut.
„ 4 „ 28 „ „

5 « 25 „ „
n ' il 29 „ „

érkezés 10 „ 34 ,.

25
27
27

reggel Nyíregyháza
Tokaj . . . .

„ Miskolcz . .
délután | Kassa . . . .

II. Bécs- ea Pestről Nagyvárad felé.
Bécs . .
Pest . .
Czegléd

. indulás 8 óra — percz este Püsp -Ladány indulás
• ,, « „ 25 „ reggel B.-Ujfalu . . „

„ 9 „ 27 „ ,, Nagyvárad . érkezés

IU. Bécs- és Pestről Arad felé.

1 óra 6Ü percz délut.

J : : S : :•

Bécs indulás 8
Pest „ 6
Czegléd . . . ,, 9
Szolnok . . . l l

óra — percz este !
n 25 „ reggel
» 4 7 » ,.
.1 2 „ „

Mezó-Túr . . indulás 12 óra 39 percz délut.
Csaba , 2 „ 66 „
Arad érkezés 5 „ — .. „

Kassa . . . .
Miskolcz . .
Tokaj . . . .
Nyíregyháza
Debreczen .

IV. Kassáról Pest és Bécs felé.
indulás 5 óra — percz reggel

7
9

10
12

62"
35
34
12 délután |

Püsp.-Ladány indulás
Szolnok . . . „
Czegléd . . . érkezés
Pest „
Bécs

Nagyvárad
B -Újfalu

V. Nagyváradról Pest és Bécs
6 percz reggel

1 őra 45 percz délut.

6 óra 41 percz este
8 .1 37 „ „
6 „ — „ reggeL

felé.
indulás 10 óra

« l l „Püsp.-Ladány érkéz. 12

Czegléd
Pest . .
Bécs . .

érkéz.

VI.
48 „ délután j
Aradról Pest és B^ca felf.

5 óra 41 percz délut.
8 ,, 87 „ este
8 » — „ reggel

Czegléd
Pest . .
Bécs . .

érkezés 6 óra 88 percz égte
8 „ 87 „ „
6 „ — „ reggeL

Arad indulás 10 óra 15 percz délei.
Csaba . . . . „ 12 „ 14 „ délben
Mező-Túr . . „ 2 „ 82 „ délután
Síolnok . . . „ 4 „ 22 „ „

A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron
menetrendben van kimutatva.

§0f A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között a csász. kir.
szab. osztrák állani-vasuttársaság személyvonataihoz csatlakozólag, a

A vasnthoz csatlakozó postakocsik menetrendé:
Arad-Szeben: Indulás Aradról naponkint este 7 órakor. Érkezés Aradra nanonkint

reggel 3 óra 35 perczkor. (Az utasok korlátlan fölvétele mellett.) y n

Magy varad-Kolozsvár: Indulás Nagyváradról naponkint este 6 óra 30
Jirkezés Nagyváradra naponkint reggel 6 óra 40 perczkor. (7—8 uta*
mellett.)

Nyíregyháza -Beregszász : Indulás Nyiregyházáról naponkint reggel 7 óraW
. %'regyházára naponkint este 6 órakor. (3 utas fölvétele mellett ) r -

Nyíregyháza —Szathmár: Indulás Nyiregyházáról vasárnap, li

r k e z é f

Popits István, Falcione,
HeindlhoferR., Csarsch C.
i b fikJ

reggel 2
h l I

(8 utas tolvetele
jból

os pénteken reggel 2 óra ( e mellett )
Tokaj-S.-A.-Ujhely: Indulás Tokajból naponkint este 7 órakor. Érkezés Tokaiba
M t ? aP°n k l l l t r e«? e l * °™ u PZ?tT ( 8 U t a s Elvétele mellett.) J

M k l Mk
R, C

Zimonyban : Treschtfik,Jo-
annovics és Petrovics.

Z.-Egerszegen : Handler I.
866 (12-12)

ilősyészen : RauszSt0 Ö:ZV'
llollitson : Műhibául
Hold-Mezd-Vásárheiven-

Wagner.
• ._, ^ ^ x AA8i-1Jer n ö v é n j n e d v fehér üvegekben árultatik, s felülről kup-

alakban végződik, s ónlemezzel, melyen (valamint az üvegeken) „Apotheke
zum Hirschen in Gratz" é s J . p . A . nyomat szemlélhető, jól elzárva, -
különben függvényekkel a a kéezitö saját neve aláirásával vannak ellátva.

MUkolcíl~Bger-P~t": Indulás Miskolczról ^^Tng^dTónkor. Érkezés Mi.
kolczra naponkint este 6 órakor. (3 u t a s fölvétele mellett.) "

Kassa-Lőcse: Indulás Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. Érkezés Kassára nanonkin
éjjel 12 óra 15 perckor. (8 utas fölvétele mellett) naponkin

Kassa -Przemysl: Indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 órakor tfrWA.
Kassára hétfőn és pénteken délelött 10 órakor. (3 utas fölvétele mellett 'f'

Kassa-Mnnkács-Szigeth: Indulás Kassáról naponkint éjjeli 12 óra So perczkor
Érkezés Kassára naponkint éjjeli 12 óra 50 perczkor. (3 utas fö' - • Pe™*°r-
1—Vácz: Indulás Kassáról hétfön éjjel 2 órakor. Érkezés
éjjel 10 órakor. (1 utas fölvétele mellett.)

9725 895 (21-0) —
)*-««•»J-.

Az igazgatóság.
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I 1



220

Hungaria"! biztositóbank,
A „Hungaria" biztositóbank czimü magyar biztositó-társaság működését rövid idö előtt megkezdvén, azon oknál fogva

bátrak vagyunk, a t. er. közönségnek becses tudomására hozni, miszerint nevezett biztositó-intézetnek

Borsod-, Heves-, Alsó-Zemplén-,Toriia-, Gömör-, Szabolcs-, Bereg- és Zólyommegyékre
tá nézve megalapított vezér-ügynöksége reánk bízatott, s kerületünkben

•i'i-*

tűzkár elleni biztositások >t*
a legméltányosabb föltételek mellett jutányosán ugy általunk, mint minden nagyobb helyen felállított fő-, kerületi és
alügynökeink által eszközölbetök.

Midőn erröl a nagyérdemű hazai közönséget értesiteni van szerencsénk, felkérjük egyszersmind belföldi intézetünk szives
pártolására, ajánlva minden a biztositás körébe esö szolgálatunkat, s kijelentvén még ez alkalommal, miszerint minden e tekin-
tetben hozzánk érkezendő kérdésre készséggel nyújtunk felvilágositást. — Miskolcz 1864., deczember elején.

A „Hungaria44 biztositóbank miskolczi vezér-ügynöksége.

LICHTENSTEIN és FŐRÉSZ.922 (6-6)

MARSHALL FIAI és TÁRSUK GAIOOROUGHBAN
(Angolhon),

Heksch Sándor F.,
2 sasutcza 12. sz. a. magyarhoni föügynökség,

Horváth Ferencz,
váczi-utcza 5-dik szám alatti házban,

Biedermann és Overhoff,
föügynökség a cs. k. tartományokra nézve,

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

GOZMOZDONY- CSÉPLŐGÉPEK, LISZT- ÉS FÜRÉSZMALMOK,
. : » > . . s egyéb gazdasági gépekben a legjutányosb árakon. 1062 (4—12)

Képes árjegyzékek ingyen és bérmentesen.

ROB-LAFFEGTEUR
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-Laífectenr, melynek hathatósága
csaknem évszázad óta el van ismerve — vér-
tisztitó növényi szörp, mert könnyen emészt-
hető és Ízlésre nézve igen kellemes. Szen
Rob a bőrbetegségek, valamint átalában a
megrongált nedvek és vér által elöidézett
bajok gyógyítására, minden ország legelső
orvosai által a legjobban ajánltatik.

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

Kapható PESTEN : Törők József
gyógyszerész urnál a király-utczában 7. sz.,
ThalmayerA.es társa. BUDÁN : Rakats
L. V. udvari gyógyszertárában. TEMES-
VÁROTT : Peclier J. E.

SV* A központi raktár létezik Párisban,
dr. Girandeau de St. Gervais-nél, rue
Richer, nro. 12. — Hamisítások ellen óvás
tétetik. Minden elöforduló esetekben a sza-
lag elkérendő, melylyel a dugasz boritva
van, és melyen az aláirás: Girandeau St. Ger
vais találtatik. 710 (23 — 24)

Csász. kir. szab.

UDITO-NEDV

200,000 ezüst forint
a legszerencsésebb esetben csak

6 o. é. forintért.
Már f. é. május 24-én és 26-án

kezdődik a szabad Frankfur t város
által felállított s biztositott legujabb

nagy pénzsorsjáték huzása.
14,800 nyeremény közt következő fő-
nyeremények találtatnak, s föltétlenül
megnyeretni fognak, n. m. 200.000,
1OO,OOO, 50,000, 30,000, 25,000,
20,000, 15,000, 12,000, 10,000

stb. forint.
Minthogy az állam ezen pénzsors-

játék egész vezetését magára vállalta,
s a számok mindegyike különbség nél-
kül a huzás folyama alatt okvetlen sor-
solás alá kerülendnek, s hivatalos sors-
huzási lajstromok által ingyért fog
igazoltatni, mi kétséget sem szenved,
hogy ez által a t. résztvevőknek min-
den tekintetben a legnagyobb előny és
biztositék nyujtatik.

A kormány pecsétjével ellátott, s az
állam által kibocsátott

1 egész eredeti sorsjegy ára 6 ft.
Fél eredeti sorsjegyé . . . . 3 ft.
Kétnegyed sorsjegyé szintén 3 ft.
Közelebbi felvilágositást a játékterv

tartalmaz, s továbbá azon rendkivüli
előnyökre, melyeknek tudása a leg-
nagyobb fontossággal jár, — az illetők
ugy fognak figyelmetessé tétetni, hogy
ha a megrendelések a pénzösszeg hoz-
zácsatolása mellett, minélelőbb s köz-
vetlen az alulírottakhoz intéztetnek.
L. Steindecker-Schlesinger,

bank-s pénzváltó-üzlete mainai Frank-
furtban.

A sorshuzási lajstromok és pénznye-
remények a történt huzás után azonnal
meg fognak küldetni. 1069 (6—7)

(Restitutions-Fluid)

lovak számára
KW1ZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

Korneuburgban.
Elsö Ferencz József ausztriai császár Ö Felsége által, az ausztriai államok összes

területeire nézve— megelőzőleg annak gyakorlati használatát illetőleg s a magas császári
kir. ausztriai egészségügyi hatóság által történt megvizsgáltatása folytán — egy kizáró-
lagos szabadalommal láttatott el, s a londoni 1862. évi világkiállitáson éremmel kitüntetve
— ó felségeik ai angol királynő s porosz király udvari istállóiban, az üditönedv készitő-
jének az illető fólovászmesteri hivatalok részéről dr. Knauert fő-lóorvos hozzájárultával
történt hivatalos megállapítás folytán, a legnagyobb eredménynyel használtatik; ezen
üditónedv a lovat legnagyobb megerőltetéssel járó munkában a késő korig folytonosan
vidám s jó erőben fenntartja, s különösen terhes munka elött s után erőaitóleg hat.

Valódi minőségben kapható:
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnál, királyateza

Fogorvosi ajánlat.
Vulkánit fogsorok és egyes fogak,

amerikai modor szerint, melyek minden
eddig ismert készítményt sok előnyük
által felülmúlnak, igen czélszerü módon
készittetnek és tétetnek be

HERSCH J. G-
fogorvos által,

József-tér 3-ik szám alatt, a fiók-
banklutl szemben. •

987 (9-50)

PESTEN : TÖRÖK JOZSEF gyógyszerész urnál, királyateza 7. sz. a.
Továbbá:

B.-Gyarmaton Omaszta F., — Debreczenben Bignio J-, - Eperjesen Zsem-
bery, — Eszéken Deszáti,— Esztergomban Bierbrauer J. C, — Gyöngyösön
Koczianovich J., — Győrött: Lehner F.,— Isperen Flamm J., — Kassán Novelly A.,—
Késmárkon Genersich, — Kolozsvártt Wolf J., — Komáromban Ziegler A. és fia,

usroson Kronetter F.,— Miskolczon Spuller J. A., — Nagy-Becskereken Haidegger,
— Nagy-Kanizsán Fesselhoffer és Rosenfeld, — Nagyszombatban Smekal és fia, —
N.-Varadon Jánky A., - Pakson Flórián J., — Pápán Beermüller W., — Pécsett
láy E.,— Pozsonyban Schertz F. ésHackenberger testv.,— R.-Szombatban Hamaliar

A., — Szabadkán Sztojkovits D , - Szegszárdon Hutter A., — Szolnokon Seheftsik,
Székesfehérvárit Kovács P.,—Sopronban Müller és Mezey, — Trencsénben Weisz L.,
Tepliczen Weisz L., — Varazsdon Halter F., — Zágrábban Mihics Gr., — Zala-
Egerszegen Hulinszky A.

K«y palncik ára 1 ft. 40 kr.
Kétrpalaczknál kevesebb nem rendelhető meg, a pakolásért 80 ujkr. számittatik.

Ó v í í l B összetévesztések kikerülése tekintetéből, más hasonnevü nem
^ r V í l ö * szabadalmazott gyártmányokkal, — tisztelettel kérjük arra figyel-

mezni, hogy a cs. kir. szab. fiditó-nedv palaczkjai czimképein a szabadalmi okirat, a
londoni érem és a korneuburgi kerületi gyógyszertár ezégje van nyomva, ez utóbbi még
a palaczkokra is beégetve. 982 (7—8)

MAGNESIA - SODRONY
világosság experimentálására.

Ezen legujabb világitójanyag, mely a legerósb világosságot fejleszti ki, s a nap
fényével vetélkedik, ajánl: j

CALDERONI ÉS TÁRSA, 1075(3~5)

látszerészek Pesten, a váczi-utezában.
12 hüvelyknyi sodrony ára 20 krajciár ausztriai érték.

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

Komoly "Wg

figyelmeztetés.
A tisztelt közönség gyermekei egészségi

állapotának megszerzése és a meglevőnek
fenntartása tekintetéből az általam feltalált
és kiállitott biztos hatásu

„giliszta-csokoládét44

óhajtván megszerezni, e törekvésében —
már többször — hamisítva utánzott készit-
ménynyel lőn rászedetve.

Ennélfogva figyelmeztetem a t. közönsé-
get, sziveskedjék ez ügybeni bővebb ta-
pasztalás szerzése tekintetéből egyszer egye-
nesen tőlem megrendelni,a mely alkalommal
a küldeményhez csomagolva nyerendő uta-
sító könyvecskémből, egyéb hasznos tapasz-
talatokon kivül, tisztelt bizományosim név-
jegyzéke is átnézhető, kiknek száma mint-
egy SOO-ra rug, ezeknél saját készitményü
„giliszta-csokoládém" mindenkor kap-
ható. De 'ly helyekről is csak azon szelet-
kékért állhatok jót, a melyek gyöngyöleiken
sajátkezű névaláírásom hü lenyomatát vi-
selik.

E figyelmeztetésem szükséges volta kitü-
nik a többi között különösen ez alábbi
levélből is :

T. Kröczer Ágoston urnak Tokajban!
Uraságodnak bizonyosan jól fog esni a

tudósitás, hogy „giliszta-csokoládéjának"
hatása csudálatos nagyszerü volt. És csak-
ugyan sajnálatos volna, ha önnek titka idő-
jártával nem kerülne a nyilvánosság elé, mert,
daczára a vegyészet nagybani előhaladásá-
nak, az utánzott „giliszta-csokoládé" az
önéhez semmi tekintetben sem hasonlitható.
Megkülönböztetett mély tisztelettel.

Jazka-Bratinán (Horvátországban), január
hó 20-án 1865. Wiesner Hugo m. k.,

földbirtokos.
A megrendelések posta utján utánvétellel

történhetök, 1 darab 20 krért; csak nálam
Tokajban 6 darab 1 forint.

PESTEN kapható Török József, gyógy-
szerész király-utcza 7-dik szám alatt, és
Thalmeier és társa uraknál.

Kröczer Ágoston,
1086 (2—4) gyógyszerész Tokajban.

M i n d e n n é m Q

takarópapiros
(ülakulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik n.

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

S

19-ik szám.

Pest, május 7-én 1865.

'-«.• v . ! S ? 5 " d l k é V f e : a V a 8 a r n a P < »J"« <» Politikai Újdonságok együtt • Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
,s»pan Vasárnap, Ujság : Egész évre 6 ft. Félévre 3 ft. - Csupán Politikai Újdonságok : Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

A világ színpadán fölmerülő nagy ese-
mények között, a külföld ügyeit szemmel
kisérő olvasók figyelmét bizonyosan magára
vonta azon utazás is, melyre a francziák
császára e napokban indult, s mely most
szintén a nap eseményei közé tartozik.

Mi ez utazás czélja? az bennünket ke-
vésbbé érdekel: de korszerűnek találjuk, a
harmadik földrész ez egyik szebb tartomá-
nyáról, habár dióhéjban, némi ismertetést
nyujtani, mely elég érdekkel birhat mind-
azokra, kik előtt Algir jelen
helyzete ismeretlen.

Algir már 34 év óta
Francziaország b i r t o k á h o z
tartozik. Alig ötven évvel
ezelőtt az oda utazás még
ezernyi kényelmetlenséggel
s valóságos önfeláldozással
járt volna, de mióta e tar-
tományt a franczia fegyverek
meghódították, s mióta gyor-
san robogó vasutak közleked-
nek a szárazon s gőzhajók
szelik a tenger hullámait, az-
óta az algiri ut nem egyéb,
mint egy kis kéjkirándulás,
melyre annál szivesebben vál-
lalkozik az európai utazó,
mert nehány nap alatt a ra-
gyogó kelet minden szépségé-
vel megáldott helyen találja
magát, a nélkül, hogy az euró-
pai kényelemről le kellene
mondania.

Ha Pesten valaki vaspá-
lyára száll, már egy hét mulva
Afrika 'északi partjain sétál-
hat, hol Algir a tengerparton
mintegy 180 mérföldnyire te-
rül el. E föld, a struezok és
tevék hazája, melynek déli
részén az Atlás hegylánczo-
latnak a forró égöv alatt is
örök hótól boritott bérczei
látszanak, azúrkék egével,
magas pálmáival, szóval: ter-
mészeti szépségeivel épen ugy elbájolja az
utazót, mint lekötik figyelmét a történelmi
emlékek, melyek hozzá csatolvák. A régi
Karthágó birodalma, melynek földén Scipio
és Hannibál ellenségek gyanánt állottak
szemközt, azóta is mindig ki volt téve az

A l g i r é s n é p e i .
ujabb czivilizátio hatásának, s alig van föld,
melyen a romboló behatások idöszakonkint
nagyobb változásokat eszközöltek volna,
mint épen itten. A föld, melynek népe közt
egykor a csillagimádás a rómaiak vallásá-
nak, ez ismét a keresztyénségnek engedett
helyet, s hol a kereszt jelét ujra Mohamed
félholdja váltotta föl: legalább egy részben
most ismét keresztyének kezében van.

Algir jelenleg azon csatorna, melyen az
európai czivilizátio Afrikába árad, s melyért

Algíri előkelö mórnö.

gazdag termékenységü földje a kereskedés-
ben szép mennyiségü gabonával s teno-er-
partjainak korall-kincseivel szolgál cserébe.

Népessége, nagy kiterjedése daczára is,
mindössze alig 3 millió, a kiknek legna-
gyobb részét mórok képezik, s nyelvök az

arab nyelv egyik elágazása. De napjainkban
már több franczia gyarmat világosan mu-
tatja az ujabb franczia hóditás nyomait. Itt-
ott elszórva törökök is találkoznak, de a
kiknek számát a zsidók is nagyon túlha-
ladják.

Városai közül egyik legnevezetesebb a
tartomány hasonnevü városa, Algir, a Kö-
zép-tenger mellett. E város, hajdan tengeri
rablók fészke, egy kiemelkedő zöld pázsitos
dombon festői szép helyen épült, s saját-

ságos alaku házaival, csillogó
fehér mecsetjeivel és karcsu
minaretjeivel feledhetetlen be-
nyomást tesz az utazóra. Fa-
lai közt kelet sajátságai az

~ 3 európai szokásokkal vegyítve
föltalálhatok. Mint egy utazó
irja, utczai a legtarkább nép-
tömeg képét tárják föl elöt-
tünk. Itt fekete arczu négerek,
ott turbános barna mórok jár-
nak az európai divatu bolt-
kirakatok közt, mig odább
gyönyörü arab-méneken fran-
czia katonák lovagolnak csil-
logó fegyverzetben. Itt a mór
bazár apró divatczikkekkel s
örökös zsibongással, mig ne-
hány lépésnyire 1.700,000
frankon épült pompás szin-
házban adják Verdi és Ros-
sini dalműveit.

Épületei az égalj hevéhez
és a mór nép izléséhez alkal-
mazva az európaiaktól na-
gyon különböznek. A magas
házakon nincsenek tetők, ha-
nem terrassok képezik a fö-
délzetet, mig az ablakok he-
lyét rácsokkal ellátott lyukak
pótolják. De vannak ujabb
épitmények is, ezek közt az
ugynevezett „arab - franczia
kollegium", az ifju mór nem-
zedék kiképzésére. A tereken
szobrok diszlenek, köztök az

Isly herczeg szobra, ki Abd-el-Kadcrt elfogta.
Hogy különben mindaz; a mi itt Európára
emlékeztet, a hóditó francziák müve, szük-
ségtelen is mondanunk.

Még sajátságosabb az öltözékek külön-
félesége, melylyel Algir utczáin találkozunk.

Tizenkettedik évfolyam.


