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KÁNYA JÓZSEF

Az általam közrebocsátott

„SÍREMLÉK-ALBUM"

(előbb Böhm és Kánya)

Pesten, József-tér 10-ik sz. a.,

czéljából az orezág különböző vidékein s a dunafejedelemségekben felállított ügynökségekre vonatkozólag
van szerencsém az illető ügynök urak névsorát azon tiszteletteljes értesités mellett közzétenni; hogy az érdeklett Album nagyválaeztéku mintarajzai után s azokhoz mellékelt nyomatott árszabályzat szerint mindennemű
megrendelések sírkövekre, épület-munkákra, emlékazobrokra, feszületekre, keresztelő-medenczékre, s egyéb
márványműkészitményekre ugyanazok által elfogadtatnak s pontosan foganatosittatnak.
Az
Almáson : Beck Mór.
Alsó-Jásjs-Szent-Gyfirgyön: Gallovich
János.
Abrudbányán: Remetey Ignácz.
Aradon: Andrényi Károly.
Apathinban: Weidinger Zsiga.
Árokszálláson: Strasser Dávid.
Abonyban : Hutkay Sándor.
Beszterczebányái: Palkovich L.
Brailában: Sréter Illics.
Bakarestben: Stuhr Károly.
Battaszéken : Roller St. J.
Brassóban: Zürner Ferencz.
N.-Becskereken : Sehafler Péter.
Békésen: Konsitaky János.
B.-Csabán: Singer D. A.
Belgrádon: Bucovalla és Mejovics,
Bezdánban: Schwell E. T.
Beszterczén: Kelp Frigyes.
Bogsánban : Blasubuty J. fiai.
Broodon : üimovic D. N.
Bonyhádon: Straicher Benő.
Beodrán : Karácsonyi Miklós.
Csakóvan: Dina György.
IV.-Csanádon : Telb Sz. János
Czegléden: Gombos Pál.
Csongrádon: Marsies Ignácz.
Devecserben: Steuer József.
Dobsinán: Gömöry Gusztáv.
Dömölkön: Turcsányi Andor.
Dályan: Weisz testvérek.
Déésen: Krémer Samu.
D:-Fdldvaron : Nadhera Pál.
Eleken: Szál Antal.
Egerben: Polereezky Gyula.
Eperjesen: Polt Ferencz
Erzsébetvárosban: Szenkovics Z.
Eszéken. Flambach Alajos.
Fehérgyarmaton: Balika Sándor.
Fehértemplomon: Schescherko A.
Felsőbányán: Husovszky Gyula.
Félegyházán: Molnár Alajos.
Fogarason: Novak János.
Galaczon : Metaxa A.
Giurgevoban : Waldner Vilmos.
(idllnitzen : Szentistványi F. J.
B.-(í yarmathon : Gazdik Lajos.
Gyöngyösön : Kozmáry János.
Gyulán: Dobay János.
Hógyeszen : Rausz S. özv. és fiai.
Halason: Hirschler Dávid.
Hátszegen : Lengyel A. és fiai.
Hatzfelden: Schnur Férd. S.
Hódságon: Hausch Antal.

illető ügynök urak névsora következő;
Hold-Mező-Vásárhelyt!: Szokolovits I. Palánkán: Rosenstock Sal.
Pécsett: Opetko Zsiga
Jassyban: Baumgartner Frigye3.
Péterváradon : Láng Mátyás.
Jászberényben: Holczer testvérek.
Iglón: Schwartz A. W.
Petriniában : Schmidt M. F. fia.
Ipolysághon: Mikulásy Gyula.
Perjámoson: Baumel testvérek.
Kassán: Jenny Károly.
Badojeváczon : Bücbele J.
Karánsebes : Engels Mátyás.
Rimaszombatban: Radványi István.
Kaposvárott: Leipzig Antal.
Rozsnyón: Pékár Sándor.
Károly várott: Fröhlich Albert.
Sátor-A.-Ujhelytt: Szentgyörgyi J.
Karloviczon : Gyarmathy Gusztáv.
Sárospatakon: Rosenblüh J.
Károlyl'ehérvárott: Materny Emil.
Segesvárott: Misselbacher J. fia és
Kalocsán : Loidl József.
Teutsch.
N.-Kanizsán : Kecskés János.
Selmerzen : Dimák J. E.
Krajován: Vidacs István
Szabadkán: Demerácz Albert.
Kecskeméten: Papp Mihály.
Szathmarott: Juracsko Dániel
Kézsmárkon: Szopko C. N.
Szamos-Uj várott: Harugay István.
Kezdi-Vásárhelyit: Csiszár Mihály.
Szarvason: Jánosy János.
IV.-Kikindán: Kisslinger Mátyás.
Szászrégenben: Wachner Tragot.
KIs-Korösön: Teichner Illés.
Szegedrn : Reinitz Vilmos.
Kolozsvárott: Tauffer Ferencz.
Szeg*zardon: Fejős J. M.
B.-Komlóson: Csernik Gusztáv.
Szentesen: Dobray Sándor.
Kulan: Bosnyák J. utóda.
Siebenben: Dinges J. Nándor.
Knn-8z.-Miklóson : Leschitz Mátyás.
Székesfehérvárott: Guthárd Mór.
Mun-Sz.-Mártonban: Nitsch Márton.
Székelyhidon: Szabó István.
Kőrmöczbányan : Jánosy J. özr.
Szilágy-Somlyón: Breszler János.
Léván : Missik J.
Sziget várott: Koharics Ferencz.
Lippán: Vinternitz és Büchkr.
M.-Szigethen: Fersin Ferencz.
Lompalánkán: Rojesko J.
Tisoltzon : Küchta Dániel.
Losonczon: Geduly Albert.
Toltschnn: Bauer József.
Lovrinban: Krausz Péter.
Tordán: Osztián testvérek.
Lúgoson: Sehieszler A.
Topolyán: Ettinger D.
Makón: Böhm Albert.
Tokajban: Kempner József.
M.-Vásárhelytt: Fogarassy Döme.
Temesvárott: Weisz Bálint.
Medgyesen: Guggenberger F. J.
Turmogurellóban : Woititz Zsiga.
Miskolczon: Béde László.
Turnseverinben: Csokulia D.
Moóron: Haan Károly.
THtelben : Kresztics Mihály.
Munkácson: Tóth Károly.
Uj-Verbászon: Szmiha A.
IVagy-Karolyban: Nasch és Weisz.
Uj-Vidéken: Menráth Lőrincz.
Nyírbátorban: Legányi Ede.
Szék-Udvarhelytt: Dobray Nándor
Nagy-Kanizsán: Vucskics János.
Uugváron : Landau Dávid.
Nagybányán: Haracsek János.
l\j Aradon: Orth J. A.
Nagy-Kállóban: Mandl Salamon.
Uj-Becsén: Kugler Ed. József.
Nagy-Enyeden: Hank K. Adolf.
Vág-Ujlielytt: Zobel és Sterner.
IVagy-Körösön: Szikszay L.
Varasdon: Koterba Vincze.
Nagy-Sz.-Miklóson: Kari Nándor.
Verseczcn: Schlemmer József.
Nagy-Sinken : Potóczky Péter.
Veszprémben: Guthard T. fiai.
JVagy-Váradon : Sdravich János.
Viddinben: Joanovics J.
IVyitrán : Filberger R. A.
Vingán: Augu*ztinov Antal.
Nyíregyházán : Kralovánszky L.
Vukovárott: Pirra György.
Oravk-zán: liecher József.
Zágrábban: Kroschul M. C.
Orsován: Böhme Károly.
Zentán : Győrffi Iván.
Orosházán: Vangyel Mihály.
Zilalion: Orbán Károly.
Ösiödön: Fábián Mihály.
Ziniotiybnii: Vasilievics Vazul.
Pápán: Bermüller József.

E vállalatomnak szíves pártolását azon bizalomba helyezem, melyben szerencsés valék eddig is
részesülni.

Gereiiday Antal,

1532 (1-15)

első orsz. szab. márványműgyártulajdonos.

Gyermek vászoniienm-készletek,

u. m. : ingek, lábravalók, korsettek, ellenzők, piqué-takarók, kötött fókötók s a t.

Keresztelő-vánkosok és zubonykák
fonott vagy vas bölcsők, egészen felszerelve minden áron.

Női vászon-készletek,

ágyneműek,nappali és éjjeli ingek, nadrágok,korsettek, fésülő-köpenyek,zsebkendők,
stoknyák s a t. asztalnemüek, törülközők s a t.

Kész mennyasszonyi készletek

bármely áron, mennyasszonyi ruhák selyemből vagy illusioból, é* mirtus koszorúk.

Finom hímzések, fehérnemüek, csipkék,
gallérok és kézelők, fókötók, hálók, szövetek, szélek és betétek s a t.

Függönyök és friggönyszöveteket
ajánl

TÜRSCH F.

Pesten, váczi-uteza 19-ik szám a., a nagy Kristóf mellett.
Megrendelések postai utánvét mellett gyorsan teljesittetnek. < P 8
Részletes árjegyzékek bérmentve. -^gj
1319(14-0)

Tizenharmadik évfolyam.

11-ik szám.

ajánlja

minden évszakra
dúsan ellátott

legújabb bel- és külföldi

női-divatára
1168 (19-0)

Titkos

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

8 nap alatt

minőségre nézve

48 óra alatt

meggyógyittatnak

dr. Fnx J.

28 ér óta fenálló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1—4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-sö
emelet.
1376 (8—12)

Eladó-birtok.

Zalamegyében, Zala-Egerszegtól */*, a
sopron-kanizsai vasút szt.-iváni állomástól
szinte % órányira fekvő 200 hold jó minőségű tágositott birtok (mely 4 —500 holdra
kiegészithető), uri-lakházzal és gazdasági
épületekkel, szabad kézből, jutányos áron,
és kedvező feltételek mellett, eladó. — Bővebb tudomást vehetni A. B. betűkkel czimzett bérmentes levelekre, Z.-Egerszeg poste
írestante.
1522(4-4)

Régi pénzeket

és mindennemű régiséget, drágakövet,
gyöngyöt, szineskövet, aranyat, ezös• töt, ásványokat vesz és cserél a legmagasb
áron.
1428 (1—2)

Régiségek és természetiek
irodája,

j Dorottya-utcza 11-ik sz. a. Pesten,
'
a Lloydnak átellenében,
• hol egy nagy választékú raktár mindennemű
! régiségek, régi pénzek, gombok, övek
és mentekfttökból a legolcsóbb áron, úgyszintén egy nagy raktár ásványok, lepkék, bogarak, madarbőrök, tojások,
üvegszemek is találhatók.

GRIMAULT és TÁRSA gyógyszerészek

iii jccliója és matico-tokocskái

PARISBAN (Rue Richelieu 45).
1395 (14-32)
3201
Uj gyógy "! mely a Perui matico-fa leveleiből van készítve a gonorhöe gyors é«
csalhatlan gyógyítására a nélkül, hogy a belső részekben feszültséget vagy gyuladáat
idézne elő. Dr. Ricord 8 a párisi orvosok többje ezen szer megjelenése óta minden más
gyógyszereket mellőznek. Az injectio, a betegség kezdetekor a tokocskák idült esetekben, mikor a copahú, cubeba s más érczes alapokon fekvő injectiók hatása eredmény
nélküliek maradtak — alkalmaztatik. — Az injectio ára 2 ft, a tokocskák ára 2 ft.
50 kr. A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-utcza 7. sz. a.

Szakáll-hagyma,

nem

pomádé!

Ez egy uj találmányu czikk, mely biztos hatása által
» teljes és erős bajusz és szakáll növését gyorsan és csalhatatlanul előmozdítja; négy-hat hónapon át való folytonos használás által az ifjú egyének biztos sikert aratnak.
Egy öveg ára % ft. 10 kr. Postai küldésnél egy üveg pakolásaért 20 kr.,
azontúl minden darabnál ó krral több szimittatik. A küldés csak készpénzfizetés
vagy postai utánvét mellett eszközöltetik. Megrendeléseket elfogad
Pesten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész ur, király-utcza 7. sz.
Bécsben: Welnberger Zsigmond ur, Rothsnthurmstrasae Nr. 8.
Prágában: Fragner B. gyógyszerész ur, Kleinseite.
Krakóban: Stockmar Ernó gyógyszerész ur.
,
1530(2-12)

Kiadó-tuUjdonoi Heckenast GnsEtar. — Nyomatott táját nyomdájában Peiten, 1866 (egyetem-utca* 4-ik szám alatt).

1

?s&,
Pest, márczius 18-án 1866.
Előfizetési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évié 3 ft.

Hirdetésii dijak, a Vasárnapi t'Jság és Politikai iljdonságokat illetőleg, 1866. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri gtatásnál 10 k r U
zöri igt'atásnál
csak 7 krba számittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk száraára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonábnu: llaaHeiislein és Voglcr. — M . F r a n k f u H h a n :
háromsíor- vagy többszöri
igtatás
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtarás után 30 njkr

G a á l J ó z s e f.
(1811—1866.)

Csak a múlt napokban szólitákiavégzet
soraink közül Gaál Józsefet, ki egykor szintén egybetartó lánczszera, lépcső volt irodalmi életünkben; lépcső, egy szerencsésb
nemzedéket magasbra juttató. Lyrai kísérletein, beszélyein s genreképein ügyes irói
kéz fog ismerszeni s kivált néhány szinmüve
színpadainkon még ezután is szívesen
látott vendég marad.. — de fóérdeme a népi
elemben fekszik, melylyel müveiben Czuczor
s maga Vörösmarty mellett öntudatosan haladva, Petőfi és Arany müvésziebb iskoláját
előkészité.
Gaál József, a Károlyi grófok egyik köztiszteletben állott
gazdatisztjének gyermeke, 1811ben Nagy-Károlyban született.
Szülővárosában kezdé tanulmányait, melyek folytatására Szatmárra s innét Budára küldetett.
Nem sokáig késett azonban csapásaival a sors. Gaál, mint tanuló ifjú anyját veszté el s midön Budáról a hetedik osztályt
végzett fiu szünidőre hazatért,
jó anyja helyett egykori gazdasszonyuk uralkodott szülői házában. Atyja e gazdasszonyt
nőül vévé. A hatalomra vergődött mostoha nem várt soká,
hogy férjét fiával összeveszitse,
Gaál végkép szakitott atyjával
s teljesen gyámoltalanul jött fel
Budára, tanulmányait folytatandó. Önmagára hagyatva, leczkeadásból s irományok letisztázásából tengette életét. Önmagára
hagyatva, mindinkább világos
lön előtte a czél, melyet életfeladatává tűzött. Magános óráiban, már ekkor a költészetben
keresett kárpótlást: gyakran egy
nap alatt öt-hat költészeti kisérletet irt meg. Később a jogi
tanfolyamra irattá be magát a
pesti egyetemen, egy időben a nálánál ifjabb b. Eötvössel és Szalayval, kiknek barátságát már ekkor megnyeré s mindvégig
birta.
1835-ben a tanfolyam végeztével a m.
királyi helytartótanácsnál kapott alkalmazást, közben az irodalom terére is kilépett

első dolgozataival. Irodalmunk ekkor átmeneti korszakát élte: a romanticismusba, —
a népiesbe. Bár Vörösmarty ekkor hallata
lyrájának legkedvesb hangjait, érezni lehetett, hogy a költészeti légkör is lassankint
változni kezd. Mindenki érzé a küszöbön
álló ujitás előszelét; ugrásra a szellemi életben sincs példa, be kellett tehát állani az átmeneti korszaknak. Ez átmenet bajnokává
csapott fel Gaál József is.
1836-ban megjelent „Szirmát/ Ilona" két
kötetes regénye, mely ép ugy egybekötő híd

G A A L J ü Z S E F.

Fáy András és Jósika Miklós között, mint az
Athenaeum és Honderűben megjelent, népies
elem felé vonzódó lantos költeményei, Vörösmarty é3 Petőfi, s később színmüvei a német
bohózat s magyar népszínmű között. Bár elvitázhatlanok is Gaál költészetének „Szirmay
Iloná"-banés itt-ott lyrai verseiben is mutat-

kozó fénylöbb jelei: de Vörösmarty és később
Petőfi, Fáy és Jósika költészetének büv-hatása mellett, Gaál müvei háttérbe szorultak.
Másutt, a színpadi múzsánál kereste babérjait.
A harminczas és negyvenes évek közé
esik az idő, midőn a Kisfaludy Károly halálával meddőn maradt vígjáték terére versenyezve lépett egy ifjú nemzedék. B. Eötvös,
Szigligeti, Nagy Ignácz, Munkácsi és mások
nemes vetélkedéssel keresték a komikum
pálmáját. Ez ifjú nemzedék törekvésének sikerét — Gaál József előzte meg.
A színpadainkon dívott német
bohózatot honi talajba ülteté
át; meglehet, nem is annyira
öntudatos előreszámítással, mint
ösztönszerü érzékkel és fogékonysággal szegte meg az eddig
bevett szabályokat, hogy drámairodalmunknak egy mindaddig betapadt, dúsgazdag forrását nyissa meg.
1837-ben lépett föl „A király
Ludason" vígjátékával. A közönség tapsait csakhamar megnyerte e könnyedén irt darabja,
noha a költő abban nem annyira
indokol, mint ügyesen bonyolít,
s inkább párbeszédei élezések,
mint jellemei tartalmasak. „A
király Ludason" után csakhamar
az ügyes alakok és mesterséges
bonyadalmakkal dicsekvő „Pazar fösvények" „Szerelem és
champagnei" s „Vén sas" vígjátékok kerültek színre, de még
megnem közelítve azon országos
népszerűséget, melyre „Feleskei
nótárius" czimü vig bohózata
emelkedett. — Ezen vaudevilleszerü bohózat, még nagyon is&ohózat s nem a későbbi demokratikus irányú népszínmű ugyan,
de megnevettette a magyart sajátfogyatkozásaiban,kigunyolása volt az avas
obseuritásnak, a ezopfos formáknak s a műveltségtől elmaradásnak. Gvadányi népszerű
régi müve nyomán a bohózat fő alakjait:
Baczur Gazsit, a hetyke és elbizakodott szilaj járatust, a kora felfogását ironizáló Tóti
Dorka boszorkányt, a bölcs bíró uramat s a
í .

:!í
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pörgő nyelvű birónét, a korlátolt eszü buFalun.
dapesti nyárspolgár serfözőt s végre, kit
megszűnt a zajgás, — mint midőn az éjben
először kellett volna említenem, az újra feltá Es
Sürü evezés közt parthoz ért a sajka. —
rnasztott puleskei nótáriust, a hátramaradás Elhagyám a várost, s a mit nem reméltem,
e drasticus képviselőjét, ha nem is mindenben A sors engem önkint nyugalomra hajta.
a széptan elveinek megfelelőleg, de ügyes Miért is ne lenne itt egy kis nyugalmam.
jelenítéssel, találó gúnynyal, egészséges hu Jutalmául annyi hosszú küzkö'lésnek!
mórral állította a színpad világába. A „Pe- Ki ép ezért oly sok örömről lemondtam . . .
leskei nótárius" fökép, midőn a czimszere- Hisz én most egy csöndes, kis faluban élek.
pet Megyeri játszá — a főváros színpadá- Istenem! be boldog, a ki itt születve,
nak sokáig igen kedves tüneménye volt, s Sohasem volt messzebb, mint e táj határán;
az ország vidéki színpadain folyvást a leg- Ki ne gyulna itten szelid érzületre
nagyobb vonzerőt gyakorolta. De a „Peleskei E népnek egyszerű örömeit látván . . .
Ugy elnézem őket ünnepen s vasárnap,
nótárius"-nak kétség kivül legnagyobb ér- A mint házak előtt ülnek és beszélnek;
deme az volt, hogy átvezetett a német bohó Néha kacsintok is a szomszéd-leánynak . . .
zatok sikamós és iszapos földjéről a magyar Hisz én most egy csöndes, kis faluban élek.
népszininü nemesebb, termékenyebb mezeCsöndes itt e tájék . . . ugy érzem magam most,
jére.
Mint ki háborúból pásztorok közé jut,
Nehezebben boldogult Gaál a komoly Az a sértő lárma mindünnen nem csapdos,
szinmü terén; öt felvonásos „Szvo topluk"-ja Legfelebb ha hallok bőgni egy-egy borjut . . .
már régóta érintetlenül hever színházi Aztán ismét csend lesz . . . mignem nagysokára
Újra hangzik zaja egy jövő szekérnek,
könyvtáraink poros polczain.
Vagy egy csapat ludnak élénk gágogása . . .
Ugyanazon időben, midőn Gaál „Peleskei Hisz én most egy csöndes, kis faluban élek.
nótáriusa" egész diadalmenetet tett az országban, a Kiáfaludy-társaságot egy élénk iro- Gyakran elsétálok a kedves Tiszához,
dalmi ügy foglalkodtatá: a nemzeti, népies Mely majdnem itt folyik lakásom tövében:
elem meghonosítása irodalmunkban. Elmé- Itt sincs semmi lárma, hacsak nem kiáltoz
Tul ott ama csordás a másiknak épen . . .
leti dolgozatok, mintaköltemények és pálya- S ugy elmélázgatok néha itt a parton,
kérdések kitűzése által minden kezet moz- Mintha ki tudja, mily vágyaim lennének;
gásba hozott e czéljának elérésére.
Pedig talán egy sincs, — ezt jobbnak is tartom...
1841-ben tizenkét darab aranyat tűzött Hisz én most egy csöndes, kis faluban élek.
ki e társulat egy „népünk életének valamely Bejárom a kertet, hova ablakom nyit,
oldalát kötött beszédben tárgyazó szatyrára." S szemlélem a piros őszi bogárkákat;
A megdicsért öt pályamű közt volt Gjál Oly sok van a fákon, soh'se láttam annyit,
József ,,Zenekóraága'' is. Nemsokára erre Egy-egy rajba búnak, —tán szegénykék fáznak.—
tagjává választá öt a Kisfaludy-társaság, Csipős szél is fú már — szóknak a czinkék,
melyet az Akadémia öt évvel előzött meg. Nincs már reményszine a fák levelének . . .
S én ugy szeretek itt, — talán el se hinnék, —
Gaál „Haramia szerelmével" köszöntött be Hisz én most egy csöndes, kis faluban élek.
a Kisfaludy-társaságba. E költői beszély
nyelvezetében, versalakjaiban s leírása hosz- Es eljő az este, — e bűvös keresztut, —
, szadalmasságában a romantikus iskola bé- A mely összehozza a széledt családot:
Ott zörög a szekér . . . már a kutya is fut,
lyegét viseli magán, mig másrészt ép e A háziur jött meg, ki csak a tanyán volt.
leírások tárgya, a később érvényre jutott Majd meg a gyerekek jőnek elő szépen.
népies iskolát közelíti meg. Ez időtájban Nem is csoda, mert kinn a sötétben félnek;
irta Szalkay Máté álnév alatt ,,Olmos bo- Én meg nekik ott benn ezt, azt elbeszélem . . .
tok'-' czimü elhiresedett szatyráját, melyben Hisz én most egy csöndes, kis faluban élek.
az akkor divatos megyei korteskedések így foly itt a világ, egyszerűn, szelíden,
visszaéléseit metsző gúnynyal ostorozá. A Mégis oly jól esik nekem itten élni! . . .
forradalmat megelőző években munkatársa A ki elfáradt s az emberekbe' hitlen.
volt Gaál a „Pesti Hirlap"-nak, Aurórának, Az itt uj erőt nyer s újra fog remélni. —
Honderűnek, Athaeneumnak, mely utóbbiak- Én is fáradtan és hitlenül jövék el,
S bár jól vagyok, ép ez, a mit még sem értek:
ban megjelent novelláit s találóan rajzolt Ki
nem lelem helyem, telve szenvedélylyel —
genreképeit barátjai egybegyűjtve tervezik Most meg itt, egy csöndes kis faluban élek...? —
kiadni.
Benedek Aladár.
Az 1848-i forradalom Gaált is csakhamar
magával ragadta. Szatmármegyének lett
főjegyzőjévé, majd Vukovics Sebő igazság- Nyomtatott hírlapok a kuruczi ilágban.
ügyminisztermellé került. 1849.april hóban
1705—1708.
\igy „Márczius Tizenötödike" czimü napilaTörténeti értekezés Thaly Kálmántól*).
pot indita meg. Pálfty Albert hírneves
„Márczius Tizenötödiké"-nek ez ellenlábasa
A rendszeres hírlapirodalom hazánkban
azonban csak alakra , berendezésre ha- csak a múlt század második felében gyökesonlított névrokonához, máskülönben nyu- rezett meg; azoabannémi kezdeményezések,
godtabb hangulatban s mérsékelt politikai a formaszerinti hírlapirodalomnak mintegy
irányban haladott. Gaál lapja még ugyanaz elöhirnökei, kengyelfutói, időhöz nem kötött
évi júliusban megszűnt. Ö maga Dam- röpivek alakjában, jóval elébb jelentkeztek.
janich János tábornoknak lön titkára s mint Már a XVII-ik században adattuk ki egyes
ilyen a világosi katastropha után Aradon nyomtatott lapok, különösen a karlóczi
szorult. A haditörvényszék szemét ő sem békekötést megelőzött diadalteljes időszakkerülhette ki — büntetésül Aradra lön in- ban — tudósításokat tartalmazván a háború
ternálva. Éltének barátai közt itt töltött öt nevezetesb vívmányairól. A főintézők, ha
évét tanításból tartotta fenn. Ekkor a költé- valami nagyszerű győzedelemmel áldá meg
szettől végkép visszavonult, s idejét Livius fegyvereiket a jó sors: siettek, hogy a
és Caesar fordítása foglalta el. Tizenkét év közönséget mielébb felvillanyozzák az örömelőtt jutott Gaál a Csekonicsházhoz, mint hírrel, miután dicsőségüknek minél szélenevelő s e házban érte a halál. A széles is- sebb körben való elterjedése hiúságuknak
ineretü, humordus kedélyü és becsületes tömjénezett.
jellemü férfiú emléke sokáig fenn fog maEkkép valahányszor valami fényes hadi
radni barátai s ismerői körében. Vörös- tettet vittek végbe a törökön — s ez kivált
marty ez egykori barátja, a in. akadémia s a XVII-ik század utolsó negyedében nem
a Kisfaludytársaság tagja f. é. febr. 18-án volt ritka dolog — majdnem mindannyiszor
szívbajban múlt ki.
M. E.
•) E i értekezését szerző a dunántúli történetkedvelők
komáromvármegyei összejövetelén
tartott*.
JSteerfc.
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külön nyomtatott tudósítások, önálló hirlapalakban, adattak ki s hirdették a keresztyén
fegyverek diadalmát.
Csakhogy az ily tudósitások, bár magyar
dolgokról szólók, minthogy a főhadvezérek
idegenek voltak: legtöbbnyire Bécsben vagy
még távolabb külföldön nyomattak, sőt a
mikor hazánkban kerültek is sajtó alá: ami
fődolog — nem magyar ember tolla fogalmazta azokat, s nem magyar szellem, idegen
érdek lengi át soraika r . A nyelv is, melyet
az ily röpiveknél használtak, vagy német,
vagy latin, olykor olasz.
Ezen XVII-ii< századi röpiveket tehát
alig-alig mondhatjuk magunkéinak. A tulajdonképeni kezdeményezést e tekintetben II.
Rákóczi Ferencz fejedelem és kuruczai tették : tősgyökeres magyarok bocsátván közre
Magyarországban nyomatott, magyar szellem által sugalt, s a felkarolt magyar szabadság ügyének igazsága érdekében irott
hírlapokat Lehetőleg gyors és hiteles tudósitások ezek a különböző kurucz táborok és
hadseregek nevezetesebb működéseiről.
Ezen kuracz hírlapok irodalmunkban
még sohasem voltak ismertetve senki által,
elfelejtve heverének máig, létezésükről is
alig sejtett valaki valamit. Az első, ki e hirlapok egy számának létezését fölemlítette s
tartalmából merített: nagyemlékezetü történetírónk Szalay László volt, a ki a gróf
Károlyi-nemzetség levéltárában 1861-ben
bukkant reá a „Mercurius Hungaricus"
egyik ivére. Ez iv az 1705 dik év tavaszán
adatott ki, ugylátszik Egerben, s különböző
tábori tudósításokból áll. Szalay .,Magyorsz.
Tört." VI. k. 245. 1. hozza fel, s rövideden
csak ennyit emlit róla a jegyzetek közt, a
hírlapra mint kútfőre idézvén: „Mercurius
Hungaricus, czimü nyomtatott hirlap, a gróf
Károlyiak levéltárában." Ez idézet volt
egyetlen emléke a kurucz hírlapok, illetőleg
csupán ezek egy száma létezésének, de e
jegyzetke is — ott a könyv lapjának legalján, apró betűkkel szedve — kikerülte az
illetők figyelmét: senkisem szólott róla.
Pedig a dolog nemzetünk müveltségtörténetére nézve fölötte érdekes, s bővebb ismertetést és figyelembevételt érdemel.
Alólirott a gr. Károlyiaknak a Rákóczikorszakra nézve megbecsülhetetlen értékű
és gazdagságú levéltárában már ötödik esztendeje kutatván: az 1865-dik év tavaszán
szerencsés volt ugyanott, az M. betű alatti
csomagok egyikében még egy oly kurucz
hírlapra bukkanhatni, a melyről boldogult
Szalaynksem emlékezik; s e fölfedezés anynyival fontosabb, minthogy a meglelt hirlap
épen a kuruczvilág egyik legdöntőbb befolyású eseményének, az oly ^égzetszerü trencsényi ütközetnek egykorú, részletes leírását
tartalmazza. A kedvező véletlen által nekem
jutván a szerencse, hogy a kurucz hírlapokról tüzetesen legelőször szóljak, s az imént
említett szám tartalmát a t. közönséggel
megismertethessem, — mielőtt erre átmennék, néhány sorban elmondom véleményemet e Rákóczi-féle hírlapok eredetéről.
Bécsben I. Leopold engedélyezése mellett még a XVII-ik század végén keletkezett
volt a mostani hivatalos „Wiener Zeitung"
elődje, a hajdani „ Wienerisches Diarium".
Hetenkint kétszer, később háromszor jelenik
vala meg, kis negyedrétü alakban, néha
négy, néha hat levélen. Ez a német újság,
mint egykor a Tökölyi-, ugy a Rákócziháború keletkezte, azaz 1703 óta a Rákóczi
hivségében álló fölkelt magyar rendek
ügyeit, mint ellenség folyvást a legelferditettebb modorban igyekezett föltüntetni.
Zsarolásokat, dúlásokat, soha meg nem történt képtelen kegyetlenkedéseket fogott
reájok, veaéreiket tudatlanoknak, barbárok-

nak , egymással örökké viszály kódoknak,
önzőknek, hitegetöknek festé, diadalaikat
elhallgatta vagy végtelenül megkicsinyítette, ellenben fegyvereiknek bármily csekély csorbáját nagyítva, hangos szavakkal
kürtölé. Egy szóval, a „Wienerisches Diarium"-ot merőben magyargyülölö, ellenséges szellem lengette át, nemzetünkről kö
vetkezetes malitiával megvetöleg szólván, a
mint hogy rendes nevünk hasábjain: „Die
Rebellen", a lázadók — vala.
És a müveit Európa, különösen a protestáns Németország, ezen közlöny roszakaratu, ferde tudósitásaiból merité ismereteit
a magyar szabadságháboruról. A magyarok
s kivált maga a mindenre kiterjedő
figyelmű és nemzetét gyaláztatni papiroson
se°m engedő Rákóczi — jókor észrevevék e
fonákságot, s hogy elejét vegyék, mindjárt
a háború első éveiben intézkedének, miszerint koronkint, midőn nevezetesebb események merülnek föl: a nagy közönség a
hazában nyomatott hirlapok által helyesen
értesittessék a történtekről. S hogy különösen a külső országokon necsak a kormánykörök tudják megRákó.zi'diplomatiai jegyzékeiből a dolgok voltaképeni állását, hanem
a szélesebb értelemben vett közönség is
tudósittassék, továbbá hogy a „Wienerisches
Diarium1' tendentiosus közleményeinek hitele átalában gyökerestül megingattassék:
adattak ki a kurucz hirlapok.
E hirlapok épen azért, hogy a mondott
czélt, t. i. a külföld felvilágosítását s a
„Wien. Diarium" hitelének megingatását el
lehessen érni: természetesen nem lehetének
magyar nyelven szerkesztve. Rákócziék
tehát az egész művelt világ által értett
latin nyelvhez fordulának.
A Szalay László által említett kurucz
hirlap czime: „Mercurius Hangáricus" (Magyar Mercur), s 1705. május végén adatott
ki. összes tartalmát négy tábori tudósítás
alkotja: Rákóczi, Bercsényi, Bottyán és Károlyi táborairól. Lássuk kivonatban, magyarra áttéve.

vén, midőn a ráczok a Körösön általköltöznének, jött. Ismeretes, hogy e herczeg oly fényűzést kömegtámadja őket, az álgyukat visszanyeri , sőt vetett, mely jövedelmeivel semmi arányban sem
még három más álgyut is elvesz tőlük, nem külön- llott. Ha nyilvános helyen jelent meg, öltözete
ben zsákmányt is, és őket csaknem Gyuláig üldözi." csupa drágakővel volt kivarrva s a pénzt a szó
legszoroseab értelmében — szórta. Sok pénz vánekkor e kis tartományból, fényűzési czikEz röviden a „Mercurius Hungaricus" dorolt
kekért Parisba; a király minden napra uj öltözemondott számának foglalatja. Láthat^ e tu- et hozatott magának Parisból a történt, hogy a
dósításokból, hogy a kuruczok épen oly farsang egy estéjén 100,000 frankot költött s mileplezetlenül megírták vala veszteségeiket, dőn egyszer Parisba ment látogatóul, néhány nap
mint győzelmeiket; hogy nem követték a alatt 60,000 louisdórt költött el 8 ezen felül nagy
„Wienerisches Diarium" példáját; ellensé- összeggel még adós is maradt.
Egy általa rendezett bál alkalmával, a terem
geiket ők egy szóval sem ócsárolják, valótajtajánál
egy mahoni-fa bódé volt felállítva, de
lanokat nem állítanak, az önzés és pártérdek minden oldalról
elzárva; ebódéavendégekkivánhelyett, a mennyire csak lehet, a tiszta csiságát magára vonta. Midőn Jeromos király és
igazságot igyekezvén szolgálni. — Hogy neje a terembe léptek, egyenesen a bódé felé taráltalában mennyire nem átallották ök beval- tottak s azt felnyitván, beléptek; az oda menőknek
lani hírlapjaikban saját veszteségeiket: e pedig gyémántos és drágaköves ékszereket ajánközlött tudósításoknál még világosabban ottak megvásárlásra. De senki sem mert hozzájok
bizonyítja a trencsényi harczról szóió hirlap, közeledni. Mindnyája mosolyogva s szégyenlőleg
ézte a királyt és királynét ily foglalatosságban.
mely honfiúi megszomorodását nem is tet- Végre
egyik miniszter neki bátorodik, választ
tetve, magyar őszinteséggel vallja be a nem egy órát, kialkudja s midőn a fizetésrekerülasor,
remélt csapást; és a midőn ezt részletesen hitelt kér, kijelentvén, hogy nincs nála annyi pénz.
leirja: adatait az egykorú egyéb kútfőkkel Mire a király udvariasan átadja neki az órát — s
egybevetve, ezekkel teljesen öszhangzóknak nevét, valamint az óra árát a számlakönyvbe irja.
találjuk. A kurucz hírlapokat ezen szép és Miután a vendégek észrevették, hogy itt pénz néla „Wienerisches Diarium"-étól merőben el- kül lehet vásárolni, oda tolultak s különféle értékes tárgyakat vásároltak.
térő jellemöknél fogva a történetíró sokkal
Másnap reggel a király minden vevőnek egy
biztosabban használhatja forrásokul — csak nyugtatványozott számlát küldött.
mennél többet sikerülne belőlük fölfedezni.
E pazar bőkezűség pedig mind a szegény
De tudtomra egész országban egyedül a német alattvalók rováíára történt.
Közli ifj. P. J.
gróf Károlyi-nemzetség levéltárában létez-

nek ily hírlapok*), s eddigelé ott is csak két
számot sikerült találni; egyik a melyet már
b. e. Szalay László is említ, s a másik a
melyet én hoztam napfényre.

Farsangi lóverseny Rómában.
A farsang igazi hazája Olaszország. Még a

Ez utóbbinak czime „Mercurius Veridi- természet is jobban kedvez ott a mulatságnak,
cus, ex Hungária'1, melynek részletes ismer- mert a melegebb éghajlat miatt a tél sohasem oly
tetését a közelebbi számban.
tv<!s« k»«tk.) zordon, mint nálunk; az idén pedig a farsang alatt

különösen oly enyhe szép tavaszi napok jártak,
minőre az olaszok legvénebbjei közül is csak kevesen emlékeznek.
Ilárom Iiires tánczmulatság.
Olaszország minden városában, a farsang
alatt,
különösen annak utolsó hetében, egészen
Szaniszló Ágost, az utolsó lengyel király
szabad
tér van nyitva a jókedv szilaj kicsapongáuralkodása alatt Radziwill herczeg egy fényes
sainak.
Az utczákon és tereken nappal ÍB bohó
ünnepélyt rendezett, melyen Lengyelország minálarczosok
űzik pajkos játékaikat; de a mi e farden előbbkelői és a külországok követei is hivatasangi napokat Rómában különösen jellemzi, az az
losak voltak.
úgynevezett berber-lovak futtatása. E szokás,
Vacsora után a vendégseregből külön kivá- melyet a római államban a kisebb helyeken is
„Eger, május 30. 1705. (Kákóczi tábora.) Az lasztott társaság egy fényes terembe vezettetett, utánozni törekesznek, még a régi századokban
Erdélyi Fejedelem szabadabb levegő kedvéért hol mindnyája nagy csodálkozására négy ritka gyökerezik. A velenczei születésű I I . Pál volt az
kimenvén e városból, nyilt mezőn üté föl táborát. szépségű és gazdagon öltözött hölgy négy medvé- első, ki 1468-ban e versenyfutásokat divatba
— Eszterházy Dániel a Szent-György, Bazin és vel a franczia négyes tánczot járta s a négy medve hozta, csakhogy akkor még tarkább színezetben
Modor visszafoglalása által tanúsított vitéz tettei- a táncz egyes változatait oly ügyességgel lejté, tűntek föl, mint most, 8 valóságos barbár szinezeért, a melyekkel a kétezernél számosabb gyalog- mely bármily uri tánczosnak is becsületére vált tüekké váltak a miatt, mert általok a zsidók
ságból álló ellenséget — valamennyi álgyúinak, volna. A társaság eleinte igen megütközött, de mintegy pelengérre voltak állítva; ugyanis a farlőszereinek, minden málnájának és fegyverének a látván, mennyire szelídek a medvék, megütközé- sangi futtatások napjain egyformán futni voltak
mi részünkre lett átadása mellett — ama városo- sük csakhamar csodálkozásra változott át.Atáncz kénytelenek a bivalyok, lovak, szamarak és a
kat odahagyni kényszerité: tábornagygyá — Ge- végeztével az udvarias medvék viselete époly vá- zsidók, a nép mulattatására. A monda még hozzánerális Mezei-Marschallussá — emeltetett, s a lasztékos maradt; felügyelőjük adott jelére mind- teszi, hogy ez utóbbiakat előbb jól megtraktálták,
Dunántál lévő hadt-ereg vezérlete ő reá bizatott; egyik könnyedén meghajtá magát tánczosnője hogy annál nehezebben mozoghassanak.
a hová a gyalogságon kivül tiz lovas-ezred már előtt s a teremből eltávozott. Mai napig is emlegeIX. Kelemen 1668-ban a zsidókat fölmenáltalment & Dunán, s az odarendelt lövőszerszá- tik még Varsóban Radziwill herczeg medvebálját. tette e gúnyos kötelesség alól, s a helyett velők
Francziaországban a boulogneerdőcske végén 300 scudit fizettetett, melyet a nép farsangi mumok a bányavárosokból immár Hatvanra érkezéemelkedő
pompás nyári lakban a múlt évtizedek lattatására fordítottak; az ujabb kor pedig ez emnek. — Széchenyi és Szirmai (a császár békebizegyikében
falusi mulatság tartatott. A bokrok és bertelen eljárásnak még emlékét is eltörlé, s csak
tosai) még itt késedelmeskednek.
cserjék nagy mennyiségű lámpások világításától annyiban maradt még némi nyoma, hogy a farA Vág mellett lévő táborból, május 24. (Ber- fénylettek. A legritkábbvirágokolybujántenyészcsényi tábora.) Bercsényi erősiti (Érsek-) Újvárt. tek itt, mintha a tavasz minden erejét e kis tér- sang első napján a zsidók vénei megjelennek a
— Pálffy (a császári hadvezér) Csallóköz szige- ségre tartotta volna fenn. S e falusi mulatságot a kapitoliumban , bemutatják hódolatukat , s ők
tében Békavárnál (a gútai földvár), s Komárom- párisi magasabb körök kedveért Rothschild, a szerzik meg a győztes lovak számára kitűzött junál hidat vet. Hadicsel, hogy azonközben Tren- bankárok királya, rendezte. Egy bizonyos órában talmakat, melyek pompás vastag selyemtakarókcsényt megsegíthesse. Sikerül is, mert miután a vendégeket a kert végén sveiczi modorban épi- ból állanak. E drága selyemtakarók azután a
Morvából 6000-en sietnek a trencsényi vár segé- tett házacskába vezették. Ezen házikó a legna- piaczon közszemlére vannak kitéve.
Ez az eredete e versenyfutásoknak, melyek
dére: a z 1200 főnyi ostromzároló csapat a Vág gyobb fénynyel és pompával felszerelt istállót
innenső partjára vonja magát vissza. Az ostrom- rejtett, melyben hét sveiczi tehén állott; oly kö- Rómában most is évenkint a legsajátságosstbb
zárlat parancsnok* Be«egh Imre, mivelhogy ennek v< rek és szépek voltak ezek, hogy Fáraó hét kö- farsangi mulatságot képezik. A ,,Piazza del potörténtekor távol vala , fogsággal büntettetik. vér tehenét aligha felül nem múlták. Egy fiatal polo" nevet viselő tértől, a „Piazza di Venezia"-ig
Ocskai László ezredes újra erősen körülzárolja a leányka sveicziasan öltözve , chinai porczellán terjedő hely képezi a pályatért, melynek végén
várat.
csészében frissen fejt tejet nyújtott a vendégeknek. nagy emelvények állnak szorongásig telt páholyokkal. A pályatér hosszában nagy néptömeg
Az imóthi (imsódij sánczból, május 26. (Botígy különbözött a lengyel herczeg bálja a képez sorfalat. Azután egy csapat lovasság előbb
tyán tábora.) Generális Bottyán Junos ezen ön- Bothschildétől.
csöndesei], azután sebes vágtatva végig nyargal a
épitette sánczot (ToUában, Paks felett) BottyánAzonban semmi nem multa felül »zon balt pályán s ez mintegy előkészítője azon versenyfuvárának nevezé el. Hidat vet a Dunán, s csatáromelyet Jeromos, I. Napóleon testvére, Kasszelben tásnak, melyre minden szem kíváncsian vár.
zásokat teszen a dunántúli földön.
rendezett, midőn l»07-ben Westphália birtokába
Ekkor a pályatér kezdetére vezetik a verA Körös vilinél Um táborból, május 28.
*)Mu'attamitz általam fölfedezett számot régi irodal- senyző lovakat, melyek mindegyike tarka kötelé(Károlyi tábora ) Generális Károlyi Sándor Boné
és Nyíri ezeredeseket s egyszázad német zsoldost munk halhatatlan érdemü búvárának, a magy.kir. egyetem kekkel, tollakkal föl van czifrázva. Némelyik
Toldy Ferencz urnák, és ó örömteljes nyakáról rövid zsinóron golyók függenek, melyek
két álgyúval azon ráczok ellen küldi, a kik Kun- könyYtárőrének,
meglepetéssel szemlélrén, monda, hogy soha a Rákócziik
hegyest fólégették. Nyíri keresztüllövetik, 45-en részérói kiadott hírlapokról tudomása nem volt; hasonlókép futás közben a lovag sarkantyúját helyettesük. A
elesnek, a két álgyut a győzödelmeá rácz elnyeri. nyilatkozott a i KIŰZ múzeum könyvtárnoka Mátray O-á- vezetők aligta.lják kötőféküknél fogva visszatnrtani a szilaj állatokat.
•
•*• &••
— Azonban Károlyi a gyalogsággal utánok ered- bo. ur 16.
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Az első trombitaszóra rendbe állanak, s midőn a második trombitaszó is megharsan, a veze
tők lerántják a kötőféket s a lovakat magánosán
futásnak eresztik, melyek vágtatva rohannak végig a pályatéren, a mint azt képünk mutatja. A

pálya másik végén már készen álló emberek fölDaczára, hogy a lovak szabadja, minden
tartóztatják a tajtékzó állatokat, s a pályabirák a kormányzás nélkül futnak, szerencsétlenség csak
leggyorsabb futónak oda ítélik a pompás selyem- nagy ritkán történik, a mi pedig épen nem volna
takaróból álló jutalmat, s a győztest a tömeg ujon- rendkivüliség.
gatva kiséri gazdájához.
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Berber-lovak futtatása a farsang alatt Rómában.

ország városai sorában elfoglalt, Ezen templomok
mintájára épültek hazánk egyes részeiben később
a legszebb templomok H igy például a sz. Erzsé1 A Sz. Miháy-kápolna. 2. A vasúti indóház.
bet egyház befolyásait meg lehet találni a brassói
Mióta az archaeologiai kutatásokat néhány szép templomban, s a nagybányai templom egyes
szaktudósunk rendszeresen üzi, s mióta tudo- részleteit egyeneeen a kassai Sz. Mihály-kápolna
mányos akadémiánknak külön archaeologiai (ré- másolatának tartják*).
gészeti) bizottmánya működik, sok oly érdekes adattal növekedett már hazai
történetkönyvünk a nemzet
mivelődési fejlődésének magyarázatául, a melyeket eddigi történetíróink, kik leginkább csak a politikai s
hadi események rajzaival
foglalkoztak, egészen mellőzni kényszerültek. Különösen a régi műemlékek
felkutatása e tanulmányozása már sok fényes világsugarat vetett a nemzet
,
múltjának egyes homályos
korszakaiba.
Tudjuk például, hogy
a magyar középkor épité
ezetí tekintetben oly műértelmet, ízlést és áldozatkészséget tanúsított a haza
nagy részében, hogy az a
külföld legelőrehaladottabb
népeinek művészeti vívmányaival vetélkedett, s ámbár többnyire csak utánzásból s behozott idegen művészek műveiből állott, mégis oly magasságra emelkeA kassai vasúti indóház. — (Myskovszky V. rajza.)
dett, melyet e hazában a
későbbi korszakban soha el nem ért.
A régi építészet ama jeles műve mellett egy,
Bővebben szólottak már e lapok Sz. István az ujabb kor anyagi érdekeinek szolgáló épület rajszékes-fehérvári fényes bazilikájáról, mely oly zát is mutatja mai lapunk: a kassai vaspályaudvart.
időben épült, midőn még Németországban is több- A milyen nevezetes pont volt Kassa város északi
nyire apró, fatemplomokat épitettek, s melynek és keleti Európa középkori kereskedésének utvoföldalatti nagymérvű romjait Henszlmann Imre nalán: épen oly nagy szerep látszik, természeti
fáradhatlan
buzgalmának, közbejött tiltó rendszabályok nem engedték
teljesen napvilágra bontani — de a minek, hiszszük, előbb utóbb mulhatlanul be kell következnie. Vannak azonban
ezen kivül még ma is a
középkori
századokból
fenmaradt részint használatban levő, részint
romban heverő templomaink. Csupán a szatmári püspöki megyében
magában 107 ily régi
kőtemplom található, melyek a legújabb korig
figyelembe sem vétettek
s csak néhány év óta
lettek régiségbuváraink
kincses bányáivá. — A
felső-tiezai vidéken (nem
szólunk most az ország
más részeiről) építészeti
tekintetben legnevezetesebb templomok voltak
és vannak Nagy-Bányán,
M.-Szigeten, Beregszászon, N.-SzőllŐBÖn, Fekete-Ardón, Bártfán, Lőcsén stb.
De mindenekfelett a
hazai középkori épitéezetnek koronája s a magyarországi régi és ujabb
templomok gyöngye, a
kassai nagyszerű sz. Erzsébet egyháza (melynek
rajzit a V. U. korábbi
évfolyamaiban már közöltük) 8 a Sz. Mihály
>
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kápolnája, melynek rajzát lapunk mai száma
A kassai Sz. Mihály-kápolna. — (Myskovszky V. rajza)
mutatja.
E két épület egy örökké fénylő pont marad fekvésénél fogva, a kereskedelem és közlekedés
hazánk művészeti fejlődésének különben elég'é jövő kifejlődésénél e városra várakozni. Jelenleg
sötét történetében. S ha egyéb nem tanusitaná a kassai pályaudvar nem egyéb ugyan, mint a
is, ez emlékmüvek örök időkre fogják hirdetni
•) A kassai St- Erzsébet templomot s a sz. Mihály káazon kiváló és fontos szerepet, azon felsőséget, polnát részletesen tanulmányozta s rajzokkal együtt kiadta
melyet egykor Felső-Magyarország fővárosa, Henszlmann Imre. (Lásd: „Kassa városának o-stylü temKassa, mind a szellemi, mind az anyagi téren ez plomai." X I I rajztáblával. 1846.)

Kassa város egyjrégi s egyig épülete.

tiszai vasútnak egyik végpontja, melynek folytatása nincs; azonban teljesen meg van már érve a
gondolat és terv a vasútvonal tovább vezetésére
Európa északi s északnyugati részeibe, ugy hogy
a kassa-oderbergi vasút már csak idő és pénz
kérdése. S akkor bizonyosan elő fog állani, Miskolczon keresztül, egyenes vonalban az összeköttetés Pest és Kassa között
is, s a tiszai vasút is megtalálja folytatását NagyVáradról Erdélyen keresztül a Feketetenger partjáig.
S ha mind e vonalok ki
lesznek egészítve, akkor
Kassa ismét egy elsőrangú
kereskedelmi központ lesz
és vasúti indóháza, mely
most még csak szerény igényeknek felel meg, bizonyosan a legélénkebb forgalom
és közlekedés tanyája leend.

Az

esőről.

Mindenki előtt ismeretes tünemény, hogy ha egy
edényben vizet helyezünk
a levegőre, annak tömege
csakhamar meg fog kevesbední, sőt végre egészen is
elenyészik.Ekkor azt mondjuk, hogy a viz elgőzölgött,
vagyis hogy a viz gőzzé
változott, mely aztán a levegőbe elröpült. Az elgőzölgést a meleg fölötte előmozditja, innen van, hogy
nyaratszaka az utak mellett a pocsolyák hamarább
kiszáradnak, mint a hidegebb őszi vagy tavaszi
napokon. E mellett a meleg viz is sokkal hamarább gőzzé válik, mint a hideg.
A viz elgőzölgése néha látható, néha nem.
Ez attól függ, hogy micsoda hőviszony van a gőzölgő test és a környező
légkör közt. — Ha egy
csészében vizet viszünk
oly szobába, mely hűsnek,
vagy csak mérsékelt melegnek mondható, a vizgőzök látható alakot öltenek magukra; ellenben
ha a szoba-lég oly meleg, mint a viz, a gőznek
semmi nyoma nem leend.
Fagyos időben az ember
és állatok kigőzölgését
és légzését mindig láthatni, holott nyárban,
midőn pedig nagyobb a
gőzölgés, nyomtalanul
enyészik az el. — Ha a
nyári meleg nap után
éjjelre meghűl a levegő,
a rétek és tavak gőzölögni kezdenek, azaz, látjuk a fölemelkedő gőzöket, melyek nappal, az
erősebb párolgás daczára
sem voltak láthatók.
A légben lebegő pá- ,
rák képezik a ködöt é%
felhőt, midőn azok láthatók lesznek. Valójára
nézve köd éz felhő egy,
csak helyzctök teszi a
különbséget,a mennyiben
a köd alantabb, a felhő
magasabban foglal helyet a levegőben. Meleg
nyári napokon gyakran
megesik, hogy a reggeli
köd felszáll és felhővé
lesz s a hegy tetejét ellepő
felhő, a hegyre mászva
csak ködnek tetszik.
De nemcsak akkor
van vizpára a levegőben, midőn arról köd
és felhő tanúskodik, hanem akkor is, midőn
az idő tiszta, mi világosságra jő, ha meghűtést eszközlünk. Töltsünk péld. meleg napon
hideg vizet a palaczkba, kívülről arra gőzök
telepszenek, melyek néha cseppekkc" is válnak.
Már ezen párák nem jöhetnek egyebünnen, mint
a levegőből, mely tehát akkor is tartalmaz párát,
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midőn mi azt nem látjuk. Hasonlókép van a do- Angolországnak hegyes nyugati oldala csaknem szerint Kordofánról, északi Sennaarról, Fezznnlog a harmattal, mely vízgőznél szintén nem egyéb. kétszer annyi esőt kap, mint a keleti. Némely he- ról, hol a két angol utazó, Donham és Clapperson
A harmat akkor áll elő, ha az alsóbb légrétegek gyes vidékeken az esőmennyiség évenkint 60 szerint öt—hat év is elmúlik eső nélkül s épen
és az ott találkozó tárgyak, növények és egyebek hüvelykre emelkedik, mialatt a lapályokon sok így van a dolog a Sahara pusztán is. Ezen tartomeghűlnek. — Valamim pedig meghűlés által a helyt 18--17 hüvelykre süly< d. Az északi Apen- mányok tehát méltán mondathatnak esőden földpárák láthatók lesznek, ugy cseppekLé is változ- ninek déli oldalán, melyek egész a Földközi ten- övnek.
hatnak. Ha t. i. különböző hévfokkal biró légré- gerig nyúlnak, az esőtömeg rendkívül nagy és
3. A téli esőzés öve, Afrikának legészakibb
tegek összekeverednek,vagy egymással kölcsönös némely helyeken egész 92 hüvelykre hág.
része és déli Európa, az északi szélességnek 30—
érintkezésbe jönnek, a melegebb légrétegekben a
Nem kevéssé befolynak az eső mennyiségére 45-dik foka közt. Ezen övezet esőmennyisége
párák cseppekké lesznek és eső képében a földre a szelek, melyeknek viszonya az esőhöz igen egy- észak felé növekszik, Alsó- Egyiptomban igen
hullnak.
szerű és könnyen megfejthető. Dániában és északi cs«kély, hasonlag csekély a barkái sík-ágon és
A föld felülete a rajta találtató növényekkel Európának legtöbb tájain, valamint nálunk is, többé-kevésbbé jelentéktelen a többi é.-zak afrikai
és állatokkal a környező lég befolyása mellett, leginkább a nyugati és délnyugati szelek hoznak partokon; hatalmasan növeks-z k északi Olaszorbizonyos nemű pároló készületet ábrázol. A ten- esőt, különösen ha északi és nyugati szelekkel szágban s az északi Apenninek déli oldalán igen
ger, tavak, folyók, posványok, növények és álla- váltakoznak. A nyugati szelek a tengerről jőnek, nagy; Portugalliában is tetemes, de igen csekély
tok szünet nélkül párolognak, s a párák a légben melyből sok pára száll fel, vagy a meleg tartomá- a spanyol fentíkon, valamint rendesen minden
felhőkké szedődnek össze, majd cseppekbe men- nyokból, hol a gőzölgés erősebb. Ha már ezen hegyháton.
nek át és aztán mint eső ismét a főidre hullnak. párákkal megtelt légáramok hideg északi és keleti
Ezen egész övön az eső vagy egyenesen a
A föld felületéről el nem gőzölgött víz annak szelekbe ütköznek, a gőzök cseppekké lesznek és téli időszakra van korlátozva, mint ez Északbelsejébe hat, hogy onnan mint forrás buzogjon esővé változnak. Kopenhágában csaknem mindig Afrikában és a Kanári szigeteken történik, vagy
ki, mely patakokká, folyókká gyűl össze és végre nyugati vagy délnyugati szelekkel esik az eső, ha csak gyéren esik nyaratszaka, mint péld. Déla tengerbe ömlik, mely épen ugy gőzölög, mint ellenkező történik, annak a szelek megváltozásá- Európában. Minél inkább közeledik az ember
a folyók. De az esővizet a növények és állatok is ban van az oka. Az utóbbi esetben elfogadhatni, észak felé, a nyári esőzés annál gyakoribb lesz.
beszivják, hogy aztán vizgőzöket bocsássanak a hogy a gőzök, melyek keleti és északi szelekkel Szicziliában a nyári eső viszonya az évi esfímenygőzkörbe. Ezen módon a víz örökös körforgást mint eső a földre leesnek, már előbb nyugati vagy nyiséghez ugy áll, mint 5 a 10 >• hoz, Rómában
déli légáramlással hajtattak oda és aztán ismét mint 11 a 100 hoz, Florenczben mint 14 a 100-hoz.
képez a föld felülete és a levegő közt.
Hogy valamely vidék esőmennyiségét kiszá- vieszatolattak. Ha a keleti vagy északi szél huza4. A tartós esőzés öve, azaz, az évi összes
míthassuk, e czélra az esöméröt használjuk. Egy mosan fútt, ezen vi .lékek csak akkor kapnak esőt, esőzés, a havat is ideértve. Az esőmennyiség
nyilt edényt ugyanis kiteszünk a szabadba, hogy ha a szél megfordult. Poroszországban néha az egyes évszakokban meglehetősen egyenlő szokott
az esővizet benne felfogjuk. Minden esés után északi szél hoz esőt, mely akkor a Keleti tenger- maradni; mindazáltal a nyári és őszi eső gyakoribb,
megvizsgáljuk, mennyi esett; az egyes esőmeny- től jő; déli szél mellett itt az eső sokkal ritkább, mint átéli és tavaszi. Az Atlanti- és Északi-tenger
nyiségeket összeadjuk, hogy aztán kivethessük, mivel az a száraz mély földről jő. Észak-Ameri- közelében az ősz hozza a legtöbb esős napot, a
mennyi jut abból egy évre, egy hóra, egy napra. kában főkép a keleti szél hajt esőt, mivel az az szárazföld beljében ellenben a nyár.
Ha ezen mérést több éven keresztül folytattuk, Atlanti tengerről fá.
Az évi esőzésnek itt előadott eloszlása észleaz évi esések mennyiségének középszámát veszHogy valamely tartománynak esőviszonyait letekre van alapítva, következőleg azt bebizonyíszük valamely tájék esőmennyiségének meghatá- kitudhaseuk, nem elég csak az évenkinti esőre tott tényül vehetni, mialatt ezen természeti
rozására. Rendszerint az esővíz függélyes magas- vetni figyelmünket, hanem azt is ki kell fürkészni, viszonyok fejtegetése többé-kevésbbé bizonytalan
sága adja a mértéket, azaz. megmondjuk a vizál- hogy az esőviz mennyisége miként van az évsza- marad.
lás magasságát, mely bizonyos idő lefolyta után kokra kiosztva, mert nagy különbség az, hogy az
A naptéritőkön belől uralkodó esőviszonyofedné a föld felületét, ha a leesett esőből semmi eső mennyisége némileg egyenlőn van- e az évsza- kat, a száraz évszak és az esős idő közti különbsem gőzölögne el vagy hatna a földbe.
kokon elosztva, vagy pedig bizonyos évszakra, az séget Humboldt Sándor a hires természetbúvár
Ha azt kérdezik, micsoda természeti viszo- esőzés korszakára van szorítva s ellentétet képez következőleg magyarázza. Ha a nap — úgymond
— a déli féltekén áll, azaz, midőn telünk van,
nyok és különös körülmények folynak be az eső a többi idővel, névszerint a száraz évszakkal.
De bizonyos tájéknak többé vagy kevésbbé nagy hőkülönbség lel helyet a forró és az északi
tömegére és annak eloszlására a földgömbön,
erre nézve a tapasztalatból merített azon feleletet gyakori esése is nagyfontosságu, ha annak eső- mérsékelt földöv közt, tehát egyrészről Afrika
adjuk, hogy egyenlő körülmények közt a tenger mennyiségi viszonyait meg akarjuk határozni, a közt 20 és néhány fokig, másrészről Észak-Afrika
közelében sokkal többször esik, mint távol attól. mennyiben jelentékeny éghajlati különbséget tesz, és Európa közt. Ezen hőkülönbségnél fogva a
Ennek okát könnyű megfogni, mert részint több hogy ugyanazon esőmennyiség sok apró vagy hidegebb lég erősen özönlik az egyenlitŐ felé,
pára száll föl a tengerből, mint a szárazföldről, kevés-nagyobb özönökben ömlik e alá. A 23 hü- hagonlag mint a hogy a tengertől áramlik az az
részint pedig a tenger és szárazföld közt sokkal velyknyi eső Dublinban 208 esőnapra, ellenben a erősen fölmelegitett szárazföld felé, vagy midőn
erősebben változik a meleg, mint két darab szá- kopenhágai 20 hüvelyknyi eső csak 134 esőnapra a meleg szoba ajtaja kinyittatván, abba a külső
hidegebb levegő betolakodik. A meleg földövön
razföld közt, ha ezek rónák. Azért esik többször van elosztva.
a brit szigeteken, Hollandban és Francziaország
Óhajtandó volna, hogy az eső eloszlását az az odaözönlött lég fölmelegül és a magasba száll,
északnyugati partjain, mint Dániában és az északi egész földfelületen ismernők és egy átalános eső- s valamig ezen viszony tart és sem az odaözönlés,
német síkságokon, s itt ismét többször, mint abrosznál fogva ezen természeti viszonyok átte- sem a felszállás meg nem gátoltatik, a párák a
Lengyel- és Oroszország pusztaságain és róna- kintését megszerezhetnők. Mi azért itt a földfe- gőzkörből mint eső nem eshetnek le a forró földságain.
lületnek csak egy bizonyos részére fogunk szorít- övön. Ellenben ha a nap a mi földtekénk fölött
Másik lényeges oka az eső szaporaságának a kozni, névszerint Európára és Afrikára, az egyen- áll, azaz, ha nyarunk van, a lég a mérsékelt földf őldfelület egyenetlenségében keresendő. A he- lítőtől az északi szélesség 60-dik fokáig. Ezen a övön is fölmelegittetik s ekkor aztán a két földöv
gyek igen sokat tesznek az esőmennyiség szapo- darabon az esőviszonyok tekintetében következő közt nincs oly nagy különbség; az odaözönlés
csöfcken s egyszersmind rendetlenebb lesz; szélrítására, mi annál inkább növekszik, minél inkább négy övet lehet elfogadni:
közeledik az ember a hegyekhez, és minél maga1. A nyári esőzés öve az egyenlítőtől az ész. csend és változó szelek állnak be — és most a
sabbak és meredekebbek ezek. Itt sem kell soká szél. 15-dik fokáig. Ezen darabon, valamint a párák alkalmat lelnek eső képében aláhullni. —
fürkészni, hogy a sok esés okára jőjünk. A he- naptéritőkön belőli tartományokban az esőzés Minthogy ekkor a gőzölgés a forró földövön nagy,
gyeken a lég sokkal hidegebb, mint a rónaságok rendszerint bizonyos évszakra van szorítva, még a párák és következőleg az eső mennyiségének is
fölött, és ezen különböző légrétegek közt szaka- pedig azon időre, midőn a nap az északi féltekén nagynak kell lenni.
datlan változás lel helyet. Majd a lapályok mele- áll, következőleg azon napokra, midőn nálunk
Azon jelentékeny mennyiségű gőz, mely a
gebb levegője száll fel a hegyek falain s a völgye- nyár van. Az esőmennyiség itt sokkal nevezete- magasabb légréíegekbe felszáll, ekkor észak felé
ken át, majd a hideg légréteg özönlik le a hegyek- sebb éa átalában sokkal jelentékenyebb, mint a özönlik, hogy a sulyegyent helyreállitsa. A mérről a völgyekbe és rónaságokra. Fenn és alant mérsékleti földövön. Ekkor megáradnak a folya- sékelt földövnek azon tájain, melyek a forróhoz
ezen különböző hőfokkal biró légrétegek egy- mok, kihágnak medrökből és nagy darab téreket közelebb fekszenek, és a hol az özönlés helyt lel,
másba ütköznek s meghűlést eszközölnek, midőn elöntenek. E mellett az esőszakadások sokkal a párák az alsóbb légrétegeket nem érhetik el,
aztán a gőzök csepp-alakban a földre esnek. — erősebbek, mint a mérséklett éghajlatok alatt. Az mi csak magasabb szélességnél történhetik. E szeHa a lombárdi síkság esőmennyieégét vizsgáljuk, esés szabályszerűsége nemcsak az évi eloszlásra, rint a felszálló párák övéhez közel egy másik öv
melyet északról az Alpesek, délről az Apenninek hanem a napszakokra is vonatkozik. Reggel a lég van, mely az özönlés öve, 8 ettől északra egy
határoznak, kisül, hogy az esőmennyiség az hideg, délelőtt felvonulnak a fellegek s 10—12 harmadik, hol a gőzök a föld felületére alászállAlpeeek közelében növekszik. A Po-tól dél felé óra kí'zt el kezd esni, mi egész délután tart, mig nak. De ezen övek változnak, miként ez a nyári
az évi esés középszáma körülbelől 24 hüvelyk, a nap lementére ismét kiderül és egész éjen át esőzés övénél is a nap tova haladásával áll
folyamtól északra 34, s közvetlenül az Alpesek | tiszta marad. Ez az egész esőszak alatt oly pontos arányban.
tövénél 54 hüvelyk. Sőt találtatnak egyes helyek szabályszerűséggel ismétlődik, hogy aion tájak
Ha a nap a déli félgömb fölött fáll, midőn
ezen síkságon, hol az esőtömeg középszáma csak lakói, ha valamely dolgot elintézni vagy kéjkirán- nálunk tul van, 9 az egyenlítőtől dél felé esések
19 hüvelyk, mialatt az Alpesek egyes pontjain 90 dulásokat tenni akarnak, előre összebeszélnek, uralkodnak, ekkor az északi félgömbön — minthüvehket is tesz. Hasonló viszonyok fordulnak vájjon az az eső előtt vagy utána leijei helyet.
egy a 15-ik szélességi fokig — erős fölmelegülés
elő Német- és Francziaországban, ha a Rajna és
Az esőfzak a forró földövön nem egyformán e a párák fel*zállása lel helyet, de nem esik; a
Rhóna futását követjük, vagy az esőmennyiséget következik be, hanem a napot követi észak felé 15_30-ik fok közt erős özönlés lel helyet előkelő
a hegyes vidékeken és rónaságokon összevetjük. haladásában, ugy hogy az esős napok az egyenlí- észak- és északkeleti szelekkel, de itt sem esik;
A bérezek befolyása az esőmennyiség növe- tőnél sokkal korábban kezdődnek, mint az attól északon a 30-ik fokon tul ellenben leverődnek a
lésre nagyobb, mint a tengeré, s a hol a bérez távol fekvő vidékeken.
gőzök és ezen módon kapja Észak-Afrika és Délmeredeken eülyed a tengerbe, az esőszaüorodás
2. Az esőden öv vagy a sivatag öv*, az északi Európa az ő téli esőjét.
különösen szembetűnő. — A skandinávi félsziget- szélességnek 15 —30-dik foka közt, vagy ÉszakNyárban, ha a nap az északi félgömb fölött
nek l-eleti és nyugati oldal* például szolgálhat Afrika. Ezen rész egész éven át eső nélkül van, áll, az esőzés az egyenlítő és az északi széless-ég
itt. Bergen városa Norvégiában, mely a tenger- vagy fölötte ritkán történik, hogy azt az eső 15-ik foka közt következik be, a gőzök a 15 —
parton fekszik, esőfölöílegéről példabeszéddé megfrisitse. Felső-Egyiptomban, Nubiában és 30-ik fok közt ftí'szállnak - a sivatagból kevés,
lett. Évi esőmennyisége 78, mialatt Stokholmban Dongolában az eső a legnagyobb ritkaságok közé de annál több az Atlanti Óceánból — most az
oak 10 hüvelyket te-z. Upszaliiban p.-dig, mely tartozik és Portes szerint nyolez év alatt csak özönlés öve az északi szélesség 30-45 ik foka
íölebb és-zakra fekszik, nem több 1(5 hüvelyknél. kétszer történt, hogy esett. Ugyanez áll Rüppel közt van, a Földközi-tenger és a határos tarto-

mányokban az északi szelek az uralkodók, s az
eső csak a 45-ik fokon tul, tehát északi Európában esik.
Fölebb a gőzölgést a föld felületén és annak
eső alakában visszatérését a levegőből a lepárolással hasonlítottuk egybe. Most ezen lepárolás
nagyban áll szemeink előtt. Az edény, melyből a
gőzök felszállnak, Afrikában, a lombik, mely a
gőzöket magába veszi, Európában van. De az
edény változtatja a maga helyét, ugy hogy az
télen áf Dél-Afrikában, a lombik Dél-Európában,
részint É'zak-Amerikában foglal helyet. Nyárban
ellenben az edény Észak-Afrikában s a lombik
Észak-Európában van.
Dr. S. J.

Munkács szőlőszete és borászata.
Gróf Latour, egykori hadügyminiszter, Gallicziából a vereczkei szoroson át Magyarországon
keresztülutazván, roszul lett, s lehetőleg megviselt állapotban ért Munkácsra. Mint minden átutazó nagy ur, a Schönbornok uradalmi prefectusához, a Rákóczi kastélyba szállott meg. Akkor
épen a még ma is nagy tisztelettel emlegetett
Freiseisen Dániel volt a prefektus, kinek gazdag
asztalánál egyszer másszor sok jövő-menő belföldi
és kül vendég kedvére ehetett és ihatott,
Ebéd folytán gr. Latour a kellemes zamatu
asztali bort apró szörpökben ízlelgetvén: lelke
teste egyaránt érzé a felséges nedv jótékony
hatását.
„Mennyibe kerül, domine spectabilis, itt
Munkácson a rajnai bor?" kérdé végre a gróf,
követelt itészi tárgyavatottsággal tévén asztalra
a poharat.
„Csalatkozik excellenciád, ez nem rajnai, hanem munkácsi több rendű szőlőim közt is a legutolsó qualitásunak tartott „Szarka-hegyi," felelt
a spektabilis.
A gróf ismét ajkához érinté poharát, s a
mondottak felett csodálatát fejezvén ki, legényét
hivatá, s a pinczetokban még meglevő egy üveg
rajnait parancsolta előhozni, összehasonlittatván
a nálunk csak hirből ismert, világhírűnek proklamáit rajnait a munkácsi legutolsónak tartottal: „a
különbség igen kicsiny, és alig észrevehető lön."
A tény elvitázhatlan igazságától meggyőzeivé fűzé akkor kérdését tovább a gróf: „Micsoda rendszer alapján művelik Munkácson a
szőlőt, s termelik e piratlan ízletes asztali bort?"
„Az itt legczélosabbnak tapasztalt cserfázás
és karikázás szerint. A termelést háromszori
mulhatlan erős kapálás eszközli. A szaporítás
iskolázás, döntés, gombás és porhajas vesszők
ültetése által, mélyen trágyázva történik."
„És a szőlő fejének kellő erőben tartása a
felső rétegben, gondolom sok trágyázást kíván?"
„Nem, épen semmi trágyát, mert a trágyás
szőlő, trágyás bort terem."
Ez igaz volt akkor, de a dolog ma is ugy
áll . . .
Munkács bortermelő hegyeit a Latorcza folyó két külön részre osztja. A jobb part felől
Lovácska mint az itteni hegyek fejedelme, Gallis,
Csernek, Dés-Uj-Vereshegy jönnek festői csoportozatban. A bal part felől a Szirmay által is megdicsőitett „vinum de Nagyhegy," Páli, Pap, Szarka
és Kámiánka hegyek félhold formában terülnek el.
Már mint Balajthy „Munkács topográphiájában" avatott tollal megjegyzé: legnemesebb
borokat teremnek Lovácska, Gallis és Nagyhegy.
Ide semmi áron nem számíttatván Nagyhegy
északi oldalán ama Sibériával kaczérkodó .,Poczgödör," mely sugár nyirfáival koszoruzottan
Schuller Samu h. ügyvéd barátunknak ad fejedelmi gyönyört és élvezetet.
Belbecsben az emiitett három begy borai,
hazán
k legfinomabb asztali boraival versenyeznek. Kétszer, háromszor lefejtve • üvegekre lehúzva, az elhíresült szerednyeit jóval túlszárnyalják. Ezért e három hegyen szőlő birtokhoz
jutni - kivált a hegyek alatt fekvő gyönyörű
szilváskertek miatt — azok csaknem meseszerüre
emelkedett áruknál fogva, igen nehéz, s tetemes
pénzáldozattal jár. Nagyhegy szebb része urak
és tehetős svábok, Lovácska pedig a kitünőbb
helyeken gazdag zsidó tőzsérek birtokában van.
Nevezetesebb szőlőbirtokosok e három hegyen:
Nedeczey, Freiseisen, Szunyogh, Kis, Román,
Nuszer, Caerszki, Komjáthi, Czabán, B^zsár — a
város, az uradalom, és a Klézsia e Stéger.
A másodrendüek közé tartozik: Csernek,
Páli és Paphegy. Kiváló birtokosai közt állanak
» jó barát érzelmű Bazilita barátok, a kedves izü

fekete borok revisora, ifj. FáthyS*mu, Koválazki,
Lehóczki, Illés, Jobszti, és a bortnemidza Oláh
Samu, s Gerber.
A harmadrendüek közé sorozandók: Szarka,
O- és Uj-Vöröshegy, Kámiánka, a Klinkhárt
nyaralójával. Ezeknek inkább csodaszép pinezéi
és gyümölcscsel gazdag aljaik tűnnek ki.
A Munkácsot környező hegy alatti kertek
híresek. Annyi nemes és sokféle fajú gyümölcsöket, mint itt, ritka vidék mutathat fel. Vannak
itt egyes családok, melyek csak is ezekből pénzelnek legbiztosabban. Vannak birtokosok, kik
inkább gyümölcs és szilva, mint szőlőtermésből
veszik tetemesebb jövedelmeiket.
Ezek közt minden esetre legkitűnőbb helyen
áll Lovácska-hegy alatt a szőlő és pinczével öszszecsatolt Krinolinnak nevezett kert, több százat
haladó nemes oltoványaival, fölszerelt épületeivel,
és kellemes fekvésű méhesével, jelenleg Literáti
János ref. lelkész birtokában.
Az elszállítható nemes gyümölcsöket z3Ídó
kereskedők Gallicziába hordják, s különösen a
pergament-kÖrtve fajai — az aranymagu, mosánszki, kormos, bóczmán almafajok keresettek.
A pinczegazdászatnak is kitűnő példányai
találtatnak Munkácson. Az uradalom, Krósserman kóser borkereskedése, dr. Karlovszki, Freiseisen, Braidsver, dr. Baranyai, Hrabéczi, s több
„dii minorum gentium" tisztán kezelt pinczegazdászatuk folytán bárkinek a legjelesebb borokkal szolgálhatnak . . .
A munkácsi szőlőszet becsét rendkívül emelik a szomszéd Gallicziából már kora szeptemberben rajként beomló „putinások," kik drágán
fizetve a szép szines szőlőfürtöket, utánozhatlan
ügyes ravaszsággal putinákra rakva hordják el a
szüretet szüret előtt.
Egy lóra négy putinát számitanak, négy putinából egy háromakós hordó bort, melynek ára
Lovácskán és Nagyhegyen 24 forinton kelt az
idén is.
Ez eladás a borászatra nézve természetesen
káros következményű. Mert a szőlő nemesebb
fajait a polyák szabad tetszése szerint kiválogatja, s szüretre bornak csak is a silány és romlásnak indult termés marad. Miért is putinára
egy valamirevaló szőlőbirtokos is termését el
nem adja, vagy csak pénzszükség esetében. E
gazdászatot azonban az üres tárcza ujabb időnkben gazdaggal és szegénynyel egyaránt praktizáltatja, — hej! mert nincs szomorúbb látvány,
mint a lapos erszény, melynek kiéhezett gyászos
képe felett, az élet és szükségek adóexekueziói,
mint ragaslmány után sikoltó Ölyvek keringenek.
Ilyenkor aztán eladná a szegény birtokos nem
csak szőlőjét, hanem még szőlőtermő cserfáját is,
csakhogy azokhoz a furcsa ropogós bankjegyekhez juthasson. Ez okozza rendesen gyászos kimúlását a már régen pengetett borcsarnoknak.
Es mennyiben a bort kizárólag zsidó üzérkedés monopolizálja, s „kóser" név alatt a vevő
a szőlőbirtokosokkal kedve szerint alkuszik slaptázik: a szőlőbirtokosok mint egy haupttreffert
várják a putinásokat, vele szerződnek: mert a
szőlőt drágábban fizetik, mint a bort, — hordót
nem kell venni s forrázgatni, és a gyűlöletes kóserező kóserezési rabigája alul i 8 fölmentetnek.
Különben a kóserező zsidónak is van néha
igazsága. Nem példa nélküli, hogy a telhetlen
svábok — éi a fornosi magyar atyafiak egy háromhordós kádra, a közel Kakas forrásból, vagy
a krinolin kutjából, a negyedik hordó mustot is
rá öntik — 8 tessék aztán akármelyik vevőnek az
ilyen borászat és hitel . . .
Ti pinczegazdászat hivatott férfiai! ébredezzetek immár!
Eljött, jelen van az idő, hogy felséges terményeitek, mint legkedvesebb asztali borok, udvarképesek legyenek. Csak akarjátok: lesz borcsarnok, és — phénz!
—s.

Szontagh Gusztáv Gömörmegyében Csetneken az ottani akkor nagy hirü Tsisch Tamás-féle
nevelőintézetnek volt növendéke. E növelde észszerű alapokon indu'va, mindenek felett az tűzte
feladatául, hogy „embereket-' neveljen, kik távol
minden egyoldalúságtól, a lelki és testi tulajdonok teljes harmóniájának birtokában, később az
élet nagy művészetének gyakorlására képesítve
legyenek. Midőn a felserdült ifjú katonává lett,
nem sokára ezredénél Lembergben Kiás Károly
katonapajtásával találkozott S a két rokonszellem azonnal közeledett egymáshoz s tudományos
hajlamaiknak itt adták első jeleit. A múlt század
vége felé fölmerült bel-lancasteri oktatásmód
ekkor nagy hirben állván, a két fiatal katona
folyamodott, hogy a lembergi kaszárnyákban
tanyázó magyar közlegénység képzésére, az irás
és olvasás tanítására a nevezett oktatási rendszert
életbe léptethessék. A felsőbbség bele egyezett
s Kiss Károly és Szontagh Gusztáv itt a kaszárnyában állították fel az első bel-lancasteri iskolát,
melyben a magyar puszták elhanyagolt fiai, eleinte
kényszerítve, később örömest tanultak olvasni,
irni és számolni, s az ő soraikból nyerte később
az ezred legjobb altisztjeit. — Midőn azután a
két jó barát az ezred Budán szállásoló gránátososztályához parancsoltatott, az említett iíkola is
megszűnt.
Szontagh Gusztáv Budáról 1823. novemberben C-etnekre készült, hogy téli szabadságidejét
otthonn a szülei háznál töltse. Egy reggel belép
szobimba s szokott élénk modorával előadja,
hogy a tegnapi őrszemle után ezredesétől parancsot kapott, s egy csapattal holnap Paduába
kell indulnia. Szontagh megütközve e parancson,
rögtön az ezredi irodába futott, végig nézte a
haditörvények és rendszabályok paragrafusait s
innen ismét az ezredeshez sietett vissza, tudtára
adandó, hogy idei szolgálata letelvén, törvény
szerint most rajta van a sor, szabadságidejét
használni, nem pedig a csapattal hosszú útra
kelni. „Hadnagy ur, — viszonzá az ezredes, hivatalos szigorúsággal — ön holnap Paduába utazik,
s azután, ha tetszik, pert indíthat ellenem." Ezzel az ezredes rövid főhajtással tudtára adta a
hadnagynak, hogy mehet, s egyéb nem marad
hátra, mint beleharapni a savanyu almába. Ezt
elbeszélvén, Szontagh azon szívességre kért, hogy
adjam neki útitársul Fries philosophiai munkáit,
a mi megtörténvén, érzékenyen elbúcsúztunk.
1824. márczius végén ismét betoppant hozzám Szontagh Gusztáv s hosszan elbeszélte olaszországi élményeit, kalandjait. Midőn Paduába
érkezett, legelőször is az ottani parancsnoknál
tisztelgett s átadá ezredese levelét. „Az ezredes
ur azt óhajtja, hogy e megbízás teljesitése után,
ön most tetszése szerint használhassa szabadságidejét." Szontagh Gusztáv sokáig tűnődött, hogy
most mitévő legyen? Páduából Csetnekre utazni,
még pedig deczemberben — nem nagy mulatság;
Paduábau unatkozni, s legfölebb Fries metaphysikáját olvasgatni — az sem valami nagy gyönyörűség egy hadnagyra nézve! Egyszerre a tisztek
kaszinójában azt hallja, hogy néhány nap múlva
egyik tiszttársa 400 legényt fog vezényelni Nápolyba. Szontagh terve mindjárt kész volt. A
parancsnokság engedelmével s az illető tiszt beleegyszésével e csapathoz csatlakozott ő is. Nápolyi élményei élete szebb emlékei közé tartoztak,
melyekről gyakran szeretett beszélni későbbi
években is.
Mellőznöm kell ezeket, s csak egy adomát
említek még meg, mely vele azon nápolyi útja
alkalmával történt. Montefiacone városba érvén a
csapat, itt egy napig pihentek. Ezalatt a tisztek
a város nevezetességeit nézték meg egy olasz
kalauz (cicerone) segítségével. Többi között tudván azt, hogy a dúsgazdag német Fugger János
e helyen van eltemetve, ennek sírköve után tudakozódtak. A cicerone nem tudott róla semmit.
Talán nem jól kérdezték. „Hol van eltemetve
azon német pap — kérdé világosabban Szontagh
G. — a ki e városban agyonitta magát?" —
Kiss Károly és Szontagk (ius/táy „Ah, il porco tedesco! — válaszolt az olasz — az
ott van a dombon álló templomban." — Oda menéletéből.
tek, megtalálták a márvány sirkövet a rajta ez
Engedje meg szerkesztő ur, hogy a két ma- ismert feliratot:
gyar tudós katona sírjára, azon baráti viszonyomEst f Est f Est f
nál fogva, melylyel a két jeles férfiúhoz állottam,
Et propter nimium Est
néhány szerény virágot hinthessek.
Dominus meus
Szontagh Gusztáv és Kiss Károly kapitányok,
Joannes Fugger
kiknek utóbbikát csak a múlt hetekben temettük
mortuus est. —
el, korábbi időkben, mind a had, mind a tudoJean Paul beszéli, hogy ezen Fugger vég.
mány szolgálatában legszorosb baráti viszonyban rendelete következtében, minden évben, haláloéltek. Valódi Dámon és Pythiás voltak ők ujabb zása évnapján hat akó szinbor öntetett e sírra.
kiadásban.
Ujabb utazók pedig azt állítják, hogy VII. Pi u »
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:
pápa a végrendelet illető pontját oda módos totta, akarnak fogadni, de a reteszek nem mozdulnak.
hogy a nevezett napon hat akó bornak az ára a Egyik is, másik is megkísérti, de sikeretlenül.
Azalatt hosszú, aggodalmas negyedóra múlik el.
szegények között oeztaesék ki.
Kp.
Az elzárt, ki természettől bátor, erős idegzetü és
csüggedetlen férfi, most rémülve veszi észre, hogy
el-zorul, 3 a gyertyaláng, éltető lég
Hol feküdt Valkóvármegye és Gara lélekzete
hiányában közel áll a kialváshoz. Aggódás fogja
el s kéri társait, hívnák elő a mestert. Ez rögtön
helység ?
ott terem, próbálja az ajtót felnyitni, de minden
(Felelet gróf Zay Károly kérdésére.)
kísérlete ép oly eredménytelen marad, mint előbb
a
segédeké. A szekrényben a gyertyavilág még
A XVI-dik századból Magyarországnak két
földabroeza van birtokomban. Az egyiket készí- néhányszor bágyadtán fellobog, s aztán kialszik.
tette Lazius Farkas, bécsi tudós történetnyomozó Az ifjú egész testét hideg veríték boritja el, léleks a magyarországi császári seregek tábori főor- zete mindinkább elszorul s körülötte siri sötétvosa ; a másikat pedig Sambuccus János európai ség. Most kétségbeesés szállja meg a szerencséthirü magyar tudós s császári történetíró. Mind- lent vas koporsójában. Óriási erővel feszíti karját
két földabroszon határozottan ki van téve mind az ajtónak, de az érczfalak daczolnak készítőjük
Valkóvár, mind Gara, körülbelül azon területen, erőfeszítéseivel. Még egyszer összeszedi magát;
a melyen ma Verőczemegye fekszik. E két érde- világot akar, gyújtó utáa tapogatózik, és keze
kes földabrosz pedig feltalálható a következő egy sróf húzóra akad, melyet valaki a szekrényczimü gyűjteményben : „Theatre de 1' univers, ben feledett. A remény visszatér szivébe; pontocontenant les cartes de tout le monde. Par Abra- san ismerve a végzetteljes lakat minden egyes
ham Ortelius. 1598." Sambuccus földabroszára részét, kezdi azt lesrófolni. Térdei inognak, keble
nyilván ki van téve, hogy az 1579-ből való, a meg akar szakadni, de a kéz nem remeg, megtalál
Laziusé még korábbi , mert ő 1565-ben már minden legparányibb srófot, — és csavarja azt,
csak csavarja azt villámgyorsan. Végre lehull a
meghalt.
lakat az ajtó felpattan, és a haláltól oly csodásán
Fel sem teszem, hogy az említett földabroszok megmentett örömtelten dől társai karjaiba.
valamelyik pesti könyvtárban meg ne volnának
miután rajtok a magyar mérföldek is ki vannak
(K—i.) — (Londoni kirakatok.) A kereskejelölve: azt hiszem, hogy ama kérdéses két hely delmi áruhelyek, melyek London legtöbb utczáfekvését oly positivitással mutatják ki, melynél jában csaknem az egész földszintet igénybe vetöbbet egy XVI-dik századi földabrosztól várni szik, azonnal szemébe tűnnek az idegennek kirakaalig lehet.
Debreczeni. taik pazar gazdagsága által. Valódi mutatványok
ezek a világváros kincseiből és fogalmat nyújtanak kereskedése terjedelméről. Roppant nagyságú
Egyveleg.
ablakok, bronz- vagy mahagóni-, olykor kristály= (Borzasztó helyzet egy lezáródott pénzszek- foglalványu óriási tűkör-üvegtáblákkal és sajátrénybe.n.) A múlt hónapban egy fiatal munkás ságos vas redőnyökkel, melyek elmés szerkezeDrezdában borzasztó helyzetbe jutott. Mint ügyes töknél fogva könnyen lebocsáthatók és felvonhamunkás, egy ottani lakatosmesternél betörés-men- tók, — szükséges diszitményei a londoni boltnak.
tes pénzszekrényeket készített, és azokból már A párisi boltok nagyban viszik ugyan a tükrökkel
száznál többet szolgáltatott át munkaadója kezébe. való fényűzést, de eltörpül ez a londoni előtt, hol
Korunk e tolvajboszantó találmányából épen is- nem ritka az oly tükör-üveg, mely két-három ezer
mét egy uj példány készült el, s az ifjú munkás a forintba kerül, sőt az Oxford.- és a Regent-utczázár-próbához látott. Ez azonban nem ütött ki ban 5 — 6000 forint értékű táblák is találtatnak.
tetszése szerint. A zárak és rugók nem forogtak Számuk oly nagy, hogy biztosításukra önálló
kellő pontosággal, szóval a mű hiányosnak tűnt társulatok alakultak, s biztosításuknak annál nafel. Mindamellett nem volt képes kitalálni miben nagyobb értelme van, mert a törvényhozás csak
rejlik tulajdonkép a hiba, s miután kívülről sem- azon esetben térítteti meg az eltörésük által szenmit sem fedezhetett föl, égő gyertyával belép a vedett kárt, ha a vádlott szándékosan tette, ha
szekrénybe, s magára záratja az ajtót. Itt meg- véletlenül, vagy verekedések, utczai zavargások
kezdi szemléjét, bevilágítja a szekrény minden alkalmával törték ki, akkor a károsult legfölebb
részét, de még mindig nem sikerül neki a hibát csak 2 sh. 6 p. kárpótlásra számithat. — A feltefeltalálni. „így hát le a lakattal — kiált — nyis- kerhető vasredőnyöket Wellington herczeg haszsátok ki az ajtót!" A kivül álló segédek szót nálta először apsleyhousei házában, s azóta

Irodalom és művészet.
** (Kisfaludy Károly válogatott munkái) két
kötetben ujabb kiadásban jelentek meg. A csinos
alakú két kötet folytatását képezi azon népszerű
vállalatnak, melyet Heckenast „Kis nemzeti múzeum" czim alatt megindított s mely olcsóságánál
fogva, jeleseink munkáinak a nép szegényebb
osztályában is minél szélesebb elterjesztését tűzte
ki czélul, s ez által irodalmunk termékeinek mintegy a nép körében is megismertetésére hasznos
szolgálatot tesz. A most megjelent s különben is
csinos kiállítású két kötet ára 1 ft., s így a kevésbbé vagyonosok által is könnyű szerrel megszerezhető. Az első kötet Kisfaludy Károly verseit és elbeszéléseit, a második kötet pedig színmüveit tartalmazza.
** (Uj imakönyv.) Tarkanyi Béla egri érsekmegyei áldozó paptól 'egy uj imakönyv került ki
sajtó alól Heckenastnyomdájában. Czime: „Nagyböjti kalauz Krisztus kiszenvedésének és halálának negyvennapi megszentelésére , a nagyhéti
ajtatossággal együtt." Az imakönyv az egri érseki hatóság jóváhagyásával is találkozott, 8 három szép aczélmetszettel van ellátva. Ára 1 ft. 20
kr; diszkötésben pedig 2 ft. 20 kr.
** (Weber világtörténete tankönyvéből) a 14,
15 és 16-ik füzet is megjelent Heckenastnál s
ezekkel a becses történeti munka harmadik kötete
is, mely az uj kort tartalmazza, be van fejezve. A
munka ára fűzetenkint 40 kr. Most midőn az egész
mü együtt is kapható, e jeles történeti müvet ujolag ajánljuk olvasóink figyelmébe.
*• (Heckenast kiadóhivatalában megjelent)
„Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz," mely az uj törvénykezési rendszer behoza-

átalános elterjedést nyertek. Oly könnyűek, hogy
közönséges ablakokra alkalmazottakkal egy gyermek is elbánhatik, oly biztosak, hogy a legügyesebb tolvaj sem mer beléjök kötni, és a mellett
olcsók. E tulajdonaiknál fogva az egész világon
elterjedtek, s a párisi államcsíny é3 a közelebbi
uj-yorki zavaroknál kitűnő szolgálatokat tettek.
1863. deczemberben ily vasredőnyök mentettek
meg a londoni Morley háznak harmadfél millió
forint értékű árut. De használják ezeket hadihajókon is, mivel a golyó nem képes rajtok keresztülhatni. — Alak tekintetében a kirakatok, mint
az egész világon, ugy Londonban is sokat vétenek
az izlés ellen. A helyett, hogy az épülethez alkalmazkodnának, az építészeti modor legszeszélyesb
változatait követik. Legtöbb kedvelője van a
tiszta görög modornak, ezt követik a Tudor-,
normann, góth- és az Alhambra-styl.
(K— i.) — (Festészek hazája). Alig van a szomszéd országokban, sőt hazánkban is műkiállitás,
melynek műsorozatába egy vagy több festesz neve
mellett ezt ne olvasnók. „Düsseldorfból." Valóban ugy látszik, hogy Düsseldorf a festészek
Mekkája. 1848 óta egy „Festékes láda" czimű
társulatuk van itt, mely a legjobb tehetségeket
egyesiti magában, és különféle jövedelmek és adományokból tehetős8égre vergődött. A társulatnak
ezép kertje van Tempelfortban ; tavaly eszmedús
ünnepélylyel tették le egy épület alapkövét; van
állandó színházuk, gazdag könyvtáruk, több értékes albumuk, segélyző- és énekegyletök saját
krónikásuk, szóval sokféléjök, a mi magyar festészeinknek — nincs.
(K—i.) — (Egy prágai kereskedő) következő
hirdetményt tett közzé egy cseh hírlapban: „Egy
színigazgatótól nagy mennyiségű régi, részben
hires szerzőktől származó színmüvet vásárolván
meg, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy belőlök egy mázsával 9, 50 font 5, 25 font 2'/2 tallérért, készpénz mellett, loco Prága, szolgálhassak." — Nem drága.
(K—i.) — (A legelső ruthén színházat) 1864.
april 29-dikén nyitották meg, szokott ünnepélylyei Lembergben.
(K—i.) — (A Shakespeare iránti tisztelet.)
Mily nagy becsben áll az angolok előtt Shakespeare, bizonyitják azon szerfölött magas árak,
melyeket műveiért, egy múlt évi londoni árverés
alkalmával fizettek. Az 1623 dikiivrétü teljes kiadás egy épen maradt díszpéldánya 682 guineaért,
ugyanabból egy második kiadású példány 1480
forintért kelt el. Egyes drámákat aránylag még
ennél is magasabb áron fizettek.

TARHAZ.

tala óta kibocsátott szabályrendeleteknek, hivataEgyház és iskola.
talos felhívás és hiteles adatok nyomán összeállí** (A budai vártemplomban) a nagy hét alatt
tott teljes gyűjteményét foglalja magában. IH-ik
Haydn nagyszerű oratóriumát „A teremtést" fogfolyam, 2-ik füzet. E legújabb füzet ára 60 kr.
** (Pályázat zeneszerzeményekre.) A „budai da- ják előadni.
lárda" pályázatot hirdet zeneszerzeményekre, még
** (A nagyváradi evang. egyházközség répedig olyan négyszólamú férfi-kardalokra, a me- szére) a templom és iskola fölépítése czéljából, ő
lyek a magyar zeneirodalmat gazdagítani képe- Felsége 1000 ftnyi segélyt méltóztatott adomásek. E czélra az egylet hat darab aranyat szánt, nyozni az evang. egyházi és iskolai czélok előmelyet azonban Nagy Ágoston egyleti elnök, mozdítására rendelt átalányból.
Blum János és Rieger György egyleti tagok 11
darab aranyra szaporítottak. Azon legjobb három
Ipar, gazdaság, kereskedés.
szerzemény, melyet a pályabirák díjazásra átalában érdemesnek tartanak, az általuk megállapí/ (Uj szobor-anyag.) Szandház Károly pesti
tandó rendben, és pedig az első 6 darab, a máso- szobrász uj szoboranyagot talált fel, melynek vedik 3 darab, és a harmadik 2 darab aranynyal fog gyítéséhez és kezeléséhez eddig csak ő ért 8 medijaztatni. — A koszoruzott szerzemények a szer- lyet először ő alkalmazott szobor-mintázásra. Ily
zők tulajdonai maradnak, a dalárda csak azt a jo- mintát ki is állított az országos képzőművészeti
gát tartja fenn, hogy a díjazott szerzeményeket társulat csarnokában. Than Károly egyetemi
félévig maga adhassa elő. — A pályaművek, ve- vegytanár, a társulat által kikért véleményes jezérkönyvben s a négy szólam szerint szétírt külön lentésében az anyagról igen kedvezőn nyilatkozik,
példányban, a szokásos jeligés levél kiséretében, melyet a képzőművészetre és az iparra nézve
7
1866 jun.lO-ik napjáigA a(7yÁgost egyleti elnökhöz egyaránt igen becses fölfedezésnek mond. Oly keküldendők. A pályabirák lesznek: Ábrányi Kornél, mény, mint a legfinomabb márvány, a víz, levegő
Erkel Ferencz, Mosonyi Mihály, Volkman'n Róbert és hŐmérséki változásokat a márványnál jobban
és Knáhl Antal a budai dalárda karigazgatója.
kiállja, de csekélyebb áttetszőséggel bír, s így
*• (A magyar képzömüv. társulat 1865 ik művészi tekintetben mégis hátrább áll, mint a
évi albumát) e héten kezdik szétküldeni a tagok- márvány.

nak. Tartalma: Székely Bertalan három színes
rajza az „Ágnes asszony" czimü balladához, s
egy más külön lap, „Jézus keresztsége," Than
Mór eredeti olajfestménye után kőre rajzolta
Marasztoni József. Az évkönyv pedig az idén,
más czikkeken kivül a magyar akadémia palotájának a a városi vigadónak fametszetekkel illustrált kimerítő birálatát fogja tartalmazni.

J> (Uj iparág.) Szegeden a múlt évben a
hörcsögök elszaporodása egy uj iparágat teremtett.
Több gazda 2—4 krajczárt fizetett a megfogott
hörcsögök darabjáért, falukon a nép önszántából
is fogdosta össze s eladogatta vagy a szűcsöknek
vagy a nyersbőr-kereskedőknek; s most annyi a
hörcsögbőr, hogy téli ruhát bővében azokkal lebet
bélelni, sőt kiviteli czikké ii vált.
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Melléklet a Vasárnapi üjság 11-dik számához 1866.
löziníézetek, egyletek.
** (A magyar tudományos akadémia) menynyiségtani és természettudományi osztályainak e
hó 12-kén tartott ülésében két értekezést olvastak
föl. A sort dr. Pólya József kezdette meg, szólván a növényéleti ismeretek alkalmazásáról a
növényíparban. Pólya ur egész kis kertészeti
katekhismust terjesztett elő. Elősorolta, hogy
miként lehet meghosszabbítani a fa életének tartamát, siettetni a gyümölcsözést, törpe fákat
nagyra növelni, elhaló növényeket uj életre serkenteni s a kertészet egyéb hasznos apró s nagy
fogásait. — Utána Kubinyi Ferencz a természeti
kuriózumok, a növényvilág óriásairól szólt. A
kis-ázsiai bazalt-sziklák között a természet egész
csodaszerüségében lép elő.'A galathai kikötő
vidékén, a temetőkben százados cyprusok árnyéka
alatt nyugosznak a sirok. A Bosporus európai
partján ma is láthatni a „két testvér" nevű óriás
fát, mely alatt a szent földre indult Bouillon
Gotfried és sok század múlva Rákóczy Ferencz
megpihent. Smyrna mellett óriás piatanok nyujtnak emberek s állatoknak a vihar elől menhelyet,
a Feketetenger partján számos óriás diófa,
Brussa vidékén nagyszerű gesztenye- s olajfák
emelkednek, mely utóbblak magvából már az első
keresztyének sajtoltak olajt. Az óriási cyprusokat,
melyeket ki akartak irtani, az mentette meg a kivágástól, hogy a mint a fejszét rájuk szegezték,
vörös nedv ömlött ki belőlük, mit a néphit vérnek
tartván, a fa a sérthetetlenség jellegével ruháztatott fel. Libanon czedrusai, melyek között a régiekből még ma is 8 van meg, régóta a nagyság kiváló hírében állanak. Afrika, Amerika s különösen California számos óriás fával bir, a californiaiakat értekező rajzban is bemutatta. Európában s különösen hazánkban nagyságra nézve különös figyelmet érdemel a hársfa. így a bajmóczi
vár előtt most is legalább 500 éves hársfa áll.
Vannak egyéb rend- ivüli nagyságú fáink is, melyekről eléggé tanúskodnak a nagyszombati és
tatai óriás hordók dongái.
** (A budai takarékpénztári egyesület) e hó
10-kén taríá meg ez évi közgyűlését. Minden
részvény utáts 32 ft. osztalék lett határozva, a javaslott jótékony czélu adomáryok helybenhagyattak s határoztatott továbbá, hogy a takarékpénztár azon összegeket is kamatoztatja, melyek 15
napnál rövidebb ideig voltak betéve. A választmány egyszersmind megbizatott, hogy a pénzt
betevő felek kényelmére mindazon intézkedéseket
megtegye, a melyeket czélszerüknek lát s ha
szükségesnek tartja, e tekintetben az alapszabályok megváltoztatására a helyt, tanácshoz előterjesztést tegyen. A választmányba uj tagul Stankovics József választatott.
** (Az ó-budai takarékpénztár) 1865. évi üzletforgalma volt 934,478 ft. 44 kr. — Évi jövedelme 4386 ft. 37 kr. Az egylet pénzei elhelyezvék: előlegekre 4526 ft., leszámítolt váltókra
173,276 ft., s ingatlanokra adott kölcsönökben
8740 ft. — Tartalékalaphoz csatoltatott 1400 ft.
Osztalék 2800 ft., melyből részvényenkint jut
3 ft. 50 kr. Jótékony czélra adatott 186 ft. 37 kr.
** (A zenészsegélyző egylet) választmánya
elhatározta, hogy az Ábrányi Kornél által rendezett hangversenyből befolyt 400 ft, mint alapítvány, Ábrányi nevét viselje,
** (A győri ének- és z»neegylet) Ábrányi
Kornélt, Mosonyit, Reményi Edét és Zimay Lászlót tiszteletbeli tagjaiul választotta.
** (A nagykanizsai dalárda) 4 db. aranyat
tűz ki a legjobb jelige szövegére. Határidő april
1-seje. A pályaművek N.-Kanizsára, Szép Károly
dalárdái elnökhöz küldendők.

Közlekedés.
•/ (A buda-pesti közúti vaspályatársulat)
az'iránt folyamodott a helytartótanácshoz, hogy e
pályánál, a kő- s vasépitési rendszer helyett a
faépitményi rendszert alkalmazhassa. E folyamodás az országos főkormányszéknél tárgyaltatván,
a fatalapzati rendszer az első 201 évre engedélyeztetett is.
•/ (Apécs-kanizsaivaspálya), melynek ügyében épen most folynak tárgyalások a déli vasúttársasággal, Kanizsától Barczig a Dráva mellett
húzódnék el s innen Pécsig vezettetnék. Barczig
a Dráva az év legnagyobb részén át hajózható 8

igy elérhető lenne, hogy Tótország azon terményei, melyek drágább szállítást nem birnak el,
mint a búza, fa, stb, eddig haj ón szállíttathatnának
s csak innen tovább vasúton.
/ (A Francziaországba szóló levelek bérmentesítésére nézve) a postaigazgatóság tudatja,
hogy gyakran fordulnak elő esetek, hogy a Francziaországba küldendő levelek nincsenek egészen
bérmentesítve, azaz: annyi értékű levéldijjegyekkel ellátva, mennyit a bérmentesítendő levelek
viteldija tesz; s ennek következtében a czimzettek nemcsak a hiányzó viteldijt, de ezenfelül 20
centimes mellékilletéket fizetni kénytelenek. Ez
okból a feladók figyelmeztetnek : 1) hogy egy
egyszerű, az osztrák birodalomból Francziaországba bérmentesen küldendő levélnek viteldija
25 krajczárból áll; 2) hogy egyszerű levélnek
csak az tekintetik, melynek súlya nem több mint
10 gramm, azaz 6 / 1 0 vámegyleti lat; 3) hogy a
viteldij a nagyobb sulyu levelekért 10 grammtól
20 grammig az egyszerű tétellel emelkedik, tehát
egy 10 grammnál súlyosabb levélért 20 grammig
50 kr, 20 grammtól 30 grammig 75 kr. fizetendő.

ben Jánosi Ferencz azt indítványozza, hogy a sajtót anyagilag is szükséges lévén fölszabadítani, a
kormány a bélyegadó elvesztéséből eredett kárát
a kis lutrik rescontóinak bélyegezésével pótolja,
így egy rósz szenvedélyt fog megadóztatni egy
erény (az olvasásvágy) helyett; felszabadítja a
tudvágyat, hogy büntesse a szeDnyes kapzsiságot.
A nyerni vágyók az egy krajezár fölemelést észre
sem fogják venni, s az állam is többet veend be.
Figyelemreméltó indítvány.

** (Uj nyomda.) Marosvásárhelytt a Fogarasi Rudolf és Nagy Lajos által ujabban fölállított
s jól szervezett uj könyvnyomdát Imreh Sándor
átvette s azt saját ezége alatt vezetendi. A sajtó
mindig nagy emeltyűje a szellemi előhaladásnak,
azért ez uj nyomda keletkezését is örömmel jegyezzük föl.
** (A katonai beszállásolások költsége) 1864.
október 27-ikén kelt korlátnoki rendelet folytán
nem csupán a házi urakat, hanem a város minden
lakosát illeti. Ujabban kérdés merült fel, vájjon
ezen rendszabály csupán a királyi városokra terjeszkedik-e, vagy átalános hatálylyal bir. A kanczelláría e tárgyban leérkezett magyarázó értelme
szerint a katonai beszállásolás költsége közös telíi njgág?
herkint minden város és minden lakosra terjesz** (Deák Ferencz megtiszteltetése a képviselő- tendő.
ház márcz. 14-iki ülésében.) Kisújszálláson a nagy
= (ínség az erdélyi Mezőségen.) Az egész
kunok polgári köre, áthatva Deák Ferencz nagy erdélyi Mezőség, meíy máskor az ország nevezete
érdemei, különösen febr. 22-ikén tartott ország- szerint Erdély Kánaánja és tílés-tára, pár év óta
gyűlési beszéde által, azon kérelemmel járult a kínos éhséget szülő terméketlenségnek lőn csakház elnökéhez, hogy hazánk nagy fiának a ház nem áldozatává; e nyomoron segítendő, Tordaszine előtt nyújtana át egy emlékiratot. Az elnök megyében, melynek hatóságához tartozik a Mee kérelmet a márcz. 14-iki ülésben teljesítette is s zőség nagy része, egy bizottmány alakult Tordán,
Deák Ferencznek átnyujtá az emlékiratot a ház mely felkéri a részvevő emberiséget , jelesen
élénk tetszésnyilvánítása mellett. Deák Ferenos Erdély* Bánság és Magyarország testvérlakóit,
meghatottan köszönte meg e megtiszteltetést; azon hogy társaik éhbajait szüntető bármily nemű kökérést csatolván hozzá, hogy ezen tény, mely rö- nyöradományaikkal részvétüket tanúsítani szívesvid időre az ülés félbeszakasztását okozta, ugy kedjenek, és a pénzbeli adományt vagy a szertekintessék, mintha nem az ország ülésében, hanem kesztőségek utján, vagy közvetlenül a tordai íncsak a képviselők, barátai körében történt volna. ségügyi bizottmányhoz kegyeskedjenek küldeni;a
Egyes embernek, — úgymond, — akárminők ér- termesztményi adakozások kezelése iránt felsőbb
demei, megtiszteltetése egy körből, egy kerületből hatósági intézkedésért folyamodtak.
nem az országos tanácskozások közé tartozik. Az
** (Gyilkossági merénylet.) Kolozsvárt közeországos tanácskozások magasabban állanak, mint
lebb
szomorú gyilkossági merén\ let történt, Egy
minden egyes ember, akárki legyen az. — Nagy
hazánkfiának e szerény nyilatkozatát szivből eredt szolgálatban levő udvari legény huzamosb ideig
utazván, az a gyanú támadta meg, hogy felesége
hosszas éljenzés kísérte.
hűtlen lett hozzá. Elhatározta tehát, hogy meg** (Megtisztelő ajándék.) A zemplénmegyei gyilkolja, azzal a számítással, hogy a törvényszék
nők gróf Andrássy Gyulát, mint Sátoralja-Ujhely mint gyilkost, majd őtia halálra ítéli, s igy mindképviselőjét, ezüst babérkoszorúval fogják meg- ketten elvesznek. Egy éles, ezüatnyelü késsel
tisztelni, megelégedésük jeléül.
megtámadta a védtelen nőt s hosszú tusa fejlett
*' (Szép ajándék.) Áz eszéki nőegylet múlt ki közöttök, mig a zajra segítség érkezett. A szehéten egy ezüst billikommal ajándékozta meg rencsétlen embert sikerült lefegyverezni, miután
Spiller Adolf nemz. színházi első hegedüst, a feleségén hoszonkét sebet ejtett, szerencsére
miért ott egy jótékony czélu hangversenyben azonban egyik sem halálos. A tettes el van fogva,
résztvenni sziveskedett.
a nő pedig a kiállóit rémület és sebei folytán
** (Jogtudori jubilaeum.) E hó 12-én volt ágyban fékezik.
ötvenedik évfordulója, hogy báró Rudics József
— (Megmentett öngyilkos.) Gömörmegyei Kimost Bács-Bodroghmegye főispánja, a magyar
királyi egyetemtől jogtudorrá avattatot. Az egye- rályi helységből irják; hogy ottani lakos V. I.
temek ama kegyeletes szokása szerint, melynél kovácsmester, életének véget akarván vetni, saját
fogva koszorúsaikat félszázados tudori oklevéllel műhelyében felakasztotta magát. Azonban egy
megtisztelik: a jogtudományi kar végzése folytán, szolgáló épen arra mfcnvén, a halállal küzdő szeaz emiitett napon azon karnak küldöttsége tisz- rencsétlent megpillantja s gyorsan szalad a rémtelkedett az 50 éves jogtudornál, és Pauler Tiva- hírrel a iovács feleségéhez. Ez oda rohan, látja a
dar jogkari dékán a diszesen kiállított félszázados szomorú jelenetet, a függő férjet előbb jól összeszidja, s azután a szomszéd szobába fut egy késért,
tudori oklevelet átnyújtotta.
melylyel
a szörnyű kötelet ketté vágta. A férj
** (Deák Ferencz uj arczképe.) Canzi és Helszerencsésen
meg lett mentve, s mint irják, egy
ler fényképészek Deák Ferenczet újra lefénykéóra
múlva
már
két iteze borral vidította fel magát.
pezték. Az e képekből befolyó tiszta jövedelem a
városi árvaleány-intézeté lesz.
** (Két érdekes albumot) állit össze közelebbről egy pesti fényképész. Ezek közül az egyik a A bukovinai inség s a magyar közönnemzeti szinház kiválóbb tagjait, a másik pedig a
ség jótékonysága.
pesti egyetemi teljes tanári kart fogja tartalmazni.
E napokban vettük Bukovinából, Andrásfal** (Jótékonyság.) A kisdedóvó intézeteket
Magyarországban terjesztő egyesület javára, gróf váról a következő levelet, melynek elolvasását
Eszterházy Géza 3 ftot, Barinyai József képvi- olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk:
selő 1 ftot, b. Mednyánszky Dénes főispán 5 ftot,
„Tisztelt uraságodnak Pesten, múlt februárhó
Murányi Ignácz temesi főispán 5 ftot, gr. Wald- 23-kán kelt, és hozzánk folyó hó 2-kán, 198 ft.
stein 5 ftot, összesen 19 ftot adazkoztak.
10 kr. o. é. és 2 darab cs.kir. aranynyal, 5 — 5 fo** (A dunai rakpart építéséhez) még e hét rintba számlálva, együtt 208 ft. (kétszáz-nyolez)
folytán ismét serényen hozzá fognak. Mintegy 800 és 10 krral terhelt levele*), az éhséggel küzdő
napszámos lesz e nagy munkánál alkalmazva.
bukovinai magyar reformátusok Ínségének enyhí*• (Építkezések Uj-Pesten.) Ez év folytán tésére, mondhatlan Ínségünk súlyát enyhítette,
Uj-Pesten mintegy 30 uj házat fognak építeni, s szivünk aggodalmát a remény kedves sugaraival
az ennek következtében támadt uj utczát Deák csendesítette, és a mit esdő szózatunkban csak
Ferencz utezának fogják nevezni.
remény leni mertünk, azt most, mint teljesült való** (A hírlapok bélyegadója) czimmela,,Pesti ságot hirdetjük: „hogya kik bíznak az ur IstenNaplóban egy közérdekű czikk jelent meg, mely- ben, meg nem szégyenülnek."
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iso
A küldött szép adományért tisztelt uraeágodnak és a nemes szivü adakozóknak szíves köszönetünket és forró hálánkat ezennel nyilvánítva, a
szeretet Istenének legjobb áldásait, és a felebaráti szeretet legédesebb jutalmát, a boldogító
nemes öntudatot kérjük mindnyájokra.
A küldött könyör-adomány urawágod intelme
szerint, a körülmények és szükséghez képest, a
hol a segély legsürgetőbb volt, — az egyháztagoknak nyilvános gyűlésben tett intézkedésök
szerint, a pap személyes felügyelete alatt kezdetett és fog ezután is a lehető legméltányosabb
igazságossággal kiosztatni.
A küldött könyör-adomány oly nagyszerű,
hogy mi árva és jelentéktelen bukovinai magyar
reformátusok azt még csak megköszönni is illendően nem tudjuk! Nem az elégületlenség tehát,
de szükségünk mondhatlan mérve kényszerit, és

:. -i

hitünk biztat: „kérjetek, és megadatik nektek."
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SAKKJÁTÉK.

— (Adakozások.) A Vasárnapi Újság szerkesztőségéhez múlt héten beküldetett:
A bukaresti ref. templom számára: TiszaSzalkáról Guthy Ferenczné 2 ft. — Pestről
Tolcsvai Nagy Gedeon 5 ft.

íme ínségünk igazi mérve:
Nemzeti színház.
Folyó hó 5-kén kioeztatott 122 ft. 55 kr. o. é.
Péntek, márcz. 9. „Stuart Mária." Történeti
értékű, azaz 29 pozsonyi mérő törökbuza, 4 ft.
30 krral mérője, a már éhezésre jutott hivek kö- szomorujáték C felv. Schillertől.
Szombat, márcz. 10. „Az afrikai nő." Opera
zött; és ezeknek száma oly nagy, hogy egy főre
nem esett több, mint egy p. mérőnek V,6-od része; 5 felvonásban. Zenéje Meyerbertől.
Vasárnap, márcz. 11. „A párisi szegények."
a mi egy személynek éhségét csak egy rövid hétre
is nem kielégíteni, de csak naponkint enyhíteni is Dráma 7. felvonásban. Brisebarre és Nus után
nem elégséges! és még aratásig 20 hét van! — francziából fordította Radnótfáy Sámuel.
Hétfő, márcz. 12. „Egy millió." Franczia. vígEzen éhezők száma naponkint szaporodik, az
egész gyülekezetben alig lesz 5 — 6 család, mely játék 4 felvonásban.
Kedd, márcz. 13. „Az afrikai nő." Opera 5
rövid időn a könyör-adományra ne szoruljon. —
Sem az országos segélyből, sem a magyarhoni fő- felv. Meyerbeertől.
Szerda, márcz. 14. „Montjoye." Dráma 5
papok adományából még nem vett községünk segítséget; ezért r.-katholikus atyánkfiai közül is sokan felv. Irta Feuillet Oktáv, fordította Deák Farkas.
Csütörtök, márcz. 15. „Hunyady László."
vesznek részt a küldött adományban.
Eredeti
opera 4 felv. Irta Egressy Béni. Zenéjét
Az uraságod által nyújtott remény sugarai,
szerzetté
Erkel Ferencz.
és erdélyi nm. ev. ref. püspök és királyi tanácsos
főt. Bodola Sámuel ur jézusi szavai buzdítják hiSzerkesztői mondanivaló.
tünket, hogy Isten, ki az égi madárra ügyel,
benne bízó hiv.eit nem hagyja el, és mi hiszszük,
8189. Morál (Sveicz). Keszler J . Ön neve nincs fölhogy Magyarhon hivfőpásztoraiban, buzgó lelké- jegyezve előfizetőink sorában, minélfogva nem tudjuk,
szeiben és Jézus hitében és szellemében élő és mily utón kapja ön lapjainkat, sem azt, hogy mikép pómunkálódó keresztyén híveiben támadnak szerető toljuk önnek a hiányző számokat. Világosabb utasítást
szivek és jóltevő kezek, melyek bizonyságot fog- kérünk.
8140. Maros-Hlye. F. D. A lakhelyváltoztatást szíynak tenni arról, hogy Jézus evangyéliomí tiszta veskedjék
ön lapunk kiadóhivatalának tudtára adni. A
szentegyházában nem kevés számmal vannak, kik lap oda fog küldetni.
résztvevő szeretetökkel fogják magukat Jézus
8141. Ácsa. V. K. Tiszt. E. ur hirdetménye, mint
tanítványaiul ismertetni, és meg fogják nekünk arról meggyőződtünk, 8-szor jelent meg, t. i. a P. U. 4., a
éhezőknek törni kenyerüket. — Biró Moses, ev. V. U. 4. és a P. U. 5-ik számában. A két lap utján gyorsabban és nagyobb közönség jutott annak tudomására.
helv. hitv. lelkész, ez időben esperes. Kántor Já8142. Bécs. Gr. A két irodalom összehasonítása igen
nos B.R., helységbiró és presbyter. Lőcsei György, hálás dolog volna, de sok időbe kerülne s a mi lapunk
körét túlhaladná. Azonban rajta leszünk, hogy ön óhajtápresbyter. Varga György, presbyter.
— (Adakozás.) ínséggel küzdő bukovinai
magyar testvéreink fölsegélésére a Vasárn. Újság
szerkesztőségéhez beküldetett:
V. közlés: Tisza-Szálkáról Guthy Ferenczné
3 ft. — Halasról: M. J . assz. Solton 2 ft., Szappanos Gábor Halason 2 ft. — Szalacsról a ref.
község Kovács József lelkész által 16 ft. — Csomaközről Uramovits Nagy Klára gyüjtéae 10 ft.
— Debrecxenből a , Hortobágy" szerkesztőségénél ujabb begyült összegek, Sárváry Elek szerk.
által 27 ft. — Kábáról többen Nemes Ferencz által 12 ft. 65 kr. — Pestről: Horváth Lajos 2 ft.,
Mocsáry Lajos 2 ft, Tolcsvai Nagy Gedeon 1 ft.
— Czeglédről a kaezinó néhány tagja Szabó Lajos által 10 ft. — Erdőhegyi Dániel Gyüréből
(Szabolcs.) 1 ft.
összesen 88 ft. 65 kr.
Az eddigi I.—IV. közlésekkel együtt begyült
összesen 589 ft. 40 kr., 2 db. cs. arany, 2 db. kétforintos tallér, 1 db. egyfrtos és 4 db. ezüst húszas.
(Az egyes adakozók jegyzéke: Kábán: Bagi László
20 kr., Balog Imre 10 kr., Sz. Barta József 20 kr., if. Barta
m. Jóisef 20 kr., Daróczi Gáspár 50., Kis m. Sándor 20 kr.,

í!

Kóhn Ábrahám 40 kr. Kovács Bálint 1 ft., Kürczer Simon életrevaló megél, a többi után csak a v»rju károg. Ön szí25 kr., Mandel Jakab 1ft.,Nagy Gáspár 1 ft., Nagy Lajos ves ajánlatait tekintetbe fogjuk venni.
20 kr., Nagy Balás 60 kr., Pap Jóisef 50 kr., Rácz Mihály
8153. 1849. Nagy a hallgatás ; itt elég sok a b»j ;
20 kr., Sári Márton 40 kr., Rósenfeld Ignácz 50. kr., Szabó hát ott? E hó végére meg lehetne indítani azt a szeletet.
Péter 1 ft, Szepepsy Mihály 50 kr., Szilágyi Lajos 1 ft.,
Szilágyi Márton 40 kr., Tősér József 40 kr. Vas Sándor 50
kr., Virágk Bálint 20 kr., Gyűjtő Nemes Ferencz. 1 ft.,
Türy Henrik 80 kr., összesen 12 ft. 65 kr. — Czeglédcn:
N. N. 1 ft., Sebő A. 1 ft., Dr. Deutseh 50 kr., Gubányi F.
324-dik sz. f. — Gold Sámueltől
1 ft., Kormuth Gy. 60 kr., Kapu M. 20 kr, Szunyogh I.
20 kr., Kormuth. G. 20 kr., Szohár P. 20 kr., Gubányi M.
(Bécsben).
50 kr., Szűcs P. 50 kr, Tóth I. 1 ft., Liber I. 20 kr., Kapu
P. 4 kr., Udvardy K. 20 kr., Komáromi L. 20 kr., Scheinart
setét.
I. 29 kr., Nyújtó P. 20 kr., S/.unyogh P. 50 kr., Szegedi
Zs. 20 kr., Bartha F. 10 kr., Frombach G. 1 ft., összesen
10 forint.
.

•) Ezen levél kelte óta, a Vasára. Újságban közlött
kimutatás szerint, tiszt, olvasóink jótékony adakozása
folytán, már ujabb adományokat, összesen mintegy 600 frt.
összeget küldbettúnk a szukölködőknek. — Szerk. ,

sát valamely módon valósithassuk, ha később is.
8143. B. V. Az egyik kép használható lesz. A leirással kevéssé vagyunk megelégedve. A múlt idők rajza igen
hiányos s a jelen állapot, társadalmi viszonyok s egyéb
statistikai adatok érintve sincsenek. Atalában stylaris tekintetben is nagyobb szabatosságot kérnénk a lapunknak
szánt czikkekben.
8144. Debreczeni. Köszönet a megemlékezésért. A
többit pedig nemcsak hogy szeretnők bírni, hanem már
régóta epedve várjuk. Ama régibbb arczképekből kettő
van készen nálunk (miket onnan kaptunk), de e perezben
a másik nevére nem emlékszünk.
8145. Győr. R. K. Hát az a leiró szöveg miért késik
oly soká a sürü homályban? .
8146. Tokaj. L. L. A kívánt mellékleteket elküldtük
önnek, de csak kivételesen, kötelezettségünkön felül.
8147. M.-Sziget. E. K. Afféle hiányos és elhasznált
évfolyamokat senki sem vesz. Azokat kár hirdetni.
8148. Albis. S. K. A felhivás nem közölhető.
8149. Szilsárkány. K. E. Köszönjük. Az előbbi küldemény akaratunk ellenére késik valahol. A reserve közé
tévedt. De majd eloszólitjuk.
8150. Ostfi —a—i. Sok igazat mond a levél, s a tanács is figyelemre méltó, csak a kivitel ütközik óriási nehézségekbe. Ha tudná ön, hogy milyen tekintélyes anyagi
erő áll némely vállalatnak háta megett, egy politikai napilap támogatására bizonyosan ön is jobb eszközöket találna, mint azt, hogy a „nyilttér" mindenkinek megnyíljék;
örvendünk, hogy az eszmék tisztulnak.
8151. Debreczen. Sz. K. A „mysterium" közzétételét
kár lett volna elszalasztani. Előre is köszönetet mondunk
érte.
8152. B—up. Sok vizet láttunk már lefolyni a Dunán.
Minden tisztességes versenyt, melyben a. nyegleség éa
hűhó nem játszsza a főszerepet, örömmel üdvözlünk. Az
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Előfizetési fölhívás

A legnagyobb vászonruha-rakürban

VASÁRNAPI ÚJSÁG „Ypsilantihoz" Pesten,
váczi-uteza,

és

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

kaphatók a legolcsóbb árakon és legnagyobb választékban mindennemű fehérnemüek férfiak, hölgyek és gyermekek számára,

úgymint:
20000 darabnál több férfi-ingek rnmbnrgi vagy hollandi vászonból darabja 2 ft
75 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8 ft
10 ft, 12 ft.
1OOOO darabnál több szines férfi-ingek 1000 különböző mintában, régibb mintája 1 ft.
80 kr, 2 ft, legújabb minták és legdivatosabban varrva 2 ft 50 kr, 3 ft.
Fehér pamut madapolan férfi-ingek 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Férfl-gatyák vászonból, magyar vagy félmagyar mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 2 ft 25 kr,
A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt:
2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr.
Nói ingek rnmburgi vászonból, simák 2 ft 25 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 ft.
N'ói ingek rnmbnrgi és hollandi vászonból himezve 4 ft, 5 ft, 6 ft 7 ft, 7 ft 50 kr,
8 ft, 9 ft, 10 ft, sveiezi és franczia mellmustrával 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr,
6 ft, 7 ft.
Fia-ingek vászonból 4 éves 1 ft 80 kr, 2 ft 10 kr, 6 éves 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 éves
2 ft, 2 ft 45 kr, 10 éves 2 ft 10 kr, 2 ft 65 kr, 12 éves 2 ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft
50 kr, 14 éves 2 ft. 65 kr, 3 ft 15 kr, 4 ft 20 kr, 16 éves 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.
Külön a Vasárnapi Újság, vagy külön a Politikai Szines fia-ingek 4 éves 1 ft 25 kr, 6 éves ) ff 40 kr, 8 éves 1 ft 55 kr, 10 éves 1 ft 75 kr,
12 éves 2 ft, 14 éves 2 ft 10 kr, 16 évf> 2 ft 20 kr.
Újdonságok:
Mindennemű téli alsó mellények, nadrágok, harisnyák és egyéb téli czikkek
férfiak és hölgyek számára nagy választásban.
Főraktár a legjobb amerikai krinolinnak fehér vagy hamuszin, darabja 2 ft 50 krtól
6 ftig, vörös 5 fttól 8 ftig.
Szines alsó szoknyák legfinomabbak, darabja 6 ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr.
Ferstel orvos tyúkszem-irtószere egy üvegecske 50 kr.
És sok egyéb kész fehérnemű czikkek, melyekről az árjegyzék kívánatra bérmenMindazon tisztelt előfizetők, kik a Vasárnapi Újságot s Politikai tesen elküldetik.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat romburgi, hollandi, irlandl, kreasz-és
Újdonságokat együtt kivánják járatni, yagy külön a Politikai börvásznakban
a legolcsóbb gyári árakon.
Újdonságokra előfizetnek, az O r s z á g g y ű l é s i beszédtár
VássLonzsebkendök tuczatja 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft 50 kr, 6 ft,
czimű mellékletet ingyen kapják.
7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft, 10 ft, egész 20 ftig.
Törülközők tuczatja 5 ft 60 kr, 6 ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, 8—16 ftig.
Minden 10 példány után egy tiszteletpéldány. **B
Szines agyi kanavász vége 9 ft, 10 ft, 11 ft, 12 ft, 13—16 ftig.

1860-lk évi folyamára.

Előfizetési föltételek:

Évnegyedre (április —június) . . 2 ft. 5 0 kr.
Félévre (április—szeptember)
. 5 „ — ,,
Háromnegyed évre (április—decz.) 7 „ 5 0 „
a

b

e

d

e
f
g
h
Világos.
Világos indul, g 4-ik lépésre matot mond.

A 319-dik számú feladvány megfejtése.
(Gróf Pongrácz Arnoldtól.)
Világos.
1. Fh4-f2
2. Ff2-b6
3. Fd3 -f 5

Sötét.

Világos. A) Sötét.
1
b7—b6
2. Bc8—oöt
bG-c5:
3. c2-c4+
Hd2-c5:
4. b3 - c4:tmat.
Helyesen fejtették inef?. Veszprémben: Fülöp József.
— Harasztiban: Gr. Festetich Benno (a 818-at is). — Miskolczon: Czenthe József. — Tisza-Polgáron: Liszauer Józs.
— Pozsonyban: Csery Gábor. — Pesten: Rakovszky-Vaeyon
Judith.
Rövid értesítések. Bécs. Dr. G. S. Örvendünk a viszonttalálkozásnak. A küldött feladványok megnyerték
tetszésünket. Szíves közreműködését továbbra is köszönettel veszszük. — Haraszti. Gr. F. B. A 321. feladványra
tett megjegyzést helyesnek találtuk, s a javítás mindjárt a
következő számban megtörtént. A 316. feladványra vonatkozólag azt hiszszük.hogy az említett első lépésre Bd2 c2
elegendő védelem.

Faö-c3:A)
Hd2-fl:
lépni kell
4.F-,H-,v. gy—tmat.

Myilt tér.*)

— (Bizonyítvány.) Alulírott, községében
orvos és gyógyszertár hiányában már több év óta
Pestről hordatván gyógyszereket, és a többek
között az angol patent-köszvény-vászont is **)
megrendelvén magának, mely mindig jó sikerrel
használtatott köszvény, csúz, nem különben daganatoknál, gyuladásoknál és kificzamodásoknál is.
Csak egy esetet akarok felemliteni, egy asszony,
ki 16 év óta iszonyú szaggatásokban szenvedett,
már a halálhoz igen közel volt, és az utolsó szentségekkel elláttatott, ezen köszvényvászon használata által egészsége ismét tökéletesen helyre állott.
Melvnélfogva kötelezve érzem magamat, ezen lélekismerete^en kiállított bizonyítványomat nyilvánosság elébe juttatni, hogy szenvedő embertársaimon segítve legyen.
Armend Fridrich»
Kelt Tordán, jan. 30. 1866.
a p 4 t és plébános.
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelősséget a szerk.
**) Pesten, Török József gyógyszertárában, király,
utcza.

Mai számunkhoz van csatolva a
Képes Újság előfizetési lölhivása az 1865/6-ik
évfolyam második felére.

TARTALOM.

Hl ETI-NAPTAR.

HIRDETÉSEK.

Gaál József (arczkép). — Falun. — Nyomtatott hírlapok a kuruezvilágban. — Három hires tánczmulatság. —
Farsangi lóverseny Rómában (képpel). — Kassa város egy
régi s egy uj épülete (két képpel). — Az esőről. — Munkács szőlőszete és borászata. — Kiss Károly és Szontagh
Gusztáv életéből. — Hol feküdt Valkóvármegye és Gara
helység? — Egyveleg. — Tarház: — Irodalom és művészet. — Egyház és iskola. — Ipar, gazdaság," kereskedés.
— Közintézetek, egyletek. — Közlekedés. — Mi újság?
— Abukovinai inség s a magyar közönség jótékonysága. —
Adakozások. — Nemzeti szinház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakkjáték. — Nyilt tér. — Heti-naptár.
Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-uteza 1. sz.)

Évnegyedre (april—június) . . 1 ft. 5 0 kr.
Félévre (april—szeptember) . . 3 „ — „
Háromnegyed évre (április—decz.) 4 „ 5 0 „

Cg" A pénzeslevelek bérmentesítése kéretik. * g j |

Valóságos vászon-asztalnemű.

A Vasárnapi Újságból az év elejétől teljes számú példányok- Asztalkendők tuczatja 5 ft 30 kr, 6 ft 20 kr, 6 ft 60 kr, 7 ft 50 kr, 8 ft, 9 ft.
Abroszok minden nagyságban hat személytől 24-ig. Asztali készletek 6, 12, 18 és
kal még folyvást szolgálhatunk.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4. szám.)

Tiszteletteljes megemlítéssel a londoni ipar-kiállitáson kitüntetve.

Dr. POPP J. G.

gyakorló fogorvos, cs. kir. ausztriai legf. szab., első amerikai s angol ízabadleveles I

3HTANATHERIN-SZAJVIZE

Bécsben, Stadt Bognergasse Nr. 2.

*w*

PERSONNE J.

IBLANYOS OLAJA,
a

.356(6-6)

1529(3-6)

Egy üveg ára 1 ft. 4 0 kr.
Kapható PESTEN: Tfirők József gyógyszerésznél király-uteza 7-ik sz. a.; — továbbá : Unschuld Ede, Balitzky Al. váczi-utoza, Soholz gysz.
„a szent háromsághoz", Molnár, ezelőtt Laykauf testvérek
nagykeresk., Lueff illatszerárus, Thallmayer és társa, Kindl
és Früwirth lipótváros, és Vértessi uraknál.
BUDÁN: Az udvari gyógyszertárban és Ráth gyógyszerésznél Tabán.
Ezen kitűnő készítmény 15 évi fennállása óta még Európán tul is a legnagyobb
elterjedést s hírnevet vívta ki magának, s annak használása a fogfájdalmak minden
nemei, továbbá a száj puharészek betegségei, ingó fogak, könnyen vérző beteg-loghus, csontszu és süly ellen a legjobbnak bizonyult be ; felolvasztja a nyálkát, mely
által a fog-kő képződése meggátoltatik, a szájízt jobbítja s arra frisitőleg hat s így
minden kellemetlen bűzt, melyek mesterséges vagy üres fogaktól, ételek vagy dohányzástól származnak, gyökeresen eltávolít. Minthogy az anatherin-szájviz a
fogakra s a szájrészekre sem bántólag, sem pedig, marólag nem hat, ennélfogva az
mindenkor mint szájtisztitó szer a legnagyobb szolgálatot teszi s a szájrészeket a
késő korig teljes egészség s friseségben fenntartja; kitűnő orvosi egyéniségek bizonyítványai annak ártalmatlan- s ajánlhatóságát elismerték, s az számtalan hírneves
orvos által már régóta rendeltetik.
Anatherin fog-pásta 1 szelencze ára
. . . . . . .
1 ft. 22 kr.
Fog-ólom, az üres fogak betöltésére 1 doboz ára
. . . 2 ft. 10 kr.
Növényi fogpor 1 tok ára
— ft. 63 ír.

megpróbálva

24 személyre. Legjobb minőségű kötő-ezérna csomója 1 ft 20 kr, és 1 ft 60 kr.
Nagy választás ágyterltAk, pique és tricot-paplanokból, kávés-kendökböl és
minden e nembe vágó czikkekből.
Raktárunkban vett czikkeknél nagy előnyül szolgál az, hogy minden megvett, az
árjegygyel ellátott czikk 14 nap alatt nemcsak kicserélhető, hanem egyszersmind ki nem
elégitési esetben az ár vissza is adatik.
Szállítások minden irányban, az ár előleges beküldése mellett vagy utánvétellel
gyorsan és legjobban eszközöltetnek, ugyszinte mindennemű megrendelések mustra szerint leghamarabb elkészíttetnek.

császári orvosi egyetem által Parisban.

Az orvosi egyetem tudósitványa szerint ezen olaj izletre nézve az édes mandolából készített olajhoz hasonló s megbeesülhetlen értékkel bír és sok tekintetben a
halmájzsir fölé bátran helyezhető. Ugyanaz a legnagyobb sikerrel alkalmaztatik a skrofulákban, u. m. golyva, mirigy daganatok s fekélyben sat. szenvedőknél, keletkezés Den
levő mellbajok, átalános bujakór s hogy az elerőtlenedetteknél vagy a higanynyali gyógyítás által megfogyatkozott egyéneknél az életerő felfrisittessék; továbbá maKacstermőszetű bőrmoh s tüdőgumó sat. ellsn.
Egy kisebb üveg ára 1 fc. 80 kr., egy nagyobb üvegé 2 ft.; a y í IO! >*
Eaktár Pesten: Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7-dik sz. a.
gyógyszertárban, városháztér; Budán.- az udvari gyógyszertárban, továbbá
gyógyszerészeknél, u. m.: Aradon: Szarka; Debreczenben: Borsos; Egerben:
y,
Eszéken: Deszáthy; Gyöngyösön: Koczianovich; Kolozsvárt: Wolff; Léván: Jooiemann; Miskolczon: Böszörményi; M. Vásárhelyt: Jeney; Mezóberényben: «
Pozsonyban: Pisztory; N. Szombatban: Hamaliár; Szegeden: Aigner; b. £
^
t e n : Kollener, és Unghvárt: Bene.
1OOU u

Kollárits József és fiai.

Frisíöltésü keserüvk

a budai Rákóczi-ásváoy-keserüsóforrásb'ól.

Kapható Buda-Pest minden füszerkereskedésében s a nagyobb
tartományi városokban.
Ezen budai Rákóczi-ásvány-keserüviz, mely a kir. magyar orvosi egyetem
műtermében pontosan megvizsgáltatván, egy bécsi font (32 lat = 7680 szemer) víz
370,778 szemer szilárd alkatrészeket tartalmaz, mely közt 154,2720 szemer kénsavas
magnesia találtatik, hogy ha tehát a kénsavas magnesia tömege jegeczesitett állapotban számítva kinyomatik, akkor egy bécsi font viznek tartalma 316,259, azaz
1% 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•iz a legeiősb ásványvizek közé tartozik, s a betegségek mindazon nemeiben használható, melyekben a püllnai, saidschüczi s minden más egyéb hasonnemű keserűvizek hathatósnak bizonyultak be, azon különbséggel, hogy a budai Rákóczi-forrásból
fölülmulhatlan sógazdag tartalmánál fogva sokkal kevesebb adag kívántatik a
gyógy siker előidézésére.
I n«í»r ~
Pest, április hóban 1865.
JUUSC1
1584 (2—3)

a budai Rákóczi-keserüforrás tulajdonosa.
Pesten, Erzsébet-tér 1. sz. a.

A legczélezefűbbeknek s legjobbaknak elismert

kerti- és tüzi-fecskendők,

melyek a pesti gazdaság kiállításon éremmel tüntettettek ki, a legjutányosb árért kaphatók

MendI István-nál
Pesten.

Raktár: király-oteza 18. ez. — Gyár: nagy diófa-oteza
10. SZ. a.

1639(2-6)
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ROCK I S T V Á N G É P G Y Á R A
Pesten, soroksári-nt 20. szám alatt,

ajánlja úgynevezett „Röck-féle" ismét gyakorlatilag javitott cséplőgépeit, kerekáll ványon tisztítás- és
zsákolással. Hozzá valóságos hordozható mozdonyt, a nélkül, hogy kerekeiről le kellessék emelni. Van
továbbá lleiisnian féle cséplö , kovácsolt rácsozott vaslatu dobbal, mely soha sem törik; ugyszinte
amerikai (czövékes) nagy munkaképességgel, hozzá erőfokozott mozdony, szinte tisztító s zsákoló
rosta, mely minden cséplő mellett használható, — mind ez leszállitott áron.
Tökéletesen felszerelt őrlőmalmok, gőz-, szél-, viz- és lóerőre, finom őrléshez való hengerrel,
részletei is külön-külön, állványok, kövek, a vasrészek súly szerint.
Mindenféle sajtók, u. in. élesztő, keményítő, bor, olaj, nyomdai kézi és gyorg, valamint göngyölő-sajtók, végre burgonya-, zab-, malátazúzó és spodiumtörő.
Álló, fekvő vagy hordozható minden nagyságú gőzgépekre érkező megrendelések egész készséggel teljesittetnek.
Elősorolt gépek nagyobbára készen kaphatók.
Gazdasági gépkészletem a legnagyobb választékban elismert jelességü Howard-féle ekék 1-ső
számú 15 ft., 2-dik 13ft.,3 dik 12 ft., 4-dik 11 frtért, aczál szántóvassal 1 írttal feljebb.
Eögtörők, boronák, irtokapák, töltögető és kapáló ekék, rétgyaluk, szénagyüjtők, morzsolok,
répavágók, mindennemű szeeakavágók és szórva-vető gépek 12' 3 soros repeze- és kukoricza-vetésre,
mind a legjutányosabb áron.
Mint eddigelé, ugy ez évben is a közeledő tavaszkor szándékom vidékre szakértőket kiküldeni,
kik a tőlem vásárolt cséplőket megvizsgálva, szükség esetében kijavitandják. Hogy tehát a tisztelt o-azdaközönség költséggel tul ne terheltessék, felkérem ezennel, miszerint a szükségelt javitásról legfeljebb
jövő april hó 15-ig okvetetlen értesíteni szíveskedjenek, a gépek megvizsgálásával, esetleg kijavításával
azonban csak azon egyént bizzák meg, ki tőlem 1866-ki igazolványt gyári pecséttel ellátva képes előmutatni, mivel az előbbiek érvénynélküliek.
..
,

ROCK

Pesten, márczius hóban 1866.

1552 (1-6)

ISTVÁN,

gyár-tulajdonos.

Dragées d'Ergotine Bonjean,
verzuekerte (Mutter-Kom)

Pillén

ezukros varjuköröm-növény-labdacsok,
a Société de Pharmacie által Parisban aranyéremmel kitüntetve.
Ezen labdacsok Európa leghirnevesb orvosai által a legnagyobb eredménynyel
alkalmaztatnak különösen a vérfolyáa (Hemoragie) minden nemeiben, továbbá vérköhögés,
idült vérhas (Dysenterie) és hasmenés (Diarrhöe), melyek kevés napok alatt meggyógyittatnak, az anyaméh vérdugulásai és vérvesztés eseteiben. Erőteljes hathatóságánál
togva a vérkeringést illetőleg a legkitűnőbb szer a mellbetegségek legyőzésére. Egy
kisebb üveg ára 1 ft., nagyobb üvege 2 ft.
' F ő r a k t á r : P h a r m a c i e Labelonye & €o. 19, rue Bourbon Villeneuve Parisban.
Kaktár Pesten: Törők József gyógyszerésznél, király-uteza 7-dik sz. a.; a városi
gyógyszertárban, városháztér. B u d á n : az udvari gyógyszertárban. Továbbá a következő
gyógyszerészeknél, u. m.: Aradon: Szarka; Debreczenben : Borsos; Egerben: Wes/ely;
Eszéken": Deszáthy; Gyöngyösön: Kcczianovicb; Kolozsvárt: Wolff; Léván: Bolemann; Miskolczon: Böszörményi; M.-Vásárhelyt: Jeney; Mezóberényben: Na'cisz;
Pozsonyban: Pisztory; N-Szombatban: Hamaliár; S. A. Újhelyben: Kollener; Ungh1Rf;i
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várt: Bene, és Szegeden: Aigner.

Dicséretesen ismert szépitöviz,
úgynevezett

HERCZEGNÖ-VIZ,

nr.'ly a bőrnek ifjas friseségét visszaadja s az arczszinét a legkésőbb korig, fehéren, nyulékonyan, tisztán, s lágyan fentartja, az arczot, nyakat, kezet s a
kart m nden bőrtisztáta'anságtól, u. m. szeplö, májfolt, napégetés, sárga-foltok, pörsenések, orr-vörPjheny, sömör, hópörsenés, égetés s arczredöktől
* megóvja. Ezen hathatóságára nézve dicséretesen
ismert szépitőszer egyedül s kizárólag valódi minőségben kapható:

illatszeráruk-kereskedésében

a „Minervához 44
U78 (6-10)
Pesten, v á c z i - u t e z a 2 1 - i k s z á m a l a t t .

Bizonyítvány.
POPP J. CS. fogorvos urnák Bécsbeii, Stadt Bognergasse Nr. &.

Midőn a megrendelt hat üveg szájviz kézhezvételét elismerném, kénytetve érzem
magamat Önt a felől értesíteni, hogy az eUő kísérlet, melyet intézetünkben ezzel tettem,
a legmeglepőbb eredményre vezetett.
A hatvan bárgyú gyermek között, kiket az itteni intézetbe eddig felvettem, volt j
kettő, kik sülyben szenvedtek. Az öa Anatherin-szájvize ezekné. szabjllyszerüleg alkal- '
inaztatott, és még mielőtt a hat üveg egészen felhasználtatott volna, a tökéletes gyógyulás bekövetkezett
Alidon önnek szegény védenczeink nevében köszönetet mondok, biztosítom önt,
liogy nem fogom elmulasztani intézetünkön kivü is jeles Anatherin-szájvizét, a hol csak
lehetséges, ajánlani, miután annak gyors hatása felől személyesen meggyőződtem.
Craschnitz (porosz Sziléziában)
tisztelettel

Reekc-Palinerstein grófja.

Kapható P e s t e n : t ö r ö k József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz.; Sztups
Oyörgy gysz. Síénatér; Scholtz gysz. városháztér; Molnár, Luefi' M., Vértessi S., és
Tallmayer és társánál. B u d á n : az udvari gyógyszertárban és Ráth gytíszerésznél |
Tabán, külváros.
1628 (2 -2) '

Épen most jelent meg és kapható
Kaposvárt Hagelmann Károly, és NagyKanizsán Waiditsch Jauos könyvkereskedőknél

„KÉK KÖNYV"
vagy

a kaposvári uradalom a Iiercze?
Eszterházy Catastropha előtt
éS Utál!. 1547 (2—3)
Irta C A S S 1 U S .
Ára 25 kr. o. é.
Titkos

1519 (4 -12)

betegségeket

még makacs és üdült bajokat is ugy
koródában, mint magán gyakorlat folytán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nélkül, ho^y a beteg hivatásában va$y
életmódjában gátoltatnék, gyökeresen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med. dr. Heifer Vilmos

Pest, király-uteza 27. sz Medetzházban, 1-só emelet, délelőtt 7—9-ig,
_
délután 1—4 óráig
£k#" Díjazott levelekre azonnal
valas/.oltalik, s kívánatra a gyógyszerek is> uiegküldeinek.

..MAGYAR GYERMEKBARAf

folyóiratra, mely minden hó utolján jelenik meg, az előfizetések
még folyvást elfogadtatnak.
Előfizetési ára egy évre postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva
2 forint.
Előfizethetni minden könyvkereskedésben is. "^Bfié «
Eddig 8 szám jelent meg.

A „Magyar Gyermekbarát" kiadóhivatala
(Pest, egyetem-uteza 4. sz. a.)
CB. kir. kizáról. szabad.

FOG-SZIVARKÁK,

legújabb, s mint legjobbnak elismert s legkéiiyelmesb szer a
fogfájás minden neme ellen,
egyedüli feltalálója: Török József gyógyszerész Pesten, király-uteza
7. sz. alatt.

Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos haiásuk végett átalános
használatra minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánlják. — A
fogfájásban szenvedő azon pillanatban meggyőződést szerezhet magának, hogy egy
jeles és okszerüleg összeállított készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megíelel — van dolga.
Gyermekek és nők is e szivarokat egéaz kényelemmel használhatják.
Miután a fogfájás annyira kellemetlen, és gyak/an éjjel áli be, a midöu a. csillapító szer nem igen van a kéznél, a fog-szivarkík mint l.-gjobb háziszernek, mindig
készletben kellene lenni
Ára egy skatulyának 1 ft., kisebb skatulyának 5 0 k r .

Ismétekdók illendő százalékban részesülnek. 1493 (6—6)
Középpenü elküldési raktár: a fentérintett feltaláló ..ál. Vidéken a következő gyógyszerész uraknál:

Arad: Szarka J .
Arad: Hidegh.
Ar.iny-Maróth: Simonics.
A.-Metzenzéf: Szurkay S.F.
Brassó: S fillér E.
Beregszász: Buzáth.
Bogdány: Szobonya N
Boros-Jenő: Katona Zs.
Bánfi-Hunyad: Holcer W.
Beszterczebánya: Gólner.
Debreczen: Borsog P.
Eger: Wessely.
Eger: Ertinger.
Eperies: Makoviczky.
Eszék: Deszáthy.
B.-Füred: Soós.
Gyöngyös : Koczianovitz.
Győr: Némethy P.
Győr: S-.abó Fer.
Gyula: örley Istv.
Igló: Kalmár Bért.
Igló: Türacher Guszt.
Ipolyság: Sariorius.
Illők: László.
Jolsva: Maiéter.
Jánosliáza: Kassa J .
Kassa. Maleter W.
Késmárk: Genersich.
Késmárk: Faykiss Józs.
Kecskemét: Handtl.
Kremnitz: Nyemtsek J
Komárom: Grötschl ut.

Szeged : Mesak Gy.
Kolo-svár: Dr. Hintz.
Szeged: Kovács M.
Kolozsvár: W'olfl'J.
Sz. Udvarhely: SolymosKoloisvár: Engl.
sy J .
Léva: Bolemann.
Lúgos: Kronetter.
I Székesfthérvár: Braun J .
M.-Óvár: Sziklay.
I Szentes: Eisdorfer.
MarOi-Vásárhely : Jenr-y. Sz.-St. György: Eötvös.
Miskolcz: Böszörményi.
Szolnok : Schefcsik.
Miskolez: Balogh I-tv.
| Somogy, Bájon : Körös L.
Munkács : Gottier J .
Sclmecz : Vitkovics.
N.-Beeíkerek : Klesky J . Somogy: Stambarszky.
N.-Károly : Jelinek.
j Sz.-Udvarhely : Kaunz J .
N.-Körös: Traxler.
| S-iil-Somly: Szalyházy J .
N.-Mihály: Czibur.
! Sopron: Eder.
N.-Várad: Molnár.
i Szatmár: Ember.
Nyiregjjháza: Mathaeides. : Temesvár: Pecher.
Nyitra: Dr. Láng E.
j Temesvár: Quirini Alois.
Nagy-Szöllős: Kovács.
I Tokaj: Krotíer.
Orosháza: Staurotzky.
Ujarad: Wagner K.
Paks: Malatinczky.
Újvidék: Schreiber F.
Pécs: Nendtwich.
Ungvár: Bene Laj.
Pozsony: Pisztory.
Világos: Hofbauer A.
Pankota: Frommhofer.
Varano : Csiszár.
Petrovácz: Ferenczy.
Vácz : Reichenhaller.
Rimaszombat: HamáliarC.
Vukovár: Krajesovits.
Rozsnyó: Posch J. F.
Várasd : Lellis.
lluma: Hisndl.
Zenta: Hausler Fr.
Szabadka: Joó.
Szabadka : Hofbauer u. Zólom: Gölner.
Zotnbor: Milasevits.
Sohn.
Zágráb: Hegedűs.
Sárbogárd: Trschtyanszky. Zágráb : Mittll.ach.
Szeged: Aigner K.
Zágráb: WassE.

Die „Verhandlungen des üngarischen Reichstages" 1865. 1866.
Herausgegeben von S. Chorini, Redakteur de« „Üngarischen
Fremdenblattes" (in deutscher Original-Uebersetzung).
D.e Aufmerksamkeit Europa's ist gegenwartig zum guíen Theil von dem in
Ungarn's Hauptstadt berathenden Reichstage in Anspruch genommen. Ein grossss
und seltenes Suhauspiel ist es, welches daselbst geboten wiril. Monarch und Volk,
die sich so viele Jahre kühl gegenübergestanden, habén ein einseitiges Experimentiren aufgeg«ben , welches sie mehr und mehr zu entfremden drohte; von beiden
Seiten wurde endlich die Abaichí, sich zu versöhnen, kundgegeben, und demReickgtage in Fest flel die Aufgabe zu, den Grundstein zu einem Gebüude zu legén, welches unter Mitwirkung der Gesatnmtvölker Oesterreichs volleudet, sie allé als
Kinder einer Faoiilie beherbergen soll.
Wir habén uns, bei dem hohen Interessé, welches die Vernandlungen des
üngarischen Reichstages bieten, entíchlossen, die in dieser Körperschaft geführten Debatten, allé hierauf Bezug habenden Aktenstücke, Biographien etc. in einem
heftweise erscheinenden Werke herauszugeben. Die mit Portriíts geschmüekten, in
d e u t s c h e r S p r a c h e erschein mden Hefte werden, abgeseben von dem augenblicklichen Interessé, in gleichmassige Bande vertheilt, ein dauerndes Monument für
die Thatigkeit dieses Reichstages bilden. Wir laden somit zur Pranumeration auf
dieses Werk ein, von welchem bereits d r e i H e f t e erschienen sind.
Preis: mit Zusendung des „l'ngarischeu Die „Verhandiungen des nngarischen
Fremdenblattes":
Heichstages" alléin:
Ganzjahrig . . . . 5 fl ö. W.
Ganzjahrig
- • • 7 A- ö - W Halbjahrig . . . . 3fl.5) kr. ö. W. Halbjahrig . . . . 2fl.80 kr. ö. W
sammt Postversendung.
lm nachsten Quartale beginnt im Feuilleton des „Üngarischen Fremdenb l a t t e s " ein historischer Román unter dem Titel :

Gráf STEFAN SZÉCHENYI
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->

von S . Chorini.
Die PranumerationsbetrSge slnd an die „Redaktion des Vngarischen Fremdenblattes", Pest, Stadthausplatz Nr. 3, zu adressiren. Buchhandler erhalten den
üblichen Rabatt.
„Die Redaktion des Üngarischen Fremdenblattes."

4 éves óriási gyönyörű gpárgagyökerekböl van mintegy 40Ü darab készletben'
száza 2 forint. — Akáczmag honi termés bizományképen mázsája 20—25 forint. —
Muharmagból bejelentve van 200 mérő, bécsi mérője 3 forint. — Piros czirokmag mázsája 10 forint. — Továbbá 8000 darab pyramidális topolyafa 2—5 éves ezre 20—40
forint. — A legnemesebb gyümölcsfák 4 0 - 5 0 krig. — Az egyesületi tagok telepein
vannak igen szép gyökeres szólőtövek és szőlővesszők, igen nagy mennyiségben. —
Ezenkivül minden gazdasági és kerti vetemény magvak nagy készletben, a legbiztosabb
forrásokból a legjutányosabb árak mellett — különösen ajánlhatók még óriási kukoricza,
mely két öl magasra nő és gyönyörű csöveket hajt. Ennek szárai nád szűkében egysze
rűbb fedélzetire is igen alkalmasak: fontja 1 ft. 50 kr. helyett csak 90 kr. Amerikai
átlátszó kukoricza fontja 40 kr. korai júliusi, 30 kr. — Párizsi burgonya igen korai, hathetes, fontja 5 kr. — Magyar luezerna mázsája 28—30 forintig. — Stájer hete, nedves

talajba való, mázsája 30—32 forintig.
Megrendelhetők Pesten, Józseftér 14. szám alatt.
a z

ezukros tejsavain os vastartalmú labdacsok
(verzuckerte milchsaure Eisen-Pillen),

megpróbálva a császári orvosi egyetem által Parisban.
A Gelis et Conté-féle tejsavanyos ezukros vastartalmú labdacsok a betegnek a
vasanyt a leghathatósb s legkellemesb formában nyújtja. Annak helybenhagyása a párisi
Akadémia de Médecine részéről csak akkor következett be, — miután a Bouilland, Fouquier és Bally bizottmányilag kiküldött tanár urak azzal kísérletet tőnek s abban megállapodtak, hogy azok hathatósága tartós, s hogy minden más hasonnemű vastartalmú
készítményeket f«lülmulnak.
Ezen felsóség, egy más ujabb tudósitvány által is igazoltatott, melyet egy Trousseau, Velpeau, Bouchardad, Depaul és Boudet tanár urakból álló bizottmány 1859-ik
évben, ugyanazon orvosi egyetemnél bemutatott.
Az orvosok ezen labdacsokat kiváltkép olynemű betegségekben rendelik, melyek
vérszegénységből származnak, valamint a sápkór (Chlorose), a testalkat elgyengülése
(Anámie), a fehérfolyás (Lencorrhoe) s a hószám könnyítése s előmozdítása sat. eseteiben fiataloknál.
A Gélis és Conté-féle labdacsok négyszögletes dobozokban, melyek függjelekkel
és szines burkolattal ellátva és rózsaszín szalaggal körülvéve vannak s melyeken Labelonye párisi fóraktáros aláírása és pecsétje függ — áruitatnak. A dobozok mindegyikéhez
használati utasítás van csatolva.
Raktár P e s t e n : Török József gyógyszerésznél, király-uteza 7-dik sz a.; a
városi gyógyszertárban, városháztér; B u d á n : az udvari gyógyszertárban, tovább
következő gyógyszerészeknél, u. m : Aradon: Szarka; üebreczenben: Borsos; Egerben: Weszely; Eszéken: Deszáthy; Gyöngyösön: Koc?iánovich; Kolozsvárt: WolfiP;
Léván: Boleman; Miskolczon: Böszörményi; M Vásárhelyt: Jeney; Mezóberényben;
NarcÍ3z; Pozsonyban: Pisztory; N. Szombatban: Hamaliár; Szegeden: Aigner;
S. A. üjhelyben: Kollener, és Unghvárt; Bene.
1519 (1—6)
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ményt nyújtott volna, mint a

Szives figyelemre.
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Dragées de lactate de fer de Gélis
et Conté,

jelen pesti vásár ideje alatt,
régi színháztéren, báró Sína-íiáz 1. sz.,

hol egy CSÖ(ltfttIlC£!CtÖI átvett rumbnrgi és hollandi vásznak, rumburgil
asztalnemük, törülközőkendök, kanavásznak, 2000 tuczat gyolcs és batiz zsebkendők, 20,000 darab legszebb rumburgi vászonból készült férfi- és nöi-ingek, melyek
jelen minőségük és olcsóságuknál fogva híresek,

üCF" értékük fele árán ~^bÉ

valódi ée hamisitlan vászon és igazi rőfmértékért jdtállva, elárusittatnak.
A férfi-ingek megrendelésénél a nyak bősége kívántatik.
A vásznak á r a :
1 vég 30 rőfós jó iehérfonal^ászon, becsára 16 ft., most csak 8 ft.

VARÍÍA LAJOS,

1 vég 30 rófös kitűnő házivászon (kézi fonat), becsára 20 ft., most csak 10 ft.

országos kertész-társulat főügynöke.

1 vég 30 rőfös különösen jó creas-vászon (fehérített), becsára 20 ft., most csak 10 ft.

Marhabetegségek s marhavész ellen

1 vég 80 rőfós kitűnő rumburgi vászon férfi-ingekre, becsára 80 ft., most csak 15 ft.

a korneuhurgi marhapor,

1 vég 40 rőfös rumburgi csérnavászon, becsára 32 ft., most csak 16 ft

eredménydús használatra talál

1 vég 30 rőfös vászon tartós ingekre használható, becsára 24 ft., most csak 12 ft.
1 vég 30 rőfós valódi rumburgi vászon, becsára 25 ft., most csak 13 ft.
1 vég 38 rőfös hollandi ezérnavászon, beciára 28 ft., most csak 14 ft.

engedvényezve a magas cs. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir. szász kormányok által,
kitüntetve a hamburgi, londoni, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, s a legnagyobb eredménynyel használtatik ő felsége m angol királyné, valamint ő felsége a porosz királyi
összes udvari istállóiban.
'
Valódi minőségben kapható:
PESTEK Tőrök József gyógyszerésznél, király-uteza 7. sz., T h a l m a y e r A. és társa,
Hnlbaner testvérek, Glatas J., R a k o d c z a y A. — Budán: a7, udvari gyógyszertárban, Aradon: Probst F. J , Tones és Freiberger. — A b o n y : Lukács A. — Brassóban: Heszheimer és társa, Gyertyánffy és fiai — N.-Becsker*'k: Nedelkovics. —^ Debreczenben: BignioJ., Csanak J . — Dettán: Braumüller. — D é v a . Lengye. — D.-Földvár: Nadhara P. — E p e r j e s e n : Zsembery J . — Eszéken: Deszáthy J . — Eszterg o m b a n : Bierbrauer C. J. — E g e r b e n : Tschögl J. — Gyöngyösön: Kocziánovich
— K a s s á n : Novelly A. — Kolozsvártt: Wolf.
K o m a r o m b a n : Belloni A., Ziegler
és fia. - Kőszeg: Bründl J . — Mohácson: Kögl. — Altmann. — Nagyváradon:
Janky A. — Nagy-Kanizsán: Feszelhofer és líosenberg. — Nyíregyháza: Reich cs
l'awlavits. — P a n c s o v á n : Rauschan és fiai és Gráf, - P a k s : Flórián J. — Pozsonyban: Scherz F., Hackenberger testv., Waritsek, Kovács J . — Rozsnyón: Posch J . —
Sopronban : Pachofer L., Müller P., Mezey A. — Székesfehérvárit: Legmann A. L..,
Kovács P. — S z e g e d e n : Aigner.— Selmeczen Dimák, Zelenka, — Szepesvárallyan:
'Fest J . B. — S z o l n o k o n : Scheftsik István. - Sziszeken: Dietrich A. - Temesvárit:
Maxer és Sailer A., Babusnik. — Trencsénben: Kulka és Wcisz. — Váczon: Bodendorfer. — Varasdon : Haíter F és Koterba. — V e s z p r é m b e n : Láng J. és T ^ z k » u
M. - V e r ö e z e : Bész J. K. — Zeliz: Steyrer A.
1476 (4 -8)

1 vég 50 rőfös hollandi szövet, becsára 40 ft., most csak 20 ft.
1 vég 50 rőfös irlandi szövet, becsára 48 ft., most csak 24 ft.
1 vég 50 rőfös belgiumi Szövet, becsára 60 ft., most csak 30 ft.
Mindenféle 50 és 54 rófös rumburgi szövet ára most csak 22, 24, 28, 32, 35, 40,
%5 —50 ftig a legfinomabbak.
_
Zseb- és asztalkendők a r a : ^ p @
1 tuczat kis vászon-zsebkendő ára most csak 1 ft. 20 kr.
1 tuczat nagyobb vászonzsebkendő ára most csak 2 ft. 50 kr.—8 ft. 50 krig.
1 tuczat nagy rumburgi váizonzsebkendő ára 4, 5, 6, 7 — 8 ftig a legfinomabb.
1 tuczat finom damast kávéskendőcske fehér vagy szürke, ára most csak 1 ft. 80 kr.,
2—8 ftig a legfinomabb.
1 tuczat jó erős konyha-törlő, ára most csak 2 ft. 60 kr. — 8 ftig.
1 tuczat damast törülköző vagy damast asztalkendő, ára most csak 5, 6, 7—8 ftig a |
legfinomabb.
rumburgi damast asztalteriték 6 személyre (azaz 1 abrosz és 6 hozzávaló asztal- j
kendő) ára most csak 5, 6, 7—8 ftig a legfinomabb.
1 rumburgi damast asztalteriték 12 személyre (azaz 1 abrosz és 12 hozzávaló asztalkendő), ára most csak 10, 12, 14—16 ftig a legfinomabb.
1 varrásnélküli 3 rőf hosszú és 2 róf széles lepedő ára csak 8 forint.

Női- és férfi-fehérnemuck ára :

Biztos és gyors kiirtása

Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból, sima 1 ft. 80 kr., hímzett 2 ft. 80 kr.

patkányok s egereknek,
egy •«. kir. kizár. szab. patkány- s egérpusztitó szer által gyertya formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é.

Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török József gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik sz. a.,
továbbá:

*

•,

J>
N..Becskerek:Nedelkovits. - Csáktornyán: Kárász A. - Eperjesen: ™
- Jassenova: Dudovits J. - Keszthelyen: Wünsch F. - Kolozsvartt: w o a ^
Pozsonyban: Scherz Fülöp. - Sopronban: Pachhofer,- »°™"?lii: 1474 í l 0 ' - l 4 )
rasdon: Halter D. F., - Veröczén: Besz J. K. uraknál. 14/4 (W M)
T

Női-ingek rumburgi vagy hollandi vászonból finom kézi hímzéssel 8 ft. 50 kr.,
4 — 5 ftig a legfinomabbak, ezelőtt 3-szoros ára volt.
Férfi-ingek, igen jó szabásuak, valódi rumburgi vagy hollandi vászonból, ára most
2 ft^öO kr., 3, 4, 5 ftig a legfinomabbak.
Férfi-gatyák igen tartós vászonból, félmagyar 1 ft. 60kr., egész magyar 2ft. darahja.
Mesés olcsó áron adatnak el a legszebb francíia gyapjú és kashemir asztal- és ágyteritók legszebb szinnyomattal, d,rabja 5, 6, 7, 8, 9, 10 ftig.
Megrendelések a pénz bérmentes beküldése vagy postai utánvétel mellett a
leglelkiismeretesebben tuljesittetnek. A leveiek ekép czimzendők:

„METII S. Pesten, régi szinház-tér 1. sz. a ( < 1549 (8-4)
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MÖSSMER JÓZSEF

A REGÉLŐ

rumburgi vászonraktára

„A MENYASSZONYHOZ"

czimü folyóiratra, mely minden hóban kétszer, 15-kén és 30-kán
jelenik meg, az előfizetés még folyvást elfogadtatik.

Út,

ajánlja igen jól rendezett árutárát, úgymint:
rumburgi, hollandi, creas, sziléziai fonal-vásznak, s/4, 9/4, '% széles
6 ft.
ágylepedöknek való vásznak, valamint kész fehérnemüek,
3 ft. 80 rőfös asztalnemüek, 6, 12, 18 és 24 személyre való asztalteritékek, törülközőkendők,

Előfizetési feltételek 1866-ik évre.

t

Pesten, uri- és zsibárus-uteza szegletén, b. Orczy-ffle házban,

Januártól kezdve deczember végéig
Januártól kezdve június végéig
Eddig öt fűzet jelent meg.

asztalabroszok különféle nagyságban, asztalkendők, kávéskendók, fehér és szines vászon
zsebkendők, angol és franczia battistkendők, fehér és tarka vászon esinvat-ágynemüek,
butorcsinvatok, nankingok, szines perkálok, gazdasági ruhaszövetek, szines ingkelmék,
Az
ö t f ü z e t
t a r t a l m a :
asztal- és ágyteritők, úgyszintén mindenféle fehér szövetek, fehér perkál, battist, clair,
I. Az elválaszthatlan kapocs. Regény, irta Vértesi Arnold. — A medeah-i fuvolái. El- moul, nyári piké, madapolan, angol shirding, piité-takarózók különféle nagyságban;
besiélés. Giintner F. után Kozák Nep. J . — Teníer William. — Női boszu.
ezeken kivül angol gyapjubársonyok, szines perkálok, orlean- és lüster-szövetek, ruhákII. Az elválaszthatlan kapocs regény folytatása. — A medeah-i fuvolás elbeszélés vége. nak való jutányos gyapjú-szövetek, szines alsó-szoknyák, amerikai bőrök, viaszos vász— Eltévedés a Rappahannock mellett. — A puszta ház. — A gyomorbeszéléi
nakat és több itt meg nem nevezett áruezikkeket, és mindennemű
haszna. — A csillagos ég. — Viaskodás egy kígyóval. — Prairie-égés. — Északk é s z feh érne miiekből,
1537(2-3)
amerikai kép.
III. Az elválaszthatlan kapoes regény vég«. — Egy boldog óra. Eredeti novella. — A
halott vőlegény. Beszély A.T. után Kozák Nep. J. — A teve keleten.—A szabadkai
legjutányosbra szabott áron.
kastély. Történeti elbeszélés. — Muzulmán-credo. — Pünkösd. — Egyveleg. —
Szerkesztői üzenetek.
IV. A mostoha. Litkai Andortól. — Egy tekintet. Régi történet. Neme* Alberttől. — A
Vidéki megrendelések, feladvány szerint, pontosan és jól teljesittetnek.
fehér, vörös és feketebőrii emberek eredete.
V. A magasban. Regény. Irta Auerbach Berthold, forditotta Beniczky Irma. — Utolsó
küzdelem Hadúrért. Történeti elbeszélés. Irta Abrai Károly. — Francziaország
Minden gyomorbaj és váltólázban szenvedőknek na-l
viszonya Siamhoz. Siam királya és vallása. — Apróságok.
$ W Az 1865. évi folyamból teljes számn példányok még folyvást kaphatókgyön ajánlandó
I
Ára 1865. márcziustól kezdve deczember végéig (tiz hónap) . . 5 ft.
1 0 2 5 12)

A vásznak valódiságaért j ó t á l l á s biztosiítatik.

1865. július 1-től kezdve deczember végéig (hat hónap) . . . . 3 ft.
SW* Ez utóbbi folyamokat megrendelő t. ez. előfizetők múlt őszi műmellékletünket szintén megkapják.
*

A „Regélő" kiadó-hivatala
(Pest, egyetem-uteza 4-ik sz. a.)

KÖIWIG GYULA
(Pest, 3 korona-nteza 12. sz.)

importált szivar-üzlete

legnagyobb transito-raktára
a svajezi s más külföldi- és importalt havannaíiszivaroknak
100 darab, vámot beleértve. 5 frttól 55 frtig,
kizárólagos raktára jeles és igen finom törökdohánynyal töltött

SUT* papir-szivarkáknak "^Hl

a sz.-pétervári és moskaui nagyhírű L a - f e r m e gyárból.
Részletes árjegyzékek ingyen. — Vidéki megbízások pontosan teljesittetnek.
1488 ($-9)

Nincs többé Dorsch niájolaj!

GRIMAULT és TAllSA gyógyszerészek

JÓDTARTALMÚ HETEK-SZÖRPJE
PARISBAN (Rue Richelieu 45).

1394 (12-32)

Azon sok nemű szerek közt, melyek javaslatba hozattak, hogy az oly kellemetlen
izü s formája által a betegre nézve oly kiállhatlan hal májo'aj mással pótoltassák, tagadhatlanul eddig a GrimauH-féls jódtartalmú retek-szörpje bizonyult be a leghathatósbnak
» a ezélnak tökéletesen megfelelőnek. Annak jótékony hatása különösen mellbetegségekben, aszkór, an'ámi, lymphati és skrofulabántalmakban mindenkor igazolva lön; a gyomrot nem rohanja meg, az étvágyra ingerlóleg hat, s különösen gyermekeknél a bőr szintelség s ernyedtsége eseteiben, melyhez gyakran a nedvek megromlása is csatlakozik,
valamint a nyakmirigy kifejlődése ellen eredménynyel használtatik.
A retek-szörp a párisi orvosi gyakorlatban nem rég vétetett alkalmazásban a ma
már a legkitűnőbb orvosok által naponkint mint vértisztitószer a legkiválóbb eredménynyel rendeketik.
A jódtartalmú retek-szörp alapja a kerti zsázsa nedve (nasturtium), a reteké, a
torma (eochleria) mindkettő elismert tulajdonságú antiscorbutféle növény, melyek természeti állapotban iblanyt s kénkövet tartalmaznak, s melynek neve a készítmény hathatóságáról i a bevevéi könnyüségéről a megnőtteknél épen ugy mint a gyermekeknél
elégséges biztosítékot nyújt. Baiin s Cacenave a „St.-Louis" kórház orvosai Párisbaa a
jódtartalmú retek-szörpöt, támaszkodva az azzal tett számtalan sikeres gyögyeredményekre — különösen a bőrbetegségek minden nemében ajánlják. — Ára 2 ft. 50 kr.
A főraktár létezik TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, Pest király-uteza 7. sz. a.

IIOLFELD HENRIK

VÁSZONRAKTÁRA

„a kék golyóhoz" Pesten, Dorottya-uteza 8-ik szára alatt,

ajánlja a legjutányosb szabott árakért mindennemű rumbnrgi-, hollandi-, kreaszés fonal vásznak jólrendezett raktárát; kaphatók nála továbbá minde»nemú
asztalkészületek, törűlközőkendök, vászon zsebkendők, ágybéli szövetek,
ablakfiiggőnyök, valamint mindennemű fehéráruezikkek, női és férfirnhakelmek, kötő- és varróczérnák, béllésnek való szövetek s minden az e szakba
vágó áruezikkek.
fPF* Megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek, s kívánatra árjegyzékek küldetnek.
1546 (2—8)

DR. PEARCE EDW.

GYOMORSZESZE
szabadalmazott

(Magén-

Essenz)

mint kitűnő segédszer, úgymint: elromlott gyomor, étvágyhiány,
gyomor-émelygés, rögzött gyoniorgyengeség és rósz emésztés,
savanyképzés, gyomorégetés, felfúvódás, gyomorgörcs, fejfájás
(ha t. i. ez a gyomorból származik), váltóláz 8tb. ellen.

Főraktár egész Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tót- és Dalraátországokra nézve:

PESTEN TÖRÖK JÓZSEF

gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik szám alatt, kihez mindazon vidéki gyógyszerész arak, kik raktárt kivannak átvállalni, szíveskedjenek fordulni.
BÉCSRE és a többi koronaországokra nézve a főraktár WEISS JÓZSEF
gyógyszerész urnái létezik Bécsben, Tuchlauben Nr. 27.
Azokon kivül még léteznek raktárak következő gyógyszerész uraknál:
Aradon: Szarka János.
Jászkán: Ody Károly.
Pozsonyban: Pisztory B.,
Baán: Bartovics István.
Jolsvan: Maiéter Béla.
Schneeberger D.
Báttaszéken: Fasch Lajos. Kolozsvártt: Hincz D. és Rimaszombaton. HamalBrassóban: Stiehler Ede
Wolff János.
jár K.
„a fehér templomhoz".
Lngoson: Kronetter F.
Csáczán : Bentsáth Fidél. Magyar-Óvartt: Sziklay Rosnyón. Posch J. J.
SárbogárdonTrsztyánszki
Czirczen: Vekerle János.
Antal.
Debreczenben: Borsos F.
Károly.
Egerben: Ertingerlgnácz. Makón: Nagy Adolf.
Szegeden: Aigner Károly
Miskolczon:
Balogh
Istv.
Eszéken: Karolovics M. és
és Meák Gyula.
Módoson: Jezovits Zsig- Szent-Miklóson: Haluska
Deszáthy István.
mond.
Darnvár-fürdőben: KuPéter.
Monoron: Demtsa Kon-Szinér-Várallyán: Gerber
schevitch A. L.
stantin.
Göllnitzben: Brujmann K.
Ödön.
Munkácson: Gottier Lip. Szikszón: A-ichmaiin Józs.
Ede.
Gyöngyösöd : Kocziano- Nagy-Lakon: Lenhard J- Temesvárit: Pecher J. E.
vich J .
Nagy-Mihályban: Czibur Tokajban: KrötzerÁgost.
Győrött: Némethy Pál.
Tornallyán: Lipthay J.
Bertalan.
Ua.jdu-Dorogb.on: Tanács Nasiczban (Szlavóniában): Ungváron: Bene L.
Uj-Bányán: Nickel Ödön.
Mihály.
Mernyik András.
Varasdon: Lellis Ede.
Hlokon: László Frigyes.
Jánosházán: KossáGuszt. Orosházán: Székány Istv. Zágrábban: Mittelbach Zs.
Pécsett: Nendtwich Vilm.

l

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

Isméti eladóknak illendő engedek adatik.

Figyelemreméltó kertkedvelőknek!

Mindennemű fris főzelék-, virág- s mezei magvakon kívül kapható még ráktáramban kellő választékban szaktudományilag összeválasztott s minden szükségletnek megfelelő magvak, u m.: főzelék-magvak: 5 faj 40 kr.; 10 faj 60 kr.; 15 faj 1ft.;20 faj
2
2:
20 : .
50 kr.; 20 faj 1 ft. Ezenkívül bátor"vagyok a°t. ez. közönséget valódi"braunsclnreigí
káposztamagvakkal ellátott raktáramra tisztelettel figyelmeztetni, fontja 4 ft.; továbbá
kaphatók még nálam nagy választékban fúmagvak s fúmagkeverékek mezők s parkok
tartós bevetésére, gyümölcs- és dísifák és szőlővesszők a legjutányosb áron.
1536 (2-3)

MARC F.,

magkereskedése Pesten, kigyóuteza 6. sz. alatt.
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CHEFS-D'OEUVRE DE TOILETTE!
Császári, királyi és fejedelmi udvarok által pártfogolt!
Kiváltságok-, szabadalmak- es érmekkel kitüntetett!

Dr. BÉRINGUIER L.

KORONA-SZESZE.

(Qnintessenz d'EaudeCologne.)
Egy
eredeti palaczk 1 forint 25 krajezár.
[
Kitűnő minőségű — nemcsak mint becses illat- és mosdóviz,
hanem mint hatalmas orvoiszer is, mely az életerőt fólfruiti és
edzi.

BORCHARDT ORVOSTUDOR

NÖVÉNYSZAPPANA,

az arezszin szépítése- és javítására, s kipróbált
izer a bőr minden tisztátlansága ellen, valamint
nagy sikerrel alkalmazható a fürdók minden neménél
bepecsételt eredeti csomag ára 42 kr. _ _

Dr. Bcringuier

NÖVÉNYI HAJFESTŐSZERE.

(Tokban kefék- és csészékkel együtt 5 ft.)
Mint ezélnak teljesen megfelelő s mint tökéletesen ártalmatlan szer van elismerve, s vele a hajat, szakállt és szemöldököt minden tetszés szerinti árnyalatban tartósan festhetni.

Dr. LINDES TANÁR

növényi rudacs- haj kenőcse.
(Stangen-Pomade.)

Dr. BÉRINGU1ER

növény - gyökér - hajolaja.

Egy, hosszabb használatra elegendő palaczkkal
1 forint.
A legjobb minőségű növényi alkatrészekből készítve, a. haj
és szakáll fenntartására, erősítése- és szépítésére, valamint a
terhes bőrhámlái és sömörképződés megakadályozására.

Dr. Suin de Boutemard

FOG-PASTÁJA.

„^
V, és V, csomagokban ára 70 és 35kr.
A fogak éi foginy épentartása- és tisztítására a legolcsóbb,
legkényelmesb és legbiztosabb szer, egyúttal e pasta az egész
szájüregnek.fölötte jótékony frisseséget kölcsönöz.

Balzsamos olajsiappan.

mint gyengéd, hathatós mindennapi mosdó-szer, még a hölgyek
és gyermekek leggyengédebb bőrére nézve is, a legsürgősebben
jálttil;
egy eredeti csomag ára 35 kr.

Német-

készülé-

országi

kek

tricliin

80 kr.

Nagyitóüvegek (Mikroskope) a tricinnek
(fonalócz) vizsgálására, trichin-készülékkel
6 ft.
STagyobbszerűmikroskópok 10 ft. és feljebb,
legújabb szerkezetű vámsuly-levélmérlegek
1 ft.
Magnesium-sodrony (1 láb) . . 10 kr.
~inom szemüvegek, aczél és szaru foglalványnyal 1 ft., 1 ft. 50 kr., 2 ft.
„ szemüvegek ezüst foglalványnyal
S ft., legerősebbek 5 ft.
„ eiüst szemüvegek foglalvány nélkül
3 ft.
„ arany szemüvegek könnyű foglalványnyal
.'
6 ft.
Rococos (Pínce-nes) kautsuk foglalványnyallft.—lft.SOkr.
Rococos
,,
békateknő foglalványnyal . . 3 - 5 ft.
Rococos
„
aczél foglalványnyal
1 ft. 60 kr , 3 ft.
Rococos
„
ezüst foglalványnyal
3 ft. 60 kr., 5 ft.

Dr. HARTÜNG

chinahéj - olaja,

la legjobb chinahéj-főzetéből, baksamo« olajakkal, a haj fenntartása- <ís
szépítésére.

Dr. HARTÜNG

á 85 kr.

növény-haj kenőcse.

a haj fényét s ruganyosságát öregbiti, s egyúttal a hajbub szí- élesztő, tápláló nedvek ej növényi alkatrészekből, a hajnövés
lárdan tartására is alkalmas-.rr: egy eredeti darab ára 50 kr.ZZZ
"jr* fölélesztése- és élénkítésére.

Az összes fónnebbi, kitűnő sajátságaik által dicséretesen ismert szerek, valódisagukérti kezesség mellett

| | g p Kaphatók: ~9KI

Török J.,

Jezovitz Hl., Scholtz J..

Kiss K.

Sztnpa Gy.

„kigyó " czimü gyógyszertárában a
gyógysz., király-uteza, gysz. a „magyar ki- városi gyógyszer- gyógyszertárában.
izénatéren.
7. sz. alatt.
rályhoz."
_
tár. m

BÜDAN: A városi gyógy- Ráth Péter

D f f i i Á |ff. Bakats A. Prochaska J.

Színházi látcsók, egészen tiszta sainvevő
(achromatisch) üvegekkel különféle foglalványnyal
5 ft. 30 ftig.
Kettőstáborilátcsők(Bmocles) 16 fc. 40ftig.
Finom távcsők
őft. SOftig.
Érez és kéneső légmérők (Barometers), hévmérők (Thermometers), időmérők (Metronómén), rajzoló-eszközök, kéz-üvegek
(Loupen), bor-, must-, eczet- és pálinkafokmérők, stereoskópok sat., a legjutányosb árakért kaphatok s ajánltatnak

szertárában.
gyógyszert, tábán.
^MMWMmlM
m gyógyszert
gyógyszertárb.
kereskedésében.
Talamint a magyar király tág s örökös tartományok előkelőbb városaiban felállított raktárakban, úgymint:
Mitrovicz: Miic Sabbás.
Székes-Fehérvár: Deutsch A.,
Hatzfeld : Schnur F. J.
Arad: Tedeschi J.
Légmán S. és Braun J. gysz.
A.-Kubin: Tyroler ét Schle- Högyész: Rausz W. és fia. Malaczka: Rőhrick J. gy.
Magyar-Ovár: Czeh Sándor. Szamosa)vár : Placsintar G.
Ilomonna: Pupinszky J.
singer.
ésfia,gyógysz.
H.-M.-Vásárhely : Braun és Nagy-Becskerek: Pyrra J.D.
Almás: Beck Kóbi.
Nagy-Várad: Huzella M. és Szala-Egerszeg: Iezóó F.
társa.
Baja: Klenántz és Babóes.
Szabadka: Simony J. és FarJanky A.
Holits: Mühlbauer R. gy»z.
Bártfa: Waníek és társa.
N.-Kanizsa: Welisch M. W. kas J.
Brassó: Stenner F. és Jeke- j Heves: Blau J.
és Rosenfeld Sándor.
Szentes: Eígzdorfer G. gysz.
lius F. gyógysz.
I Igló: Tirscher G. gyógyss.
N.-Kikinda: Manojlovit* P.
Szathmár: Weisz J.
B.-Gyarmath: Omazta T.
: Jászberény: Leitner K.
N.-Szeben : Zőhrer J. F.
Szegszárd • Brassay M. gysz. látszcrészek által Pesten, a vácziB.-Csaba : Láczay J. gysa- | Jolsva: Porubszky S.
N.-Szombat: Készely J.
Szeged: Kovács M. gysz.,KoBesztercze: Kelp Frigy., Diet- jKőszeg: Tenkóczy V. gyszutczában.
Nagybánya: Haracsek J.
váes Albert gysz., Fischer és
rich és Flelscher.
j Kőhalom : Láng G. R.
i
9
K
^
Kijavítások
a leggyorsabban s legN.-Ábony:
Lukács
A.
gysz.
Károlyfehérvár:
Matherny
E.
Schopper.
Bonyhád: Straicher B.
!
jobban eszközöltetnek.
N.-Károly: Schóberl C.
Székely-Udvarhely: Kanntz
Breznóbánya: Göllner S. F. j és Rusz J .
9W~ Ószerü színházi látcsők és távcsők
J. A. gyógysz.
és
fia.
I Kassa: Eschwig E. és Quirí- N.-Mihály: Brenning F.
illendő felfizetés mellett ujjakkal becserélN.-Sz.-Miklós: Klar F.
Siklós: Holmik F. gyógysz.
Beszterczebánya:Buschmann j feldlL
tetnek.
1544 (1—10)
Nyírbátor: Légányi E.
Szászsebes: Weiszőrtel G. A.
J. és Göllner F. gyógysz. | Kaposvár: Kohn Jakab.
J
P
^
"
Levélbeli
megrendelésekre
a legNyíregyháza:
íleicb
és
PavSzigeth:
Rath
J.
Böszörmény: Lányi M.
j Késmárk: Genersich A. gysz.
nagyobb gond fordittatik.
Szoboszló: Túry J.
Bazin: Streicher Gy.
j Kecskemét: Markovits G. és lovite.
Nyltra: Dr. Láng E. gysz.
Szolnok: Braun J.
Csáktornya: Kárász A.
Fáy Kiss József gyógysi.
Nagy-Enyed : BistritsáayL
Sepsi-Sz.-GyörgyWitályosB.
Csongrád : Tari L.
Keszthely: Singer M.
Nádudvar: Lippe Salamon.
Szinyérváralja: Gerber Jenő.
Csákvár • Lukács Gyula gysz. Komárom: Belloni A.
®^* Frie "^21
Nagy-Kalló: Mandl S.
Tasnád: Szongott Jakab.
Csanád: Telbisz J .
Kalocsa: Behr L. B.
Oravicza: Schnabel Gyula.
Tata:MerklA.
Csacza: Eichenwald M.
Kisújszállás: Nagy S.
Ó-Orsova: Bóhme K.
Temesvár: JahnerKár. gysz.,
Csákóvá: Wojnovits D. B.
Kisbér: Stern E.
Roth L. gyógysz., Kuttn M.
Debreczen: Czanak J . gysz., Kolozsvár: Wolf J. gy*z. ée Paks: Flórián J.
Pancsova: Huber J.
és Pecher J. E. gyógysz.
Rothschneck K., Geréby és Engel J. gysz.
úgymint:
Pápa : Bermüller J. és T«eh«- Torda: Welits Gy.
Hannig.
Körmöezbánya: Ritter J.
Lóhere,
valódi
franczia és magyar
Tolna:
Hofbauer
M.
pen
E.
Knn-Sz.-Miklós: Csapó G.
Detta: Braumüller J. gy»z.
luezerna.
TrencséH: Kulka Izidor.
Déva: Bosnyák és Gergelyfi. Kuhin: Stojanovics J .
Pétervárad: Nagy J.
Lóhere, stájer vörös.
Topolya: Sárkány L. gysi.
Kezdi-Vásárhely: Fejér L. Pozson: Weinstabl C ,
D.-F*ldvár:NádheraP.
Réti here, fehér hollandi.
Vnghvár:Liszkay János.
Lippa: Csordán A.
Deés : Kremer S.
riciF gyógy"Vadócz (Raigras), angol, franczia
Ujbecse: ifj. Willíachal,iptó-Sr.-Miklós: Krivosz J. Pécs:
Erzsébetváros: Schmidt A.
Adler A. é« Zách K..
olasz, belföldi.
Üj-Verbász: Singer H.
Eperjes: Zsembery Ignácz, és Losonez: Bódy J. E.
Putnok: Siepessy J. gygz.
Réti csibehúr (Spörgel).
Újvidéken: Schreiber Férd.
Lubló- Glatz J.
Pap Józs. Sám.
Büchler W.
Baltaczim (Esparcet).
Versecz: Fuchs J.
LngOü: Schieszler A. él Pop- Pásztó:
Eger: Pillér és Tschőgl.
Rimaszombat: Kratsehmir. Vnkovár: Stanits T.
Czukor- és takarmány-czéklarépa.
Esztergom: Bierbrauer C. J . povits J.
Bosnyó: Feymann A.
Tarló-répa.
Érsekújvár: Laczko F.
Léva : Boleraann E. gyógysz. Rózsahegy: Juzeezky gyg„. Vág-Ujhely: Baier«dorf L.
Bükköny, mohar, nyári- éa észiVeröcze : Doma L.
Facset: Hirschl D.
Makó: Ocsovseky S.
Ruina: Bogdánovics J .
repeze.
Varazsd: Tauschek S. A. él
Fehértemplom: Poppovíts B. Marezali: Istl A. özv.
Tavaszi-buza és rozs.
Halter Sándor gyógysz.
Marósvásárhely:Fogaras«yJ. Sasvár : Müke A. gysz.
J., kék csillag.
Pohánka.
Medgyes: Vandory s Brandteh Segesvár: Miszelbacherfiaé Veszprém : Guthard fiai és
Georgenberg: Hensch E.
Mezei komacsin (Timoteusgras).
Teutsch.
Heinrich A.
é» Brekner Károly.
GAlnitz: Boldoghy E.
Barnótlú (Pimpinella).
Selmeczbánya: Dtmák J . C Váez: Bodendorfer Gyula.
Győr:EckerF.,SzaylerégCeyp. Mohács: Philipp F.
Akáczfa-magvak és más magfajok.
Szombathely:
T
e
m
l
F..
Zalathna:
Megay
G.
A.
gy«z.
p
e
Miskolcz:
Böszörményi
JGyöngyös: Kocziánovich J.
Marhasó és trágyasó.
Packhofer J-, ^s Pillich F Zenta: Wuits tentv.
gysz. és Spuller J . A.
gyógysz.
Olaj-pogácsa.
gyógysz.
Z«inbor: Popits István és FalGy.-Sz.-Miklós: Fröhlich E. Moór: Ebner J.
Szappangyökér, vagdalt és őrlött.
czion* Gyula.
Munkács: Tóth K., Haupt J. Sopron: Mezey A. gyógysz.
Gynla: Oerley István gysz.
Gabona-zsákok és gyékények.
Eder
F.
gyóffy"-,
é«
P
h
Zimony
:
Joannovics
A.
D.
L.
és
Horvits
S.
hofer
L.
Halas: Hirschler D.
Gép-olaj.
a fenntebb érintett, szab. speczialitások megalapított hírneve a legkülönfélébb utánzáAngol patent-kocsi- és gépkenöcs
BIZTOSÍTÉK. Minthogy
meghamisitásokat idézik elő, ennélfogva tisztelettel felkérem a t. ez. fogyasztó-közönséget,
Fekete lábföld virágokhoz.
hogy nemcsak saját a bel- s külföldön oly hizelgó megtiszteltetésben álló áruczikkeim érdekében számtalanszor közhírré tett
C F " Jó mii őségben és jutáeredeti csomagolási modorra, hanem azon hiteles bizományi ezégekre is, melyek időnkint a helyi és tartományi hírlapokban
nyos
áros kaphatók:
köztudomásra juttattak, - csalódás kikerülése tekintetéből, — éber figyelmét kiterjeszteni szíveskednék.
1143 (16 - 21)

GA1DER0NI és TÁRSA

IVETÖMA6VAK,

RAYIvfOftD é s TÁRSA.

mútani vegyészek, illatszer-gyárosok és cs. kir. szabadalom-tulajdonosok Berlinben.

HalbauerG. János

kereskedésében Pesten, király1498 (6—0)
utcza 5. sz.

Tizenharmadik évfolyam.

12-ik szám.

136

PIRNITZER TESTVÉREK

pénzváltó- és bizomány-üzlete Pesten, Dorottya-ntcza 10-ik szám alatt.
foglalkozik:

mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy főijegyezve van, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik Ai
utolsó részlet, lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szolgáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatf
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése álta'v
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A j«lenre nézve ajánljuk következő társasági biztosító
leveleinket:
A. 10 Credit-sorsjegyre 7 ft. 25 krval 20 havi részié fizetéssel
B. 10
„
„
9 ft. 75 „ % évi
C. 10 1861. 100 frtos sorsjegyre 5 ft havonkinti

1. Mindennemű állam- és iparpapirok, sorsjegyek, fóldtehermentesitési él elsőbbség
kötvények, záloglevelek, arany- 8 ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásárlásával s eladásával.
2. Magyar bank- és iparpapirok bevásárlásával s eladásával.
8. Mindennemű értékpapirokrai kölcsönadással s az előlegezett összeg vagy egyszerre
vagy részletenkint fizethető vissza.
4. Utalványok s hitellevelek kibocsátásával, Európa bármely váltópiaczára, tetszés
szerinti látra.
5. Lejárt szelvények és kötelezvények beváltásával s kihúzott sorsjegyek leszámítolásával.
6. Kisorsolható mindennemű értékpapírok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbizásolc elvállalágával s azok elintézésével,
a pesti, bécsi s kül börzék számára,

D. 10 1864. 50 „
E. 10 1864. 100
F. 10 1861. 50

a legméUányosb föltételek alatt.

részletfizetések mellett,

SO

2ft.50 kr. hav.
7 ft. 25 kr. '
3 ft 65 kr.

évi

Itten 10 személy játszik 10 sorsjegyre, s mindegyik személy a tiredrészre, s mind
egyik részvevőnek az utolsó részlet befizetése alkalmával, egy eredeti sorsjegy fog
kiszolgáltatni.
G. 50 Rudolf-sorsjegyre S ft. 60 krval 20 havi részletfizetéssel.

Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határidők egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a Tevőnek azonnal a egyedüli birtokába esik.
Kamatozó papirok azonban azon olönyt nyújtják, hogy a szelvények a vevő birtokába mennek át, s így a beszedendő kuniatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
8E értékpapírok a napi árfolyam s/erint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.
Hogy a t. ez. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittethessék, s hogy mindenkinek alkalom nyujtathassék, csekély havi részlet-fizetéssel saját
választása szerint egyidejűleg legalább is 5 darab különnemü sorsjegynek birtokába
juthatni, alább következő összeállításokat rendeztünk :
4l/t fl. havonkint: l WindischgrStz-,Waldstein-, Como-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
•
«
»
1 Salm-, Genois-, WindischgrStz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
7
„
„
1 1864-ki 50 ftos, Páln>-,Genois-,Windischgratz-,Keglevich-sorsj.
8
„
„
1 4"/o trieszti 50 ftos, Como-, Pálffy-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
8'/t „
„
1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálfly-,Windisehgratz-,Keglevieh-sorsjegy.
•
„
„
Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
'
9
„
„
1 4% gőzhajózási, budai, Waldstein-, WindischgrStz-, Rudolf-sorsj
10
„
„
1 1864-kilOOftos, Pálffy-, Waldstein-, WindischgrStz-,Keglevich-sj.
ll'/i „
„
4% trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
IS
,,
„
1 hiíel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
14
„
„
1 1860-iki 100 ftos, 1861-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
t«
„
„
1 hite!, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
18
„
„
1 4°/il854-i 250 ftos, 1864-i50 ftos, Clari-,Wftldstein-,Keglevich-s.
tt
„
„
1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1839-iki 50 ftos sorsj.
t4
„
1
1839-iki egész, 8alm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
n

.,

Itten 10 személy játszik 50 Rudolf-sorsjegyre s mindegyik személy a tizedrészrer
s az utolsó részlet befizetésekor mindegyik részvevőnek 5 sorsjegy fog kézbesittetni.
Továbbá az oly kedvelt társulatijátékok:
H. 4 ft. 25 krval % évi részletfizetéssel.
I. 3 ft. 50 „ 20 havi részletfizetésiéi.
Itten 20 sremély játszik 8 mindegyik személy a huszadrészre, a befizetések
tartalma alatt

40 hnzásban évenkint
minden Ausztriában kibocsátott sorsjegyre egy bádeni s egy svéd sorsjegy hozzáadásává
s az értékpapirok folyó kamatait a befizetés napjától kezdve már éívezendik. A sorsjegyek végül vagy el fognak adatni, s a bejött összeg egyenlő részben felosztatik vagy
kívánatra természetben szolgáltatnrk ki.
Különös figyelmet érdemel a legújabban rendezett K. béta társasjáték 20 sze-,
mélyre 10 ftjával — 20 évnegyedenkinti részletfizetéssel 41 sorsjegyre, s mindegyik személy a nyeremény huszadrészére, és pedig: 1 1860-iki 500 ftos egész sorsjegy. Ss"
1864-iki egész, 1 1854. 2.M) ftos egész, 1 1839. 250 ftos egész, 2 Credit, 1 tríesti egész.
1 triesti fél, 1 gőzhajózási, 1 Eszterházy, 3 Salm, 3 Pálffy, 3 Clary, 3 Genois 3 budai
3 Windischgratz, 3 Waldstein, 3 Keglevieh, 3 Rudolf, 3 Como-sor»jegy.
Egyenkint mindenki s bármely tetszésszeiinti társulatba beléphet, anélkül, hog^
az egyik részvevő a másikkal valamit törődnék.
E helyt felemlítjük még, hogy mi kívánatra mindennemű sorsjegyösszeállitásokattetszésszerinti határidőre részletfizetés mellett eladunk, melyeket mi különösen azoknak,
kik maguk közt sorsjegytársulatokat alakitni akarnak, ajánlunk.
Itlas pénzváltó-házak állal — részletfizetési flzleteket Illetőleg
hirdetett komhinatiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérdf zéskAdétire gyors kivitel biztosittatik.

ICÍERVENYEK

„
„
5 % 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj. mindennemű sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kapható. ,
Különösen előnyösek az általunk rendezett
Az 1864-ik évi deczember l-jén
•jen történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-i«

2000, lOi'sorozat huzatott ki 1—50 számmal, 3 ígérvényekre általunk adatott ki
400 stb. nyereménynyel.
C^,¥ Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesit-tetník és azok pot!
utánvét mellett is eszközöltetni k.
melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt '/« évenBizományosoknak, részletfizetési leveleink s ígérvényeink eladásánál a lehe;>>
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők egnagyobb kedvezmény biztosittatik.
967 (34—52)

társasjátékok 10 részesre,

Részletes sorshúzás!

valamint részletfizetési programiunk ingyért szolgáltatnak ki.

Lótulajdonosok különös figyelmébe ajánltaük
az

OTTENREITER LIPÓT

8 nap alatt

minőségre nézve

48

óra alatt

meggyógyittaí nak

dr. Fnx J.

lovak számára.

(MMMEiVTUM AXTI-RHEUMATICUM

BETEGSÉGEK,
újonnan keletkezettek

CSÚZ-ELLENES ÍRJA
Használat előtt.

Titkos

Használat után.

Ezen hathatós gyógyszer, mely lovaknál akár frisen támadott, akár idült rokkantságánál, vagyis azok lábainak csuzos-rheurnatikus gyuladásánál, marjulások, rándulások és bokausuklásoknál, lapoczka s keresztbénaságnál, vagy a meghűlés által előidézett
bárminő csúzos feszesség és merevedettség ellen, indaganatnál, idősb elgyengült vagy kicsigázott, kimerült és gyenge lovaknál alkal
mázandó, és ezen elősorolt bajoknak eddig még hallatlan gyors és tökéla'es gyógyulását hozza létre. Ezen ír nemcsak mHKaII bizoBonyitványok által, hanem a pesti m. k. allatgyó^yintézet állal megvizsgáltatott s valóban gyógyerejünek tapasztaltatott
s hivatalos bizonyítvány által megerösittetett. — Miután ezen ír alkalmazásánál gyors és jó hatás* mellett, sem a szőr színének
változásától, vagy annak kihullásától tartani nem kell, és több évig is* megtartja gyógyerejét, azért is ezen ír nemcsak Magyarhouban,
hanem az ausztriai birodalmon tul is a legkedvezőbben fogadtatott és jó hatása miatt elismerésben részesült.
Ezen ír kapható, alulirt czimem alatt, nevemmel ellátott pecsétnyomóval lepecsételt kókorsókban a használati utasítással
együtt. Ara egy kis korsónak 2 ft 50 kr., nagynak 4 ft 50 kr., az elmálházás minden egyes korsótól 80 kr. Megrendelések ciak az ír
s elmálházási értéknek posU-dijmentes megküldésével azonnal pontosan teljesittetnek. Belföldi r a k t á r a k b a n a kis korsó 3 ft.,
a nagy 6 ft., Külföldön az ottani lapok hirdetése szerint.
^>

OTTENREITER LIPÓT, okleveles állatorvos,

P e s t e n , kis hid-uteza 3. sz., a hová a megrendelések és levelek utasitandók; az utolsó
posta megjegyzése kéretik.
i 4 4 1 (4_6)

23 év óta fen álló rendelési intézetében,
anélkül, hogy a beteg foglalatosságában háborgattatnék.
Rendel: d. u. 1 — 4 óráig.
Tiszteletdíjjal ellátott levelek a leggyorsabban eszközöltetnek.
Lakása: Király-utcza, 24. sz. a. 1-ső
emelet.
1376 (4-12)

Mindennemű

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik »t

Kiadó-tulajdonos Heckenast ti asz tar. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten, 1866 (egyetem-nteza 4-ik szám alatt).

Pest, márczius 25-én 1866.
Elonartési föltételek 1866-dik évre: a Vasárnap. Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft - Fél évre 5 ft.
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 ft. Fél ^ ^ ^ s n p a . ^ o ^ i t i k a r i J j d o n s a g o k : Egész évre 6 ft. Fel évre 3 ft.
P„li.ik«i lUidoiisá.okat illetölee 1866 ianuár 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábaott petit sor ára, vagy annak helye egyszeri gtatásnil 10 krla

J9^F* Hirdetési dijak,
kiromsior- vagy többszöri igta
e; Bécsben
: Oppe.ik Alajos. - Bélyeg-dij, külön minden igtatás uto 30 njkr.
J a t t r r könyvkereskedése:
B<

Tisza

László.

egy mintává varázsolta, s szóval, tettel és a
Találunk gyakran az életben oly fér nös módon sikerülvén menekülnie, mint ka- sajtó utján egyre buzditván birtokostársait
fiákra, kik bár az édes semmit nem tevésnek- pitány a hadügyminiszterré lett Görgey az okszerű, belterjes gazdászat mezején eszélhetnének, mert csábhangokkalhivja fel erre mellé neveztetett ki titoknoknak. Nem so- közlendö haladásra, maga folyvást az úttöcsaládi körük, vagyoni állapotuk, a társa- kára sebei miatt, (melynek maradványai rők elsői közt működött és működik ma is
dalomban elfoglalt állásuk: mégis a közélet még- most is díszítik élettelies arczát) a nagy- mindenütt. Az erdélyi gazdasági egylet uj
viharának hullámait keresik fel. Ez elhatá- váradi fürdőket kényszerült igénybe venni. életre ébresztésére nagy befolyással volt s
rozásnak számos lélektani indoka van; de a Itt találta őt a világosi nap.
mint alelnök az egyesület tevékenységének
A besorozástól ekkori hadszolgálatra fejlesztésében sok érdemet szerzett.
fö ok mégis az marad, hogy az ily jellemek
ösztönszerüleg átérzik azt, hogy a közügy képtelen volta miatt felmentetvén, fivéreivel
Egyike volt azoknak, kik a hajdan hires
tövises küzdelmeire születtek, s igy a magán egyetemben másfél évet töltött külföldön, erdélyi lótenyésztés hanyatlásán segitendők,
élet kedvtelései helyett e hivatásnak kell nevezetesen Berlinben, Parisban és Angliá- a lovaregylet felállítását kezdeményezték, s
élniök; az ily férfiak keblében nem olthatja ban Ez időt is ismeretei gyarapítására for- a lónemesités érdekében ma is tetemes álel a kényelem sovárgása a hazaszeretet ditá, tanulmányozván a müveit Európa podozatokat hoz, miről a Kolozstiszta lángját, s ezért a szent
várit évenkint tartatni szokott
ügy védelmében és szolgálatálóversenyek is tanúskodnak.
ban nem félik, söt csaknem
Mint a nagyenyedi egyházmeóhajtják a vihart, a küzdelmet.
gye fögondnoka fáradhatlanul
Egy ily politikai jellem röközrem unkáit arra, hogy az ez
vid életrajzát kiséreljük meg,
idő tájt csupán a protestáns egymidőn mai képünket méltó keház körében fennmaradt alkotretbe foglalni igyekszünk.
mányos intézmények a nyoTisza László született 1829.
masztó körülmények daczára
június 27-én. Tanulmányait fivémegőriztessenek, s a nagyenyedi
rei (Kálmán és Lajos) társasáegykor virágzó főiskola hamvaigában, Szőnyi Pál vezetése alatt,
ból mindinkább kiemelkedhesaz atyai háznál kezdette s huzasek. Hasonló buzgalmat fejt ki
mosb ideig folytatta Pesten; a
a többi hazai intézetek körül is.
közvizsgákat részint a debre
Az 1860-ki korszak Tisza
czeni kollégiumban, részint a
Lászlót mint sokoldalú elméleti
pesti egyetemnél állottá ki,ugy
tudományos képzettséggel, gyahogy 1848. eleje már mint kir.
korlati tapasztalatokkal felrutáblai felesküdt jurátust találta.
házott tiszta jellemü férfiút taMárczius 15-ke után a pesti
lálta. Az ekkor ismét megnyilt
nemzetőrség soraiba lépett s
politikai élet küzdterén megjeelőbb mint őrmester, majd mint
lenvén, a tanácskozó teremben
főhadnagy és zászlóalji segéds a napi sajtó utján oly kitűnő
tiszt szolgált, — egyszersmind
bizonyítékait adá a közügyeka földművelési, kereskedelmi és
beni jártasságának, hogy e téiparminiszteriumban segédforen is a vezérférfiak sorába emelgalmazó volt.
kedett, csakhamar felismervén
Később a katonai pálya iránt
benne honfitársai az alkotmány
érezvén vonzalmat, István föherés szabadelvű haladás egyik
czeg nádor által a nádorhuszálegerősebb és tántorithatlan baj* T I S Z A
LÁSZLÓ.
rokhoz hadfinak neveztetett ki,
nokát.
s midőn az ezred hazajövetele
1861-ben az alkotmányos törvényhatókétségessé vált, a Miklós nevet viselő hu- litikai intézményeit, nemzetgazdászati állá- ságok visszaállításakor Tordamegye főispáni
, , .
szárezredhez ment át s a gyakorlat terén sát és tényezőit.
hivatalával lön megkínálva; de ezt, mint oly
Visszatérvén
¥
hazába
,
a
gyakorlati
tanusitott képességének köszönheté, hogy
hazafi, ki a „restitutio in integrum" jelszó
főhadnagyi ranggal dandárparancsnoki se- irányadó férfiak sorába lépett s minthogy
alatt küzd — megköszönte, s Biharmegye
géddé lön előléptetve. Azonban már 1848. a politikai élet sorompói zárva voltak, a gaz- tenkei kerülete által közfelkiáltással válaszvégén (Moor-nál) hosszasb időre csataképte- dászat emelését tűzte ki fáradhatlan tevé- tatván képviselőül, mint ilyen jelent meg a
lenné vált. Alig hogy sebeiből felgyógyult, kenysége czéljául. Erdélyben, hová 1852. pesti csonka hongyülésen, hol mint a ház
már is hadi fogságra jutott, a honnan kulo- tavaszán költözött, saját gazdaságát mint-

