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KEER GYÖRGY
P e s t e n , (1793 (1-2)

üoroüya-utcza, Wiirmuilvar 8-dik sz. a 1-si) emelet,
tisztelettel értesiti a nagyérdemű gazdaközönséger, hogy hordozható (Locomobile),
cséplő- és forgató-gépeit

Garrett J. D.-töl Bockaobau, Magdcburg
mellett a következő árakon adja el helyben Pesten és vámmentesen :
Egy 8 lóerejfl locomobile A. 2 cséplőgéppel, mely 54 hűvelvk dobhosszu, kátrány-

teritökkel shajtószi.jakkal ellátva, egészen telje?, 3920 ft. ezdst pénzb.
Egy 10 lórrejülocomobile • hengerrel, A 3cséplőgéppel, mely 60 hüvelyk dobhosz-

szu, kátrknyteritókkel s hajtószijakkal,egészen teljes, 4530 ft. ezüst pénzb.
Egy forgató-gép (Drillmaschine), könn)ü talajra 11 sorozóval, 6 lábnyi nyom-

távolsággal, vas emeltyűkkel, e'őkormánynyal és 2 vetö-gerendelylyel, egé-
szen teljes, 320 ft. ezüst pénzb.

S kéretik a netaláni megrendeléseket a lehetőségig idejekorán megtenni, hogy a
pontos szállítás eszközöltethessék.

Fentebb említett gépek a legjobb szerkezetűek és egész Északnémetország-
ban, hol azok mindenből használatban vannak, a legjobb hírnek örvendenek.

Tudakozásokra egész készséggel kellő utasitás adatik, valamint illustrált kata-
lógusok is kivánatr* ingyért szolgáltatnak ki.

NB. Elvállalható feltételek mellett bérbeni cséplés is eszközöltetik, mely
esetben az illetők magukat KEER GYÖRGY úrral érinikezesbe tehetik.

A* átalánosan jónak elismert valódi s egészen Irlsen érkezett

SGHNEEBERGI NÖVENT-ALLOP
mell- * tüdőbetegek számára,

továbbá: rekedtség, náthaláz, ingerköhögés, mellszorongás, elnyálkásodáfl,
torokgyuladások s nehéz légzés ellen, — mindenkor fris minőségben kapható :
PESTEN- Török József gyógyszerész urnái a király-utezában, — dr. Wagner D.

gyógyszerésznél a váczi-uton, Thalmayer A. és társa, — Oszetszky
F., — Schirk J., — és Gerhardt A. uraknál.

BUDÁN: Schwarzmeyer J. gyógyszerész urnái.
Aradon: Probst F. J
Aszódon: Sperlagh J gy.
Baján: Klen&utz J.
Brassóban: Gyertyánfy,Fa-

bick és Jekelius gysz.
Battonyán: Bignio K.
Belgrádon Nicolacovics test.
Beszterczén

Fleischer.
Dietrich és

Rendes előfizetés nyittatik

VASÁRNAPI ÚJSÁG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

október—deczemberi évnegyedes folyamára.
ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:

A Vasárnapi TJjság és Polit. Újdonságok (okt.—decz.) 2 ft. 50 kr.
Csupán Vasárnapi Újság (okt.—decz.) 1 ft. 50 „
Csupán Politikai Újdonságok (okt.— decz.) . . . . l ft. 50 „

8 W A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
igwgfr~ Egyszersmind figyelmeztetnek mind azon tisztelt elő-

fizetők, kiknek elöfizetésök szeptember végével lejár, hogy előfize-
téseiket a lapok folytatólagos küldhetése tekintetéből mielőbb
megújítani szíveskedjenek.

gjHp* A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok czimü
teslvérlapok jelenleg 10,000 példányban küldetvén szét, —
kétséget nem szenved, hogy azok legalább is f 0 0 . 0 0 0 kézen fo-
rogván, bármily szakba vágó hirdetmények közzétételére legalkal-
masabb eszközül szolgálnak. Mely körülményre szabad legyen az
illető közönséget tisztelettel figyelmeztetni.

Az igtatási dijak jutányosak, s terjedehnesb hirdetmények
közlésénél különös kedvezmények biztosittatnak.

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

QW A Vasárnapi Ujsag jnlius— deczemberi folyamából teljesszámn pél-
dányokkal még folyvást szolgálhatunk, — félévi előfizetési dija 3 ft.

Bonyhádon: K»amolinJ. gy.
Brassóban : Fabick Ed.
Csáktornyán: Kárász A.
Csuton: Borsay F. gysz.
Debrecíenben: GöltlN. gy.
Deésen: Krémer S.
Dettán: Braunmüller J. gy.
Devecserben: Hoffmann B.
Eszéken: Kawilowicz gysz
Eperjesen: Zsembery Ign.

| Érsekújvár: Conlegner Ign.
j Egerben: Wes?ely gysz.

Körmöczön: Draskóczy gy. S.-Sz.-Győrgyön: ötvös P.
Karolyfehérvár: FischerE gyógysz.
Kabinban: StojAnovics. Sopron : Voga és Rupp-

^ " M . I J . . °'-'- * • recht.
S.-A.-Ujhelyen: Deutech J.
Sasvár: Mücke A gy.
Segesvár: Misselbacher J.
Serajevoban. Gyuleka N.G.
Sziszekeit: Kubányi F.
Szombathelyen : Mitter-

Kun-Sz.-Miklós: Stoits A.
Lúgoson: Arnold J.
Médiáson : Breiner K.
Mosonban: Pranter J. gysz.
Niskolezon: Spuller J.
Mitrovicz: Kreítonoshics A.
Mohács: Pyrker Gyula gy.
Marosvásárhely: Jeneygy.
Munkácson: Gröttier L.
Mohácson: Kőgel D.
Nf>it>banyán: Horacsek J.
Nezsiderben: Fuchs J.
Nyitran: dr. Láng E.
Nyíregyházán :HönschEde

gyógysz.
Nagy-Becskereken: Nedel-

kovics és Haidegger.
Nagy-Kanizsán : Welisch

i Eszéken : Thürner fiai és| és*Lovack gyógysz.
Desjáthy gyógysz.

Győrött: Brunner F.
Gyulán : Lukács gysz.

JNagy-Károly^Schöbtrl C.

Haczfeld: HagelTchmidt V.
Hátszegen : Mátesy B. gysz.
Ipolyságon: Mikulási T.
Jánoíthazaii: Kuna gysz.
Jolsván : Maleter gysz.

Nagy-Kikin: Komka A. J
Nagyváradon: Janky A.
Nagyszombatban: Pántot-

sehek R. gyógysz.
Orosházán : Vangyel M.
Pancsován ~ ~Jolsván : Maleter gyw. | P , a n c " a G " g>

Kaposvárit: Schröder J . g v . ! P e e 8 e t t : K u n z Nándor.
Kő S t h l " ' p " s p * » n : R*Wh "vóK a p o á
Kőszegen : Strehle gys*.
Károlyvártt: Benich J

gysz. és Spatay A.
Kassán: Escbwig E

| Késmárk: Genersich C és A.
[Kecskeméten: Papp M.
Karánsebesen Weber A. gy.

Fischer

Posegan: Balogh gyógysz.
•emen o | Pntnokon : Szepessy gysz
: Kodolányi Pozsonyban: Schneebergei

i és Dussil gysz.
j Rosnyón: Posch J. gysz.
Rimaszombat : Hamaliár

gyógysz.
Rumán: Milutinovitz S.
Rékáson: Bororui K. gysz

mayer gyógysz.
Székesfehérvár : Say R.

gyógysz.
Siklóson: Nyers S. gysz-
Szathmáron: Juracsko D.
Szent-Miklóson: Haluschk*

P. gyógysr.
Szarvason: Réthy V.
Szentesen: EissdorferG.gy.

Prohaszka G-yula.
Temesvár : Kraul és Rotb

gyógysz.
Tokajban: Krötzer A. gy.
Tordan: Welits és Wolf.
Tatán: Niertit F. gysz.
Tftrök-Szent-Miklös: Pil-

losz M.
Trencsénben : Simon A. gy.
Ungbvártt: Telendy gysz.

és özv. Benesch P.
Újvidéken: Schrtiber F.
Varannón: Elizár gysz.
Veszprém: Freramel.
Váczon : Tragor A.
Varazsdon: Halter gysz.
Verseczen: Herzog gysz.
Zimony : Ivánovics éa fia.
Zalatnán: Mégay Gyula.
Zombor: Stein fia Márk.
Zsámbokrét: Neumann M,

Károlyffhérvártt:
Ed. gyógysz. ' Szászváros: Sándor R. gy.,

Kolozsvártt: Megay M. C. Szabadkán: HofbauerI.gy.|Zentán: Wuits testvéreknél.
Egy üveg ára forint 26 krajezár. 1791(1-6)

Ugyanezen bizományos uraknál kapható:
Legjobbféle

tyukszem-tapasz,
Schmidt cs. kir. főorvostól, egy skatulya

ára 23 kr.

Fel nem lobbanó

PETROLEUM,
nagyban és kisebb mennyiség-
beni eladásra folyvást ke8zen

található

RORTSÁlí J.
bádogos-mesternél

P E S T E N ,
Ferencziek-tere 1-ső sz. alatt,

készít egysjersmint szagatlan házi- és szoba ürszékeket, darabját 15 fttól
50 fug a legújabb forma és ezélnzerú szerkezet szerint — inég pedig azon kikötés-
sel, na czjljoknak meg nem felelnének, — azokat risszaveszi; készít továbbá

mindennemű

épttlet-munkála tokát,
u. m.: ház-(edélzft»k»t.csatornákat, könyököket, padlás-ablakokat, bádog,
horgany és vörösrézből, — arnyékszékcsöket óíomból, itthelyt s a vidékre.
Nagy raktárt tart. végre petróleum, sálon- és moderateur-lámpákból, házi,
udvari- és lépcső-lámpákból, mindennemű kávé- és theafozft-gépekböl, lakko-
zott táczákból, és minden az ö mesterségébe vágó áruezikkekböl ; elvállal minden
kijavításokat , és igéri a legméltányosabb árakat, minélfogva a nagyérdemű
közönség szíves látogatátát kikéri. 1788 (4 — 6)

Dr. Belir ideg-extractusa,
az idegek erősítésére s a fest edzésére ára

70 kr.

Dorsch-májolaj,
Lobry és Parton-tólUtrechtben, a skrofulák
s bőrkütegek sat. gyógyitására. Egy üveg

ára 1 ft.
Stiriai Stub-havasi-növény-

nedv
mell- s tüdőbetegek számára.

Egy üveg ára 87 kr.

HELUNGKIANG
arábiai s ázsiai

állat-, gyógy- és táp-pora,
-^ •5«!wcrJ8E=i- — - ̂  a magas kir. porosz kormány által engedményezve

s ő felsége'a porosz király udvari istállóiban, valamint a legtöbb gazdasági igazgatósá-
goknál a legjobb sikerrel használva egyszersmind a legjobbnak elismert óvszer marha-
vész és marhabetegségek ellen.

Mustra- és védmárkkal törvényesen biztosítva.
Egy kis csomag ára 40 kr., nagy csomagé 80 kr.

Block-féíe megpróbált folyadéka lovak számára.
Kitünó mosó szer, mely nemcsak az egészséges, hanem a beteg lovaknál is, az ivhúrT
köszvény, körömgyuladás, az inak kiszáradás,, fiezamodások, az iga • nyereg által oko-
zott sérülések eseteiben a legmeglepőbb sikerrel használtatik.

Egy üveg ára 1 ft. 40 kr.
Főraktár BITTXEK ÜYlJIi\JJó?yszerésznél Ologgnitzban.

A Cliolera és mindennemű betegségekben
elismert legjelesebb tanácsadó a következő mü:

AZ EGÉSZSÉG NÉGY KÖNYVE
Bock Ernft Karoly

lipcsei boneztanár után 1792 (2—2)

a magyar nép szükségeihez alkalmazva.
38 ábrával.

4 rész. Ara fűzve 5 ft. Kötve 5 ft. 80 kr.
Különösen a Cholera elkerüléséről, ez gyógyításáról is igen tüzetesen
és a todomány legújabb tapasztalásai szerint értekezik.

Kapható RÁTII MÓRNÁL Pesten, é* minden könyvkereskedésben.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. - Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

Pest, szeptember 30-án 1866.

Előfizetési föltételek 1866-dik érre: a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. - Fél évre 5 ft
Csupán Vasarn.pl Ujsag: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. - Csnpán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

• Hirdetési dijak, a Vasárnapi Újság és Poliíikai Újdonságokat illetőleg, 1866. január 1-t
háromszor, vagy többszöri igtatásnal csak 7 krba azamittatik. - Külföldre nézve kiadó-hivatalunk szamara
Jaeger könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. - Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr

kezdve: Egy, négyszer

*T ? egyszeri igtattoal 10 krb.;
Vogler. _ M.-Frankfnríban:

E 82 éves ősz magyar pátriárka tisztes
arcza három emberkornyi históriát varázsol
szemünk elé. A múlt századnak ezen erős
tölgye még a Kazinczy-korszakban,az ébredő
nemzeti önérzet lelket emelő hajnalán vert
gyökeret e haza földében s az akkori félénk
is szemérmes kísérletek napjaiból néz le a
mai idők megizmosodott nemzetiségi vivmá-
nyaira. Ez arczkép szemünk elé állítja a
sokat rágalmazott, erőteljes magyar „tábla-
birói" fajt, melyről el fogja egyszer mondani
az igazságos történelem, hogy bármennyire
szívós kitartással ragaszkodott is ősi intéz-
ményeihez, az ujabbkori czivili-
satio igényeinek, a szellemi és
anyagi haladás követeléseinek
nemcsak nem állott útjába, sőt
épen a táblabirói faj felvilágo-
sultsága s gyakran önzéstelen
áldozatkészsége tette nálunk is
lehetővé a polgárisultság ujabb
eszméinek aránylag igen gyors
diadalát; s a midőn az eszmék
tovább fejlődése koronkint fenn-
akadt, az akadályok soha sem
ezen körből, hanem a politikai
és társadalmi viszonyok mosto-
haságából, a működési tér meg-
szűnéséből s a közvélemény által
felkarolt vezérférfiak leszorítá-
sából származott. Meg kell még
azon időnek jőni, hogy ezen
életképes, értelmes és fogékony
középosztály, mely jó vezetés
mellett mindenkor, a béke és
háború, jó és rósz napok esemé-
nyei között, meg tudott felelni
hivatásának, a haza és mivelődés
közügyeinek szolgálatában, tel-
jesen elfoglalja ismét azon he-
lyet, mely a viszonyok változtá-
V&1, megváltozott szellemben
ugyan, de értelmiségének s tár-
sadalmi állásának súlya mellett
teljes joggal megilleti.

Hogy kisebb működési kör-
„ : - ! - • i i . i /i • i

Id. M á n d y P é t e r .
született Mikolán. 1792-ben került a sáros-
pataki iskolába, hol 1800-ig tanult. Ezután
két évet Pozsonyban töltött, leginkább a
német, franczia és olasz nyelvek megtanu-
lása végett. Az 1802-ki pozsonyi országgyű-
lésen, az iskolai szünet alatt, országgyűlési
irnok volt. 1803-ban visszament S.-Patakra,
hol az akkor nagyhírű Kövy tanár alatt vé-
gezte a jogtudományi tanfolyamot. — Az
akkori idők szokása szerint az iskolából
haza került ifjú otthon azonnal az élet
gyakorlati folyamába lépett át. 1804-ben
legelőször is megyei tiszt, aljegyzőnek ne-

°en is híven lehet szolgálni a hazát, s hogy
a ki a kis kört, melyre a sors állította, lelki-
ismeretesen betölté, polgártársainak becsü-
fetére méltán számolhat: tanusitja azon férfiú
ls> kinek hosszú életpályája itt elénk tárul.

Idősb Mándy Péter, egy szatmármegyei
0 8 .magyar család ivadéka, 1784. nov. 7-én

Id. MÁNDY PÉTER.

veztetett ki, idő folytán a megyei tisztségek
majd mindegyik ágában szerepelt, s először
jegyző, később főszolgabiró, majd másod
alispán lett Szatmármegyében; végre egyik
megyei törvényszéki osztályban mint alis-
pán helyettesi elnök működött sok évig.

A megye ügyeinek e külön szaku veze-

tésében Mándy Péter mindenkor épen oly
buzgalmat, mint önzéstelenséget tanúsított,
— tudjuk mindnyájan, hogy ezen egykori
„nobile officium"-ok tekintélyt igenis adtak
az illetőnek, de többnyire önfeláldozással
jártak. A megye levéltára számtalan oly
tényt jegyez fel, melyek a megye közigaz-
gatási ügyeiben Mándy Péter rendezési
ügyességét, eljárási erélyét és tapintatát
tanúsítják, s melyek előszámlálása itt kö-
rünkön kívül fekszik.

Gondjainak egy nagy részét idő folytán
megszaporodott családja vette igénybe. 13

gyermekének nevelése mellett
is ernyedetlen szorgalma és
munkássága nem maradt siker-
telen. Okszerű gazdálkodás és
takarékosság itt is megtermetté
azon gyümölcsöket, melyek után
törekedni, minden jóravaló ma-
gyar családfőnek erkölcsi köte-
lessége. Mándy Péter nemcsak
hogy el nem prédálta ősi vagyo-
nát, hanem szüleitől öröklött
birtokát részint irtással, részint
uj szerzemények által tiz any-
nyira gyarapította, mint eredeti-
leg átvette. Saját erejével és
költségén 50-nél több jobbágy-
házat, azonkívül Mikolán és
Sziny érváralján két-két kő-,
Mándon két lakházat épittetett,
s örvendve látta anyagi jobblé-
tének fokonkinti emelkedését.

Azonban Mándy Péter fi-
gyelme és fogékonysága nem
szoritkozott csupán az anyagi
térre. Azon nemes ösztönnél
fogva, mely a magyar középosz-
tály tagjait mindenkor jellemzé,
már régóta élénk hajlamot ér-
zett a tudományok, a szellemi
fejlődés eszközei iránt. Nem em-
litvén, hogy már fiatal korában
jelesebb külföldi irók müvei-
nek magyarításával foglalkozott

(ilyenek voltak: Kleist „Tavasz" czimü
nagy költeménye; Kant xromanuel „Pae-
dagogiká"-ja stb.) : a későbbi idők folya-
mában Mándy Péter nevével mindenütt
találkozott a magyar közönség, a hol egy
tudományos, közmiveltségi vagy j ó t é k o n y ^ - s ^ .
ügy előmozdítására igénybe vétetett a haza' ~ -\\

39-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.
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fiainak áldozatkészsége Alapítványokat tett
vagy tehetsége szerint adakozott a magyar
akadémia, a nemz. múzeum, a Kisfaludy-
társaság, a s.-pataki, debreczení, m. szigeti,
szatmári iskolák, papi özvegyek pénztára,
egyes szegény egyházak javára; s ott talál-
juk a tisza-kőrösi csatorna, szatmári gazd.
egyesület és takarékpénztár stb. előmozditói
névsorában.

S miután a jó családapa és házigazda
még idején szereti elrendezni házi dolgait, I
nehogy egy szerencsétlen véletlen vagy a '
kor tehetetlensége által meggátoltassák:
Mándy Péter is még 1850-ben megosztoz-
tatta akkor életben volt 10 gyermekét s
azóta ezektől tisztelve és szeretve, minden
földi gondtól megmenekülve, függetlenül
éli a nagy kort elért pátriárka, szerény igé-
nyek között, de ép testtel és lélekkel, hátra
levő napjait. (Egyik fia a cs. k. Würtemberg
huszár ezrednél ezredesi rangra emelke-
dett, többi gyermekei is mind tisztes állást
foglalnak el a polgári élet különnemü pá-
lyáin.)

Fiatalabb éveiben Kazinczy Ferencz, ro-
kona Kölcsey Ferencz és tanulótársa Fáy
András közelebbi viszonyban állottak vele s
ezek barátságára mindenkor büszke volt.
Közös levelezéseik egy része már közölve
volt lapjainkban, más része még kiadatlan.
— Ujabb időkben, különösen mióta egészen

a magán életbe vonult vissza, folyvást élén-
ken érdeklődik á magyar irodalom egyes
mozzanatai által. Néhány évvel ezelőtt egy
kis könyvet is kiadott, ily czimmel: „A ma-
gyar nemzet eredete és javalat, miként le-
hetne a magyar irást egyszerűsíteni". Fö-
czélja e müvecskének a magyar összetett
mássalhangzók kettős betűinek egyszerű be-
tüjegyekre való változtatása volt. — Egy
másik nem csekély érdeme az élénk figyelmű
agg hazafinak a ritkább vagy ujabb magyar
szavak folytonos följegyzése. E szavakat
a m. Akadémia „Nagy Szótár"-a gyűjte-
ményével egybeveti s a kimaradt szavak
jegyzékét azután egyes időközökben a m.
Akadémiának beküldi. Eddig mintegy 26
ily küldemény érkezett be s csupán egy
havi ily lajstromban mintegy 350 kimaradt
szót láttunk följegyezve. E szójegyzékből a
használható rész a „Szótár" egy ujabb ki-
adásánál bizonyosan igénybe fog vétetni s
nyelv-kincsünk megörizése körül igen nagy
szolgálatot tesz Mándy Péter hangyaszor-
galma.

Végre még megemlítjük, hogy Mándy
Péter már későbbi időkre kihatólag is gon-
doskodott arról, hogy családjában a tudo-
mányok szeretete, a szellemi érdekek ápo-
lása ki ne haljon. Kevéssel ezelőtt ugyanis
a szatmármegyei Mikola helységben egy csa-
ládi könyv- és levéltárt alapított. A könyv-
tár folytonos öregbítésére évenkénti 200
ftot rendelt, meghatározván az ellenőrzés
feltételeit s azon kikötéseket, a melyek mel-
lett a könyvtár a családon kivül álló idege-
nek számára is nyitva álljon.

íme dióhéjba foglalva egy tisztes ma-
gyar ős „táblabiró" életrajza, ime egy egy-
szerű, igénytelen .életpálya, — de egy erős
bizonyság arra, hogy:

„minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény."

A józan és rendszeres élet áldásai az
aggkor ridegségét elenyésztetik, lelki nyu-
galommal s azon boldogító öntudattal töl-
tikjel a keblet: „Nem éltem hiában. Helyemet
emberül betöltöttem!" __ Kívánjuk, hogy
ifjú lelkű öregünk még soká élvezhesse
szatmári elvonultságában az élet csendes,
kedves örömeit!

S ö t é t v a g y o k . . .
Sötét vagyok, mióta nem vagy; ,
örök felleg vidulni nem hagy.
Egy eszme, egy pont bennem nincsen,
Nyugalmamat melyre építsem.

Ha jő az est, hintvén az árnyat,
Gyászom vele újul utánnad.
S búban töltvén át a nagy éjét,
A hajnal is kínomra ébred.

Pályám alig kezdem, megállók . . .
Rom mindenütt, s hervadt virágok . . .
Hullt virágtól ahl puszta romhoz
Emlékezés tört szárnya hordoz.

Sötét vagyok, mint a köd, pára,
Mely völgybe száll le éjszakára,
S öngyászában ott, elmerülve
Harmatot sir bokorra, fűre.

Sötét vagyok, mint a borúlat!
Az én egem nem is vidulhat:
A honnan a napot levették,
Sötét, sötét a megrabolt ég.

Czélt nem érve — bár kezem tiszta —
lm, bénultan tántorgok vissza.
Szivem reménye, üdve, vágya
Hullám, törve, sziklához vágva! . . .

Sötét vagyok, mióta nem vagy;
örök felleg vidulni nem hagy.
Sirod lett szivem Golgotája.
Ki-kimegyek szenvedni raja!

rákban felhalmozott gabonazsákokat meg-
számlálva, jegyzőkönyvbe igtatják. Az Iste-
nek felírják a királyok életkorát az élet
fájának leveleire; győzelmek után az Írno-
kok megszámlálják az elesettek levágott
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Fészket rak a madár . . .
Fészket rak a madár
Szellős, lombos ágra . . .
Viaaros felleg jő
S a villám megvágja . . .
Azután a vésznek
Gyászos emlékéül,
— Száradva, szétszórva —
Ott marad fa, fészek! . . .

Visszaszáll a madár
Száraz, puszta ágra,
Melyen puha fészke
Függ tépve, zilálva;
Búsan ül az ágon,
Vár, vár: azt várja, hogy
Egy jóltevő villám
Most már belé vágjon! . . .

. Soós Miklós.

Az irás történetéből.
( V é g e.)

Az egyiptomiak előszeretete minden ma-
radandóhoz (stabilismus), úgyszintén a hie-
roglyphok simbolikus és titkos értelme,
hátráltatá a képes-irástól a tulajdonképi be-
tüirásra való átmenetet, mégis az erre való
igyekezetfélreismerhetlen. A hieroglyph-irás
mellett képződött még az úgynevezett egy-
házi, papi (hieratikus) Írásmód, mely az
előbbinek rövidítéséből és folyóirásából ál-
lott; ezenkívül egy harmadik vagy a démo-
tikus (vidéki vagy népies) irás, mely utóbbi
már Herodotnak Egyiptomban tett utazása-
kor használtatott; mindez nyilvánvaló jele
az igyekezetnek, a képes-irást hangjel vagy
betűírással helyettesiteni. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy a démotikus irás, mely
már sokkal tökéletesebb ugyan, nem egészen
betűírás, hogy az egyes betűknek sokféle
alakja van még, s hogy az eszmejelek nin-
csenek kitiltva a szövegből. A legrégibb de-
motikuspapirostekercsek, melyek az ókorból
reánk maradtak, azon XXVI-ik királyi dyna
sztia korába tartoznak, mely Kr. e. 684-től
525-ig uralkodott. Az 5-ik ábra az emiitett
háromféle Írásmódot igyekszik feltüntetni.

A hieroglyph-irás, a papok által történt
felfedeztetése után,csakhamar nagy mérvben
vétetett használatba. Az egyiptomi sirkam-
rákban, melyek a piramisokkal egyidejűleg
keletkeztek, lerajzolva látjuk azirnokokat,a
mint ezek a nyájak mennyiségét, a magtá-

Hieroglyphok. Hieratikus Démotikus
(papi) Írásmód, (népies) írásmód.

kezeit, és a zsákmányt, az elfogottak száma,
a sisakok és pajzsok mennyisége szerint
egybevetik. írnokok kisérik a fejedelmet,
midőn az vadászni megy, hogy az elejtett va-
dat azonnal registrálják. Mindent megszám-
láltak, felírtak és bekönyveztek.

A hieroglyphok olvasása — s megfejtése
tudományát — mint Palszky Ferencz egy
jeles czikkében előadja, a franczia Champol-
lion kora halála után az olasz Rosellini, a
német Lepsius, a franczia Mariette s Rougé,
az angol Bireh, s számos tanítványaik any-
nyira vitték már a hieroglyphok, s egyházi
iratu papyrosz tekercsek tanulmányozása
által , hogy jelenleg az egyiptomi palo-
ták, templomok és sírboltok felírásai nem
némák többé, hogy az egyiptomi história
háromezer évi feledség után ismét felélesz-
tetett, s hogy hieroglyph-szótárral és gram-
matikával bírunk, mely bárkinek lehetsé-
gessé teszi a tudós egyptolopok munkála-
tait ellenőrizni és bírálni, nem is emiitvén
a számos halotti felirások magyarázatát,
melyekből a régi Nil-völgy népségének pol-
gári s családi viszonyait ismerni tanuljuk.
Sőt a régi egyiptomi irodalom néhány töre-
dékeivel is, melyeket talán már Mózes a
héliopolisi templom könyvtárában olvasott,
rövid elbeszélésekkel s egyházi rituálékkal
ismerkedtünk meg Champollion nagyszerű
találmánya nyomán, s az emberi nem civi-
lizatiójának története számára egy egész
ezredévet vivtunk ki.

(Pulssky Ferencz : „Az irás eredete" czimü czikke, a
Budapesti Szemle. XX. kötete 207—221. 1.)

A képírásra következett papi (hierati-
kus) írásból fejlett ki az 6k-irás (Keilschrift;
écriture cunéiforme). — Chardin és Kaem-
pfer már a 18-ik század elején lettek figyel-
mesekké azon ékek és könyökhorgokból
álló feliratokra, melyeket a Tigris és Euph-
rat folyók mentében talált romokon láttak;
de Grotefendnek jutott a szerencse, e század
elején, az ékirás jegveit, illetőleg ábéczéjét
megmagyarázni, s igy az emberiség legré-
gibb történeteinek ezen oklevéltárához a
kulcsot feltalálni. Az első, a mit megállapí-
tott, az volt, hogy az ékirás két alapjegyböl
áll, egy kisebb vagy nagyobb függőlegesen,
fekmentesen, vagy rézsut álló ékből V^ és
egy könyökhorgból _<Ĉ, melynek nyilasa
mindig jobbra van, a miből aztán azt követ-
keztette, hogy az irás balról jobbra olvasandó.
Még a múlt században Tychsen és Münter
tették az észrevételt, hogy az egyes szók ma-
gánálló rézsut ékek által vannak elválasztva;
minthogy pedig Grotefend az ilyképen meg-
különböztetett egyes szókban 6 —11 jegyet
látott, kétségtelen ténynek vette, hogy betü-
irás sal van dolga, mert 11 szótagból álló szó-
kat alig ismerünk. A királyok képei felett
levő czimekböl s különösen Darius és Hys-
taspes nevekből azután igen elmésen fejtett
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meg egész feliratot, s igy jött rá az ékiratok
ábéczéjére. (6. ábra)

Ezen ékiratok feltalálhatók Ó-Média,
Persia, Assyria és Babyloniában, az első
három tartományban fáradságosán van a

6. ábra.

Ékirás.

sziklákba, oszlopokba vésve. Babyloniában,
hol szikla nem található, téglákba van vas-
formával benyomva. Ninive romjai ily ék-
irattal vannak beborítva. Rawlinson egy
assyr ékiratos feliratot fedezett fel, melyet
11Ö0. évbe helyez Kr. e., de Oppert szerint
annak felfedezése és használata még ezer
évvel előbbre helyezendő.

A tulajdonképi betűírás a jelképi és esz-
mejeli irás szabatositására csak lassankint
fejlődött ki sok századon keresztül. Mint-
hogy azonban ezen találmány sok századnak
müve s nem lepte meg egyszerre a kifejlődő
nemzeteket, eredetét az idők homálya bur-
kolja be. Csak annyit tudunk biztosan, hogy
a nyugot a római polgárosodással a világ
régi uraitól kölcsönözte betűit, a rómaiak
pedig magok bevallják, hogy azokat a gö-
rögöktől kapták. Az is bizonyos, hogy a
régi s uj héber, a szamariai, a hymiar s
aethiop, a kufi s neszki, arab, a syriai s esz-
tra nyelv, a görög, etrur, kopt, latin, cyrill
s uj orosz alphabet közvetve vagy közvetle-
nül mind a régi phoenicziai betűkből ere-
dett, ámbár a jegyek különféle alakja alig
gyanittatja a régi testvéri s atyafiságos vi-
szonyt, mely köztök fennállott. A betűk szérni
neve, s a hol az is az idők folyamában el-
mosatott, a betűk sorozata tartotta fenn a
közös eredet bizonyságát, mely a hagyomány
által is igazoltatik.

(TJj Korszak. 1865. 14. az. Ballagi Mór: „Az ékira-
tok." — Budapesti Szemle I. köt. 424. „Bábel tornya"
Hunfalvy Páltól és III. köt. 319. 1. Csengery Antal. „Nyu- j
ga'ázsia ős története az ékiratok világánál" czimü jeles
czikkek után.)

A középkorban divatozó írásmód földe-
rítésére álljon itt néhány példa. A merő-
vingi irás, mely az V-töl a VIII-dik száza-
dokban volt használatban, merev, egymásba
folyó s aránytalan volt, s a sok rövidítés
annak olvasását igen nehezítette. Aligha
sikerülend vala-
kinek, hacsak az

oklevéltanban n

nem járatos,a 7. I
ábra alatti írás 1/
példányból szent
Ágoston nevét ki-
olvasni. AIX. a XII. századig a Karolingi irás
divatozott, melyet Nagy Károlyról neveztek
el; itt már a betűknek egymásba hajlásával
felhagytak s mindinkább kö- g. áj, r a
zeledtek a betűk tiszta, folyé-
kony leírásához; ezen kor-
ból vett példa a 8-dik ábra,
egy Xl-dik századbeli ok- K a r o h n g i irás"
mány kezdetéről van véve. — Végre a
góth vagy klastromi írásmód a XlII-tól a

XVí-dik századig hasz-
náltatott (9. ábra); ész-
revehető, hogy ezen irás
azon időben keletkezett,

9. ábra.

7. ábra.

Merő vingi írás.

Góth vagy klastromi irás.

midőn a góth építészet teljes virágzására
jutott. Tagadhatlan, hogy az e korból eredt
irás a legtökéletesebbek közé tartozik.

Erdélyben a székelyek közt rnégaXV-ik
8zázadban is szokásban volt egy neme a

hun-magyar írásnak, melyet eleink őshazá-
jokból hoztak magukkal s házi- vagy magán-
életben használtak; hosszúkás sima pál-
czákra hegyes irótörrel rótták fel összefolyó
betűiket, függőleges irányban fölülről le-
felé, miként a mongolok. Innen a maiglan
ismeretes rovás. Menander Protector, Vl-ik
századbeli byzanczi író azt beszéli, hogy a
magyarok (még ősi székeikből) II. Justinus-
hoz „szittya betűkkel irott levéllel" ellátott
követeket küldöttek. Turóczmegyei Rak-
sányi családnak levéltárában találtak 1839-
ben ily régi hun-magyar irást a nyirfa külső
hártyájára irva, mely turóczi fa-lap névvel
ismeretes.

A nyugati czivilizáczióval együtt az
ottani írásmód is eljurott hozzánk, s átalá-
ban az használtatott különféle változataiban.

(Kerékgyártó Árpád: Magyarország műveltségének
története. I. kötet. A vezérek kora. 887 — 1000. Pest, 1859.
404-409. — Tudománytár. 1840. 117-129. 1.)

Az irás szépségét s finomságát mily tö-
kélyre vitték nemcsak a jelen, de már az
ó-korban, valóban bámulatos. Plinius emliti,
hogy Cicero látta volna Homer Iliását
(15,210 vers) pergamentre irva, melyet egy
diónak a héjába könnyen be lehetett zárni;
mi csaknem hihetetlennek látszik, ha nem
olvasnánk a későbbi korból is több hasonló
példát; igy Huet tudós a franczia udvarnál
egy 10 ujj magas és 8 ujj széles velinpapirost
mutatott be, melynek mindkét oldalára kö-
rülbelül 15,000 vers volt általa irva s dió-
héjba volt behelyezve.

A londoni múzeumban látható Anna
királyné tenyérnyi nagyságú arczképe, mely
irott betűkből áll, egy nagy folio kötetet
mutatnak egyúttal a látogatónak, azon ma-
gyarázattal, hogy azon könyvnek egész tar-
talmát magában foglalja a fentebbi arczkép.
Számos ily arczkép létezik még másutt is,
ilyenek Koenigsmark hadvezéré, mely annak
egész életrajzát foglalja magában latinul;
és Pozzo „Krisztus-képe", melyen szent Já-
nos egész evangelioma olvasható.

A bécsi udvari könyvtárban van egy 22
ujj magas és 16 s fél ujj széles irott lap,
melynek egyik oldalára az ó-testamentom
öt könyve, u. m.: Ruth könyve németül,
Példabeszédek könyve zsidóul, az Énekek
Éneke latinul, Eszther könyve syriai nyel-
ven és Mózes 5-ik könyve francziául íratott
egy zsidó által.

Bales hires angol szépiró 1575-ben Er-
zsébet királynénak egy gyűrűt nyújtott át,
melynek fél angol sous nagyságú foglalvá-
nyában olvashatólag volt leírva az Ur imád-
sága, a Hiszekegy, Tízparancsolat, két rövid
latin könyörgés, az iró neve, jelmondata, a
kelet-év, hó, nap, és a királyné uralko-
dási éve.

(Curiosités Bibliograpbiques. Pari-, 1845. pag. 2—4.)
___ . Szinyei J.

Egy magyar bujdosó aXVII. századból.
Jászberényi Pál, londoni tanár

(1659-1670).

A magyar önfentartó erély, a szellemi
tehetség önfelküzdö hatalma s a hazára
messzetávolból is fényt vető kialudhatlan
szeretet jellemzik azon férfiút, ki mint buj-
dosó a 17. század másod felében Angliában
talált révpartot s tehetsége és szorgalma ál-
tal az angol iskolai irodalom történetében
nem utolsó helyet foglal el magyar létére is.
Azon szabad földön derült reá jobb sors,
legalább egy darab ideig, hol csaknem 200
évvel utána ismét annyi haza-vesztett tehet-
séges magyar menekült nyert ideiglenes
második hazát, ez utóbbiak közöl többen,
mint tudva van, elmetehetségök által sze-
reztek maguknak pályát sépen mint tanitók
sikerrel működtek.

Nincs semmi újság a nap alatt. Miként
1849 —59 közt számos magyar hazafi mene-
kült, élt és dolgozott a nagy Londonban és
vidékén; ép ugy 1659 után is többen érkez-
tek oda a kis Erdély fiai közöl, kik magukat
bujdosóknak nevezték, s ha koldulni nem
akartak, a szorgalom botját kellé megragad-
niok, s ezt tették is. E múlt századi bujdo-
sók egyik legjelesbje Jászberényi Pál, kiről
ma már oly keveset tudunk, pedig mivelődé-
sünk irodalomtörténeti szempontjából, nem
zárva ki a protestantismus derék fiákat
nevelő érdekét sem, méltó őróla megemlé-
keznünk. Életiróink közöl tudtomra csak
Bod tesz említést róla, írván, hogy Jász-
berényi „a fehérvári kollégiumban tanult
szorgalmatosán, az holott is dicséretes maga-
viselésével azt érdemelte, hogy II. Rákóczi
György fejedelem egyetlen egy fiát, Feren-
czet, kezére adná, hogy tanítsa a Keresztúri
Pál, udvari pap vigyázata alatt." Minthogy
Rákóczi Ferencz 1645. született, Keresztúri
Pál meg már 1655. meghalt, Jászberényi
nevelősége körülbelül 1651-re, mikor az ifjú
6 éves volt, eshetett; 1652-ben már a gyer-
mek Rákóczi (és igy 7 éves korában) a ren-
dek által fejedelemmé választatott.

A hazára 1658 és 1662 közt gyászfelleg
borult. E négy év alatt hat fejedelem sorsa
dűlt el: Rákóczi György és Ferencz, Rhédei,
Barcsai, Kemény, Apafi; s ezek közöl 3 vé-
res halállal múlik ki. Maga e külső tragikus
események csoportosulása sejtetni engedi,
hogy a haza vérben állt s a pusztulás an-
gyala hintette ott a romlást. II. Rákóczi
György szerencsétlen lengyel háborúja után
lengyel, török, tatár hármas ostora alatt
nyögött a hon. 1558. augusztus végén a ta-
tár khán porrá égette Fehérvárt, kollégiu-
mot, oskolát, fejedelmi épületet, templomot,
könyvtárt, alakosok elszéiedtek, papok, ta-
nárok, diákok menekültek. így folyt a pusz-
títás másfelé is s százezret haladt már a
lekonczoltak vagy rabságra hurczoltak
száma. Ide illik igazán Montesquieu szava:
a nép millióinak könyét ki számithatja meg?

E csapás a külföldre tanulás végett
előbb kiment magyarokat is sujtá, mint
megtetszik többek közt a szintén Angliában
bujdosó Enyedi Gáspár törvénytudornak
1663. okt. 22. Jászberényihez intézett leve-
léből, írván, hogy ő maga is a parancsoló
szükségtől kényszerítve (imperiosa coactus
necessitate) latin nyelv oktatással keresi
kenyerét. „A fentebbi években — úgymond
— a háború és fegyver által elfoglaltatván
a hon, többen a mieink közöl a hazából várt
édes segítségtől árvákként megfosztatva, s
Alsó-Németország egyetemeiben tanulha-
tásra engedélyt nem nyerve, vándorútra
keltek életmód után látni, téged, Jászberé-
nyi, vágyad Angliába vitt." — Azon magya-
rok közöl, kik ez idétt angol földön tartóz-
kodtak s részint a haza szomorú állapota
miatt megtörténhetett, hogy szüleik vagy
rokonaik elvesztek, vagyonaik, ha valának,
felemésztettek a dulongók lángjaiban s igy
hazulról hazamehetésre segélyt nem nyer-
vén, künn rekedének, részint tán épen egye-
nes tilalom miatt künn maradni kényszerül-
tek, a már emiitett kettőn kivül biztosan
megnevezhetjük Nadányi János, jogtanu-
lót, Kopeczi Bálint, hittanulót, ki magát
nyilván „Transylvanus peregrinus in An-
glia" irja és Csernátoni Pál szintén bittanu-
íót. Lehettek többen is.

Fenidézett Bod Péter folytatólag mondja,
„ment annakutána (a nevelősködés után
vagy épen bevégeztével) Angliába tanulni
(t. i. Jászberényi), az holott olyan hires
gyermektanitó mesterré lett, hogy minden-
felől nagy kedvessége volna és Londonban
igen nagy jövedelmű szép oskolát tartana."
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Vessünk egy kis világot e leirásra.
A remek ó nyelvekben jártas Jászberé-

nyit nemtője ellenállhatlanul ragadta Ang-
liába s ment Oxfordba; maga mondja, hogy
angol mecaenása innen hívta öt el. Miután
müvének első kiadása 1663. jelent meg s
ezelőtt már teljes négy évet töltött tanítói
hivatalban, ebből bizton kihozható, hogy
1659. ő már Oxfordban volt. De hogy ide
mikor jött, mennyi időt töltött itt? adat-
hiány miatt ki nem mutathatom; fel lehet
tenni, hogy az angol nyelv annyira való el-
sajátítása, miszerint hivatalt viselhessen, fél
vagy egész évet is megkívánt tőle s való-
színűleg 1658-ra esik az ő hazábóli kibuj-
doklása, tehát épen Rákóczi bukása s a haza
pusztulni kezdő korára. A kitűnő angol főúr,
a tudományok kedvelője s az ő legfőbb jóte-
vője, Tufton Cecil volt, kinek figyelmét s
kegyét még Oxfordban létében magára

kis dicséretére válik szerzőnek, hogy 7 év
alatt 4 kiadást ért. A 4-ik kiadás (megvan a
debreczeni ref. kollégium könyvtárában)
majd félszerte van bővítve, megjelent Lon-
donban 1670 (8-rét, 576 lap, néhány iv). Ez
már ajánlva van a tanügy egyik barátjának,
Gilbert canterbury-i érseknek; az ajánlat
kel 1666. april 10 érői. Emliti szerző, hogy
igaztalan ítészek el akarák homályositani e
szövetnek világát, de másfelöl tekintélyesb
irodalmárok tetszöleg nyilatkoztak felöle.

(Vége kovetk.) Balogh F.

N a c h o d v á r o s a
(Csehországban).

Az 1866-iki nyári rövid hadjárat Csehország
északkeleti részén számos oly jelentéktelen apró
város és helység nevét emelte európai hírre — a
mit e helységeknek ugyan elég okuk van keser-

cseh városokban, ez a legcainosabb hely; balra
egy díszes templom, a háttéri magaslaton Wallen-
stein egykori vára, köröskörül régi, német izlésü
házak és mosolygó facsoportok — békés napok-
ban a legkedvesebb helyek egyike lehet. — Most
csupa fájdalmas jelenet színhelye volt az!

„Épen egy uj szállítmány osztrák sebesülte-
ket hoztak ; ott egy haldokló katonát emeltek le
a szekérről; amott egy másik maga tartotta fél-
kezével összezúzott jobb karját s epedve kereste
szemeivel a késedelmező segitséget; egy harma-
dik ott hevert a földön és szivrepesztőleg ordított
kínjában, midőn szétzúzott czombjára fris köte-
léket adtak; külön csoportozatokban állottak a
könnyű sebeket kapott osztrák katonák s fáradtaa
dűltek a piacz közepén álló nagy kőfeszület
aljára.

„Tisztek és ordonánczok vágtatva szágul-
dottak a piaczon végig; utánok uj meg uj csapa-
tok jöttek — zúgott, zajgott minden teljes zűrza-
varban s a távolból mindig közelebb érő ágyu-
durranások hatottak füleimhez — nem sokára
megtudtam, hogy a szomszéd Szkalitz mellett

vonta Jászberényi s ki fia mellé hivta meg
s négy éven át öt kegyével elhalmozta. Hi-
res latin nyelvtanát (első kiadás) hálából
neki ajánlja, az ajánlólevél kel Londonban
1663. nov. 4. Ennek vége felé irja szerző
„Te engem, míg a haza földét a barbárok
káröröme durva villámmal seprette, elha-
gyatva, kínlódni nem engedtél, sőt nekem
jövevénynek az élet szükségei kimérésével
megnyugvást szereztél s ezt mind e mai na-
pig teszed oly bökezüleg, hogy éltem sem
drága meghálálhatni." ódái szárnyalással
igy kezdi ajánlólevelét: „Hadd lásson vilá-
got, bőkezű pártfogóm! a te kedvezésed
alatt a latin nyeiv ez uj szövétneke, neved
fényétől ragyogjon ez uj üstökös."

Az a mű, mit Jászberényi Tuftonnak
ajánlt, egy gyakorlati latin nyelvtan, czime
ez: „A new torch to the latin tongue. Nova
Fax (Uj szövetnek a latin nyelvhez). Nem

Nachod főtere (Csehországban). 1866. jun. 28-án.

vesén megsiratni — hogy nem lehet csodálni, ha
a hírlapok (s ezek sorában a mi közlönyünk is)
még mindig foglalkoznak velők.

Ilyen uj nevezetesség a 3000^ lakossal biró
cseh város, Nachod, a porosz-sziléziai határ köze-
lében. Hajdanában arról lett nevezetes, hogy a
XVII. században szerepelt nagyhírű hadvezér,
Wallenstein születési helye volt; de azóta csendes
ismeretlenségben folytak napjai egész f. é. június
28-ig, a midőn a kis Nachodnak egész életében
legkeservesebb napja volt. Itt küzdték a poroszok
a közelebbi hadjárat egyik legelső csatáját. Egy
szemtanú következőleg irta le e nap eseményét:

„A város minden háza már tele volt sebesül-
tekkel, a templomot is kórházzá változtatták, s
egyre hozták még mindig az egymást érő szeke-
rek a sebesülteket. A sebesültek jajgatása, a lo-
vak dobogása s nyeritése, a fuvarosok szitkozó-
dása, a tisztek parancsszavai egész éjen át szaka-
datlanul folytak.

„Jun. 28 án korán reggel odahagytam nyo-
morult szállásomat s kimentem az utczára. A fő-
piaczra érkeztem. Itt is, mint majd mindenütt a

Steinmetz porosz tábornok uj csatát kezdett az
osztrák csapatok ellen, ép oly kezdvező sikerrel,
mind Nachodnál. E nap élményeit semmi sem lesz
képes kitörülni emlékezetemből."

A mikosdi kastély.
(Zala- és Vasmegye határszélén.)

Mindenkor örömmel vettünk tudomást föld-
birtokosaink s vagyonosabb hazánkfiai oly tényei-
ről, melyek mint a mivelődés, csinosodás és jó
izlés jelei, s az anyagi jóllét kifolyásai, uri ren-
dünk nemesebb szenvedélyeiről tanúskodnak. A
ki hazánk egyegy puszta vidékén díszes kastélyt
s hozzá czélszerü gazdasági és az élet nemesebb
kényelmére szolgáló épületeket, szép kerteket és
terjedelmes parkokat teremt elő, az nem csak azt
tanúsítja ez által, hogy e haza földén akar maga
és családja számára állandó telepet nyerni: hanem
példája által a közmivelődés, finomodás ügyét is
előmozditja és azon czélra törekszik, hogy a haza
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«gyes vidékei külső szépségeik által is kellemes
benyomást tegyenek s minden idegen utazó előtt
nemesebb kultúrái törekvésekről bizonyságul
«zolgáljanak. Itt bebizonyul azon nem mindig
igaz közmondás, hogy szép külső alatt szép lélek
lakik.

A „Vasárnapi Újság" számos ujabbkori ma-
gyar uri kastély rajzát közölte már; de bizonyo-
san igen sok ily épület található még az ország-
ban, melyek kevéssé ismeretesek, s remélni sze-
retnők, hogy a közjóllét és izlés gyarapodtával
az ily nemű szebb építkezések elhagyott faluhe-
lyeinken és pusztáinkon kisebb birtoku csalá-
sainknál is évről évre minél nagyobb számmal
keletkezzenek. Ismételve felszólítjuk az illetőket,
hogy az afféle haladások ismertetéiében segéd-
kezet nyújtani szíveskedjenek.

Egy ily ujabb időben keletkezett, ízléssel és
<5zél8zerüséggel épített urilakot mutatunk be je-
lenleg a mikosdi kastély rajzában.

Mikosd egészen uj név hazánk földiratá-
ban. Zala- és Vasmegye legszélső határvonalán,
mindkét megyében elterülve terjedelmes birtoka
Tolt báró Mikos Ede urnák. Os időktől fogva itt
•egy jókora, szálas tölgyes erdő s ennek közepén
egy dús forrásokkal bővelkedő szép hegylejtő
állott. E helyet szemelte ki néhány évvel ezelőtt
b. Mikos, építendő kastélya számára. Akadályt
nem ismerő
kitartással és

szorgalom-
mal, roppant

földhordá-
sokkal és

nagy költség-
gel, a soha
nem lakott
puszta va-
donban a leg-
kellemesebb
lakóhelyek

egyikét vará-
zsolta elő. Az
igy lakható-
vá tett vadon

azután az
alapitó báró
neve után

Mikosd nevet
nyert s azóta
itt tartja ren-
des lakását a
birtokos és
családja.

A mikosdi
kastély most
egy nagy ter
jedelmü, fal-
lal kerített
parkban áll.
A parknak
ízléssel épült
egyes pavil-
lonjai van-
nak; a kas-
tély előtt szép

vízeséssel,
egy nagy ha-
lastó terül el. Igen csinos alakban és czélszerüen
vannak épitve a park különböző helyein álló va-
dásziak, istállók és kertészlak.

A kastély egyúttal középpontját képezi egy
jól rendezett majorokkal s czélszerü gazdasági
épületekkel ellátott uradalomnak.

A park felső sarkán egy 5 holdas minta-
ezőllő*kertben minden ismert nemesebb venyige-
faj képviselve van. Innen elragadó kilátás nyilik
a vértesi, somlyói, sümegi, halápi, szentgyörgyi
hegyekre és várromokra s Zala-Egerszeg vidé-
kére.

Mikosd legközelebb határában vannak Bal-
tavár, Kisbér, Csehi, Mindszent és Széplak vas-
megyei, Nyavalád, Véged, Cöap6, Batyk és Sza-
labér zalamegyei helységek. Közelében van a
Bopron-kanizsai vasút szent-iván egerszegi állo-
mása is.

Akastély előtti erdők nagy része kiirtatván,
viruló szántóföldeknek és majoroknak adtak he-
lyet, czélszerü, uj gazdasági felosztással. A haj-
dan nagy terjedelmű bakonyvégi őserdők föld-
jét most számtalan emberi kéz és gép miveli
6 a terméket a gőzerő hatalma tisztítja és érté-
kesíti.

Végre még említést érdemel, hogy a harmin-
czas években országosan hires, sőt világhírűvé
vált betyár, Sobri Józsi, az ezen uradalomhoz

tartozott Endrőd nevű pusztán született és sokáig
pásztorkodott.

Mostmár örömmel mondhatjuk, hogy! „Más
faj állott a kihunyt helyére!"

A főzelékek eltartása.
Közli dr. Bardocz Lajos.

Táplálkozásunknál a főzelék fontossága ele-
gendőkép el van ismerve. Tisztán ösztönszerüleg
cselekedte az ember, hogy földi létének kezdete
óta ételeinél a főzeléket és a húst egyesitette,
sokkal előbb, semhogy a vegytan tanította, hogy
táplálkozásunknál a főzelék és hus egymást egé-
szítik ki és a szabályos táplálkozásra egyátalában
szükségesek. A húsnak főzelékekkel egyesítése
által nemcsak azt érjük el, hogy ételeinkben igen
jótékony változást eszközlünk: hanem azt is,
hogy ezen egyesítés által a hus megemésztése
megkönnyebbittetik és az átalában a táplálásra
alkalmasabbá tétetik; a mennyiben azon helyes
arány, mely tápszereinkben táplálkozásunkra
szükséges, a főzelék által állittatik elő. Nem a
húsétel mellett egyedül, vagy kizárólag a főze-
lékétel mellett érezzük jól magunkat, hanem csak
akkor: ha a kettő helyes arányban egyesítve van.

Mikosdi kastély homlokzata. (Fénykép után.)|

A főzelékek magokbin véve csak kevés pótlékot
nyújtanak testünknek azon veszteségért, melyet
testünk naponkinti átalakulásában szenved; és ez
nem is lehet máskép, mert a növénynél a tömött
rész gyakran alig teszenegy tizedrészt, a súly
többi része pedig caup'a vízből áll. És a növények
mindemeílet táplálkozásunkra nagyon fontosak,
mert azok eszközlik, hogy ereinkben a vér köny-
nyebben keringjen. A főzelék eltartása tehát oly
fontos, mint a gabona és hus eltartása, s a tárgy
ennélfogva megérdemli, hogy reá figyelmet szen-
teljünk. Értekezésünkben jórészt az „Aus der
Natúr" útmutatásait követjük.

Az Appertféle módszer *), bármily kitűnő

*) Az Appertféle módszer, mely általában az élelem-
szerek eltartásira nagy előnynyel használtatik, azon alap-
szik, hogy a levegőben foglalt élenyaek (Oxygenium) az
ételekre" befolyása (mert a rothadási egyfelől ez idézi
elő), ha teljesen meg nem gátoltathatik is, legalább hatás-
talanná tétetik. A légköri levegő teljes kizárása igen nehéz,
kivált midőn a körülmények szerint egyetlenegy léghólyag
is elegendő arra, hogy nagy mennyiségű élelemszereket
megrontson, vagyis erjedésbe és rothadásba hozzon, Appert
e nehézségeket "egy elmés ötlet által szerencsésen legyőzte.
Az ételeket bádogból készült palaczkokba töltötte, azon
elővigyázattal hogy a palaezkból az étel által minden le-
vegő lehetőleg kiszorittassők. Ezután apalaozk nyilasára
fedelet forrasztatott. Ez meg lévén, a palaczkokat vizzel
telt tisbte állította s a vizet az üstben, a palaczkok nagy-
ságához képest, egy fél vagy egész óráig főzte. Ezen mü-

legyen is az, a főzelék s átalában a növény ételek
eltartására nem nagyon alkalmas. E módszernél
két akadály áll utunkban: a tér és a.súly. Minden
ebéd alkalmával nagy mennyiségű főzeléket fo-
gyasztunk (el, és húst mellette csak kisebb ada-
gokat; miből azon következtetést kell húznunk,
hogy a főzelék koránsem lehet oly tápláló, mint a
hus. Ezen körülmény az Appert-féle módszer
szerint eltartott főzelék szállítását nehézkessé te-
szi, mihez még az is járul, hogy ily módon az em-
ber a nagy mennyiségű vizet, mely minden nö-
vénytápszerben benne van, hiába C2Ípeli magával.
Igaz ugyan, hogy a víz az emberi test nélkülöz-
hetlen szükségletei közé tartozik: ámde azt a ter-
mészet oly bőségben ajándékozza, hogy azt éte-
leinkhez majd minden helyen és majd minden
időben könnyen hozzá adhatjuk. Ezen okból az
Appert-féle módszer a növénytápszerek eltartásá-
nál most már ritkábban fog alkalmazásba jőni, s
ritkábban jő főleg azóta, hogy egy másik elv is
utat nyitott magának. Ez a főzelékek kiszárí-
tásán, tehát az azokban foglalt víz eltávolításán
alapszik.

Ezen elv is oly egyszerű, hogy méltán csu-
dálkozhatunk rajta, miért nem hozták azt már
régen alkalmazásba. Erre az alkalom, vagy in-
kább az indító ok nem hiányzott. Száz meg száz
esztendeje annak, hogy az ember sokat a növé-

nyek közöl
megszárit 8

-_- azt évről évre
I tartogatja,

anélkül, hogy
a növény, ha
reá kellő vi-
gyázat fordit-
tatott, meg-
romlanék. —
Emlékezzünk
csak a do-

hányra, a
> , szénára, a

gyógyfűvek -
t re, a theára,

melynek ösz-
szezsugoro-

dott levelei
a forró víz-
ben eredeti
alakjokat tel-
jesen vissza-
nyerik. A nö-
vény-élelmi-
szereknél ia
alkalmazás-

ban volt ezen
elv már rég-
óta házi asz-
szonyainknál,
de valóban
csak nagyon

korlátolt
mértékben,

és majdnem
egyedül csak
az úgyneve-
zett „orosz
borsók" el-

tartására s ?oritkozott. Ideje volt tehát, hogy egy
lépéssel tovább haladjunk, és a különöst átalá-
nossá tegyük. Háziasszonyaink bizonyára íöbbféle
a növények és gyümölcsök eltartására vonatkozó
titokkal bírnak, ők azonban sokkal szerényebbek,
semhogy tu lományukról sokat beszélnének.

Már a 15-dik században történt, hogy gon-
dolkodó férfiak a növényféle élelmiszerek ezen
eltartásmódjáról elmélkedtek. A múlt században
mind Angol-, mind Olasz-, mind Svédországban

velet által a szabad éleny, mely a csekély mennyiségben
bezárt levegőben foglaltatik, mindenkorra ártalmatlanná
tétetik, a mennyiben az a melegség befolyása alatt a szerves
anyaggal egyesül és teljesen szénsavvá változik át. Két-
ségtelen ugyan, hogy ezen folyamat sem más, mint élegü-
lés, ép«n oly élegülés, mint maga a rothadás; de épen
ezen átalakulás által történik, hogy az élenynek minden
hatalma elvonatik, mely által a szerves anyagra tovább is
befolyást gyakorolhatna. — Gyárszerü készitésnél az éte-
lek fövő állapotban tétetnek a palaczkokba, és pedig elő-
ször a husdarabok, s azután a lé. Ha a hus be van rakva, a
palaczkokra a fedelek, melyek közepén kis ly u k vag7°^>
reá forasztatnak. Ez meglévén, a fedélen levő lyukon a lé
a húsra töltetik, ugy hogy az edény egészen teleteljek, s
azután a lyukra is egy kis fedél forrasztat'k. Ily módon
az edényt majdnem teljesen tele lehet töltetni s ezáltal a
benne foglalt levegőt a minimumra lehet szorítani.

Az Appertféle módszeren később fV.it.er oly jav.tá-
sokat tett, hogy azok által a levegő a palaczkokból tel-
jesen kihajtható, s igy az étel egészen biztosan hossza
időkig eltartható. — B. L.
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több rendbeli kísérletek történtek e terv kivite-
lére, de mind kellő eredmény nélkül. A munkála-
tokra nem fordítottak kellő figyelmet, s a meg-
készitett élelmiszerek izökben változást szenvod-
tek. Ehhez járult még, hogy szaguk nagyon a
szénára emlékeztette az embert, sőt tápláló tu-
lajdonságaik is megfogyatkoztak, minthogy a
növénytojás-fehér nagy melegben összefut. Ehhez
járult továbbá, hogy a megszáritott növények tö-
mege még mindig igen nagy volt. Ez az eltartást
és szállítást nagyon gátolta, de még többet nyo-
mott a latban azon körülmény, hogy ezen főzelé-
kek nagy tömegük által nagy felületet nyújtót-
tak a lég és világosság működésének, s ennélfogva
sok változásnak voltak kitéve, melyek könnyen a
megromlást vonták magok után.

Mindezen nehézségeket Masson franczia ker-
tész szerencsésen legyőzte. Francziaországban
mesterileg értenek hozzá, hogy tetszeleg cse-
kély dolgoknak nagy fontosságot adjanak. így
történt az is, hogy ott a fozelékszáritás kevés
év alatt tekintélyes iparággá fejlődött. Miután
a főzelék gondosan kiválogattatott és megtisztit-
tatott, goromba vászonból készitett lészákra ra-
katik, melyek szobában vannak felállítva. A szoba
csőkben keringő meleg által, a főzelék minőségé-
hez képest, 35 — 40 C. fokig fültetik. E csekély
melegnél a víz a növényekből csak nagyon lassan
gőzöl el. Ezen lassú gőíöltetés okvetlenül szük-
séges; mert különben a főzelék izéből és színéből
sokat veszítene. De a lassú száradás a követke
zerdő műtéteire, tudniillik a sajtolásra nézve is
szükséges, hogy a növényrészek ezáltal azon ké-
pességöket el ne veszítsék, mely szerint a később
bekövetkező vizbenáztatásnál eredeti alakjokat
megint felveszik.

A megszáritott főzelék tömege erősen működő
hydraulikai sajtó által '/5-részre leszállittatik, és
ezáltal a növényféle élelmi szerek eltartásának
problémája teljesen meg van oldva. A sajtó fel-
emelkedő dugatyujánál a főzelék felvételére erős
vas szekrények vannak alkalmazva, melyek, mi-
után a főzelék ügyesen beléjök tétetett, tökélete-
sen hozzájok illesztett bélyegekhez nyomatnak.
A kiszárítás által a főzelékek súlya 100 ról 9 —
15-re szállittatik le. így például egy rendkívül
nagy káposztafö, kiszárítás és ösazeaajtolás után
egj levélboritékba zárható. De ha beáztatjuk és
kiterítjük, annyira kiterjed, hogy egy nagy tál
teletelik vele. A sajtolt főzelékek oly alakkal és
vastagsággal bírnak,mint egy tábla csokoládé, és
mint ez, egyszerűen papirosba vagy ónlemezbe
takartatnak a azután bádogból vagy horganyból
készült ládácskákba pakoltatnak. Az egyetlen vi-
gyázat, melyet a sajtolt főzelékek eltartása igé-
nyel, abból áll, hogy azokat nedvességtől őriz-
nün kell. Ha ezt teljesítjük, örök időkre eltarthatjuk
a főzelékeket, anélkül, hogy izletességökből leg-
kevesebbet is vesztenének. •

Egy ily főzeléktábla, melynek négyszögbeni
kiterjedése 7'/2 Q hüvelyk, vastagsága 6V3— 7'/4
vonal, súlya körülbelül 1 font, 20 adagot foglal
magában. Egy 3'/s láb magas, ugyanoly hoszu és
ugyanoly széles ládü. 25,000 adagut foglal magá-
ban, melyek kozől mindenik l3/, latot nyom, de
nyolezszor oly nehézségű fris főzeléknek felel meg.

Ily módon a burgonyát is eltarthatóvá és
könnyen szállíthatóvá lehet tenni. Az e czélra
szánt burgonya gondosan megmosatik, meghán-
tatik, vékony szeletekre vagdaltatik s ezen álla-
potában egy pillanatra leförráztatik. Száradás
után sajtó alá jő, de mielőtt ez történnék, rövid
időre nedves légre tétetik ki, hogy itt némileg meg-
puhuljon. A bab és borsó megszáritás előtt hason-
lóképen egy perczig fövő vízben tartatik, azután
megazárittatik, összesajtoltatik és léghatlanul zá-
ró palaczkokba vagy ládákba pakoltatik. Meg-
jegyzendő azonban, hogy a melegvíznek nem sza-
bad a főzelékekre sokáig működni, mert különben
az ezekben és a gümőkben foglalt keményitőliszt-
golyócskák megdagadiiának és péppé változnának,
s a növénytojásfehér hasonlóképen összefutna.
Mindkét változás ezen növényrészeknek a kiszá-
radás és öogzesajtolás után oly tömött összefüg-
gést kölcsönözne, hogy a viz a megfőzésnél nem
járhatná át azokat.

Ha a szárított főzeléket a háztartásnál hasz-
nálni akarjuk, alkalmat kell nyújtanunk, hogy az
a vizet, melyet a szántásnál elvesztett, megint
magába vegye. Ez ugy történik, hogy a szárított
főzeléket alkalmas edénybe teszszük, reá hideg
vizet öntünk, s abban 6, 3 vagy io óráig ázni
hagyjuk. Ha hideg viz helyeit meleget haszná-
lunk, az időt 4—6 órára rövidíthetjük. A főzelék
a viz felvétele által felpuffad, eredeti alakját és
••inét lassanként visszanyeri, és sajátos ize egész
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tisztán kifejlődik, Röviden, a főzelékek minden
tekintetben a frisekhez hasonlítanak. A megáz-
tatás műtéte egyszerűnek látszik ugyan, de mégis
nagy fontossággal bír. Különösen Dagy figyelem
fordítandó arra, hogy a beáztatás elég hosszú
ideig tartson, mert az étel izletessége ettől függ.
A beáztatott főzelék megkészitésénél semmi kü-
lönös eljárás nem szükséges, hanem a megkészités
egészen a szokott módon történik.

A párisi tudományos akadémia nagyon ér-
dekelve találta magát a dolog által. Egy bizott-
mányt aevezett ki, melyben Morin elnökölt, hogy
két főzelékfajjal (fodor-kelkáposztával és spinát-
tal) elhatározó kísérleteket tegyen és az ered-
ményről véleményt adjon. A sajtolt főzeléket még
egy másik bizottmány is minden oldalról a leg-
gondosabban megvizsgálta. Ennél a vizsgálat
tárgyát a fehér káposzta, barna kelkáposzta, tur-
bolya, czeller, spinát, burgonya, murok és má
növények képezték. Mindkét bizottmány Ítéleti
ugy hangzott, hogy a beáztatott főzelékek a fri-
sektől egyátalában nem voltak megkülönböztet-
hetők. Miután a vizsgálat alatti főzelékekegy ví
délebéd alkalmával elfogyasztattak, mindkét bi-
zottmány odanyilatkozott, hogy minden ételek
kivétel nélkül jóizüek voltak; különösen pedig a
spinát és kelkáposzta iránt nyilvánította nagy el-
ismerését. Ezek oly ízletesek voltak, hogy a lábá-
ról akkor szedett és hasonlóképen megkészitett
társoktól nem lehetett megkülönböztetni. Masson
mindjárt a legközelebbi londoni ipartárlaton a
nagy érmet nyerte el; ugy szintén a franczia tu-
dományos akadémia a hasznos találmányokra tett
Monthyonféle alapítványból 2000 frank dijjal ju-
talmazta meg.

A szép eredmény, melyhez Massoa rövid
időn eljutott, másokat is arra ösztönzött, hogy
ezen uj utón tovább haladjanak. Azok között! kik
a probléma megoldásával tovább foglalkoztak,
különösen Oannalt kell kiemelnünk. O már ko-
rábban nevet szerzett magának azáltal, hogy a
hullák bebalzsamozására egy czélszerű módot
talált fel. Később a hús eltartásával foglalkozott,
és figyelmes tanulmányaival odavitte a dolgot,
hogy a legnehezebben száritható növényeket, me-
lyek sokakat már majdnem a kétségbeesésig vit-
tek, oly tökélyesen eltartotta, hogy a franczia
tudományos akadémia, miután Gannal több efféle
készítményeit megvizsgálta, méltónak találta,
hogy a módszert a marinaminiszternek különösen
ajánlja, minthi gy nagy kilátása volt, hogy a Gan-
nal módszere szerint szárított főzelékek a hajó-
hadak elélelmezésénél nagy szolgálatokat fognak
tenni.

Azon kísérletből, mely Brestben a tengeri
praefectus meghagyásából és az északamerikai
Egyesült államokban a marinaminiszterium ren-
deletéből mind a Masson-, mind a Gannalféle
módszer szerint szárított főzelékekkel eszközölte-
tett, az tűnt ki, hogy némely főzelékeknél az
egyik, némelyeknél meg a másik módszer érde-
mel elsőbbséget. Az egyik vagy másik módszer
alkalmazásánál egyszersmind a főzelékek termé-
szetét kell tekintetbe venni. Elismerték, hogy a
Gannalféle főzelékek átalában minden lényeges
jellegüket (alakjokat, szinöket, szagukat és izö-
ket) híven megőrizték, és hogy azok ennélfogva
a tengerészeknél kétségkívül nagy kedveltetésben
fognak részesülni, minthogy a főzésnél kevesebb
időt, kevesebb vizet, s ennek következtében, keve-
sebb tüzelőanyagot igényelnek. Hasonlókép indit-
va érezték magukat a bizottmányok, hogy némely
főzelékeknél, különösen a kelkáposztánál, Masson
módszerének ítéljék oda az'elsőbbséget. Minden
dolognak két oldala van; és ez itt sincsen máskép.
A két módszer között mindeniknek megvannak
maga előnyei és hátrányai, ugy, hogy azok egy-
más mellett igen jól megállhatnak. A Gannalféle
főzelékek lényeges különbsége abban áll, hogy
azok minden jellegeiket hiven megtartják; holott
a Massonféle módszer szerint szárított főzelékek
a táblákká sajlolás által egész azon pillanatig,
melyben a megkivántató mennyiségű vizet ma-
gokba vették, megismerhetlenekké tétetnek. És
épen ez a Gannalféle főzelékek előnye; a külső
tekintet szebb és a zamat jobban megtartatik,
mialatt a másik módszer előnyei épen abban álla-
nak, hogy a főzelékek nagyon kevés tért foglal-
nak el 8 ennek következtében könnyebben szállít-
hatók. Ez a nagybani alkalmazásnál a flották és
hadsergek elélelmezésénél nagy fontossággal bir.

Francziaországban Gannal módszere is a
gyár szerű tevékenység tárgyává lett. Noha e
módszer szerzője előbbeni foglalkozásával (a hullák
bebalzsamozásával) egyátalában semmi közösség-
ben nem áll, Gannal mégis attól tartott, hogy

előbbeni foglalkozása előítéletet ébreszthetne a
közönségben uj vállalata iránt. O tehát eszméit
mások által vitette át az életbe és a gyakorlat
terére; a gyár „Morei-Fatio és társa" ezéget vi-
selt, és Gannal halála után ezek is maradtak e
módszer egyedüli tulajdonosai. (Foiyt ksvetk.)

Régi közmondások, újonnan igazolva.
Mindig igaz, de csakis magyar, emberre vo-

natkozólag, azon közmondás : „extra Hungáriám
non est vita." Mert mig más nemzetbeliek élete
ott virul fel, hol magukat legjobban érzik, és ké-
pesek magukat hazájukon kivül is jól érzeni,
mondván: ubi benp, ibi patria — addig a magyar
ember külföldön csak félig él és nem bir megho-
nosulni — még ha jól menne is dolga.

„Belőlem amerikai jellem soha sem lesz" —
irta 1854 ben Mészáros Lázár kedves húgának
New-York mellől, hol pedig már megtelepedett
mint gazda, 20 holdnyi földön. Földje nem volt
olyan, mint a magyar tiszavidéki föld, és mégis
sokkal drágább volt. Az időjárás oly rendetlen,
oly szeszélyes változó ott, hogy este 5, 6 fok me-
leg, másnap ugyanily hideg van tavaszkor is,
kevéssel leebb pedig a tengerpartiak a tengerben
förödtek, mig a hegyközieknél csikorgó téli idő
volt — 17° R. mellett; eső pedig jul. 14 tőlszept.
9-ig épen nem esett . . . . Természetes, hogy ily
körülmények közt, gazda és gazdaság tönkre
ment.

Ujházy László a mait karácsonkor a szent-
ünnep estéjére egy fris rózsafüzért kötött az
udvarán szabadon telelő rózsabokrokról — de ta-
vaszkor kárt tettek a hideg napok. Igaz, az már
Mexikó határánál van, Texas államban, St. An-
tonio mellett. De Mexikóban is volt eset, hogy a
Red Riveren (vörös folyón) felfele úszó hajó sze-
mélyzete nappal majd minden ruháját elhányta
a forróság miatt; este felé irtózatos jégzápor
jött — a folyó annyira kiáradt, hogy másnap reg-
gel a hajó magát egy erdő tetején találta, midőn
alóla a viz gyorsan lefutott — a személyzet pedig
kétségbe esett és nagy részben elveszett a fagyos
szél, a hullámzó viz és tönkre ment hajó romjai
közt.

Ilyen országban nem is mehettek eras kitűnő
erélyes honfitársaink még a gazdászattéren sem
előre; pedig Ujházy L. sárosmegyei birtoka most
is példánygazdaság — az általa kezdeményezett
vagy némely részben tul is vitt alapon.

Igaz az is, hogy: „a szegény embert még att
ág is húzza." Mészáros Lázár csak 25-ös kamatra
kapott pénzt, midőn farm-birtoka elpusztult:
készült volt ő mindenféle pályára; gyümölcsfákat
nevelt, gyümölcsárulást kezdett, hat élő nyelvből
adhatott oktatást, homoeopathice gyógyított, ló-
doktorkodott, lovaglóiskolát akart állítani, phi-
losophiai előadásokat tartani stb. és végre még is
csak nevelősködés után élhetett egy derék ameri-
kai angol családnál, Mitchelléknél. Itt évenkint
300 dollár fizetést kapván, ebből fizetgette ki az
uzsoráshitelt és ha oly jeles honleányunk nincs,
ki őt ez állapotban segítse, mint segítette volt a
farm megszerzésére (Batthyány Lajos gróf özve-
gye), nyomorban kellett volna elhalnia. ... Igenis
— mert: „a szegény embernek meggyűlik szegény-
sége miatt a baja." Épen nevelősködése közben
oly betegséget s arczán és homlokán oly kiütése-
ket kapott, melyek lelkitehetségeit, emlékezetét
is meggyengitették s a tengeri utazás következ-
tében, melyet Angliába tett, hogy Puky Miklós
nyomdájában Genfben alkalmazást kapjon, ezen
betegsége halálossá vált.

Emlitsük-e, hogy legközelebb Pulszky Fe-
renczen mennyire igazolta a sors ama kegyetlen
közmondást: ,,hármasával jár a baj . . . . és hogy
,,soha sem tudja az ember mire virad?" Leánya, a
fiatal, viruló Harriet, anyjával épen ílorenczba
készült s már össze is rakosgatta könyveit s
egyéb holmijét, midőn egy szerencsétlen reggelen
erős lázt kapott. Édesanyja már csak ő miatta
várt. O ugyan sokszor mondta: „menjünk anyám,
meglásd, jobban leszek az utón — mert ez a le-
vegő kiállhatatlan stb... A kik ezt hallották, csak
mosolyoglak a leány ka ily állításán : ,,rosz levegő
a Duna partján ? emeletes tiszta szobákban ?"... Pe-
3ig a gyöngéd idegzet s finomabb érzéke ezúttal,
fájdalom, nem csatlakozott. De anyja sem tudta,
mire virad — midőn a baj, mely gyermekén ideg-
lázba ment át, őt is megrohanta... És végre a kiseb-
bik fiúnak, Gábornak is ide kellett jőnieFlorencz-
ből (a helyett, hogy ők mentek volna oda), hogy
itt harmadik áldozat legyen néhány napi időköz-
ben a családból, mely veszély nélkül bejárta Euró-

pát és Amerikát, sokáig élt Londonban és Fló-
renezben, elvégre visszanyerte hazájában birto-
kát s már talán semmisem hiányzott (a reversalis
aláírásán kivül), hogy valahára biztos, nyugal-
mas révpartra vergődjék Három halott ily
rövid idő alatt a hazában — oly családban, mely
ezer riszálytjszerencsésen kikerült idegen földeken,
távol országokban! . . . . három halott a nyu-
galom révpartján — az esdve keresett hon föld-
jén, melyhez legszebb reményök, leikök minden
vágya hozzá forrt! . . . K. L.

Sajátságos mérgezési eset.
Francziaországban, Chartres vidékén, több

faluban 1861. októbertől, 1862. márcziusig, igen
elterjedt egy betegség, mely jelei után ólommér-
gezésnek látszott. A betegeket csakugyan e baj-
ból gyógyították, s állapotuk javult is, de csak
rövid "időre, mert a baj csakhamar ismét beállott.
Soká hiába kutatták a baj okát, mig végre a ha-
tóság két orvost bízott meg a vizsgálattal. Ezek
mindenek előtt azt találták, hogy a betegség igen
szűk körben van elterjedve, s hogy e kor négy
hónap óta nem nagyobbodott. Ugyanis hat köz-
ségben 300-350 egyén betegedett meg, kik kö-
zül 15—20 meghalt. Egy-egy család tagjai min-
dig valamennyien megbetegedtek, kivévén a cse-
csemőket, mig oly rokonaiknak, kik látogatásukra
jöttek, de tápszereikből nem ettek, nem lett
gemmi bajuk. Végre házról házra tett kérdezge-
tésekből kisült, hogy a megbetegedett családok
mind ugyanazon malomból kapták kenyérlisztjö-
ket. Megvizsgálták a malmot, s rájöttek a baj
okára. A malomkövek őrlő oldalain ugyanis kisebb-
nagyobb számú mélyedések szoktak lenni, melye-
ket a molnárnak ki kell töltenie. Ez esetben a
molnár, ki nemrég vette át a malmot, ólmot hasz-
nált a mélyedések betöltésére; az ólom őrlés köz-
ben ledörzsölődött s a lisztbe vegyült.

A kenyér és liszt vegytani elemzéséből ki-
tűnt, hogy ólom van jelen részint fémalakban,
részint szénsavas és eczetsavas só alakjában. Egy
font lisztre 5 milligramm ólom esett (tehát yiOpO
száztóli). Mihely az ólmot a malomkövekről eltá-
volították, megszűnt a betegség. Ugy látszik, ha-
sonló véletlen mérgezések már igen gyakran
fordultak elő. Azért minden, váratlanul feltűnt
szokatlan betegségnél szükséges volna, hogy azon-
nal szigorú és pontos vizsgálatok tétessenek okai
iránt. Hány ember hal meg ily véletlen mérgezés
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miatt, melyet kellő elővigyázat mellett elkerüln i,
kellő felismerés mellett kigyógyitani lehetett
volna! •

E g y v e l e g .
— (Még egy pár meghiúsult jövendölés.) A

Vasárnapi Újság 37-dik számában „Csokonai
jövendölései*'-t olvasván, feltűnt előttem, hogy
az, a jegyzeteim közt levő jövendölésekkel némely
tételében megegyez. Hasonló apróság, habár ma-
gában belbecscsel nem bir, mégis némi világot
vet népünk gondolkozásmódjára, azért mindig
közérdekűnek tartom annak közlését.

Leirtam pedig Rév-Komáromban 1843-dik
évben, régibb kéziratból, a mint szóról szóra kö-
vetkezik:

„Magyar Profécziák vagy Jövendölések.
1811. A pénz megváltozik.
1814. A Franciák alkalmatlanok lesznek.
1818. Az Európai fejedelmek öszveszövet-

keznek.
1822. Az Európának 3-ik Részében hadak

lesznek.
1824. Az Európai népek önön fejedelmektől

üldöztetnek.
1827. Az Európai koronás fejedelmek közt

felbontatik az egyesség.
1833. Egy koronás fejedelem sem lészen

Európában.
1835. Támad egy nagy vezér Európában az

Ausztriából.
1845. Sem Pap, sem Pápa nem lészen.
1860. Az egé3z világon békesség leszen.
1885. Az egész világon egy Isten vagy Anti-

krisztus támad.
1890. A Jók az Istent megesmérik.
1899. Az egész világ elvész és egy akol és

egy Pásztor lészen.
Vége e világnak.
Melyek a 16 ik Lajos király megölése után

Neapolisban arany táblán a Benediktinusok krip-
tájában a Karboneriusok ellen való had után ta-
láltattak 1809-ik esztendőben, melyet követ a viz
ária "

A fentebbi jövendölés, ugy hiszem, az előbb
közlöttel egy eredetű s valószínű az is, hogy az
eredeti [szerkezetet Csokonai, ki 1797, 1798 és
1802. években Komáromban időzött, hozta oda
mao-ával, vagy a Debreczenben iskolázó komáromi
református tanulók lemásolván, időnkint, a mint
kézről kézre járt, változást szenvedett. Sz. J.

— (Régi dolígeik a Mrlapirds első korszaká-
ól.) Régibb jegyzeteim közt találtam az első ma-

gyar rendes hírlap, & „Magyar Hírmondó" előfize-
tőinek névsorát, mely az eredeti nyomtatott czim-
szalagokról (Scbleifen) van lemásolva, s 318
magyar, német, francáa, latin czimet foglal ma-

iban.
A gyűjtemény be van kötve, irott czime kö-

vetkező:
„Collectio Titulorum, non tamen omnium,

ad quos Nova Posoniensia Hungarica Auctore Cl.
Dno Matthia Rát Hung. Jaur. ex Typographia
Patzkoiana Anno 1780 expediebantur."

A nyomatott czimszaiagok betűrendben kö-
vetkeznek. Itt közlök belőle egy párt, annak bi-
zonyságául is, hogy akkor még mennyire megki-
ták a czitnezést.

á Monsieur
Monaieur Joszph d'Almási, Vicomte Substitut du

Comit. de Borsod
H. P. A. Z. = (ezek gothikus német betűk)

par Bude á
Ónod. Miskoltz.

Perillustri ac Generoso Dominó Josepho An-
drecsics, per I. Ragnum Hungáriáé et Partium
eidem adnexarum Jurato Fori utriusque Causa-
rum Advocato, I. Episcopalis Dominii Vesprinai-
ensis Ordinario Fiscali

Per Jaurinum, Papám H. P. A. Z.
Veszprimü.

Admodum Reverendo Dominó Michaöli An-
dreits, Ecclesiae ad S. Josophum in O^pido Kal-
tenbrunn Parocho Fidelissimo

H. P. A. Z.
p. Viennam in

Graecium, Rakerspurg Kaltenbrunn.

MéUóságos és Fő-Tisztelendő Gróf Battyány
Ignatz Úrnak, Német-Uj Vár örökös Urának, és
az Egri N. Káptalan Nagy Prépostj ;,nak és Ka-
nonokja" ak.

H. P. A. Z.
Budának Egerbe.

An Hern Kari von Dell, Rittmeister bei dem
K. K. Carabinier-Regiment von Jung Toscana

H. P. A Z . in
Prag, Brandeis Lissau.

stb. stb.
Használtak akkor a postai küldeményeknél

mindenféle nyelvet, de legkevésbbé a magyart.
Tehát e részben is máskép áll már a világ. Sz. J.

Irodalom és művészet.
** (A „Képes Újság"), melynek felelős szer-

kesztője Hajnik Károly volt, de melyet ez év
eleje óta a lap főmunkatársa, a rövid idő alatt
teljesen kiérdemelt közkedveltséget nyert György
deák vezetett: jövőre ez eddigi derék főmunka-
társ szerkesztése alatt fog megjelenni.

— (Megjelent uj könyvek.) Heckenast Gusztáv
kiadásából beküldettek: „A magyar nyelv teljes
szótára," melyben az egyes szók különböző értel-
meinek körülírás általi szabatos meghatározásán
kivül különös figyelem van fordítva azoknak szó-
járásos, közmondási, irodalmi stb. használatára,
valamint a szaktudományi és iparbeli műszókra
is. Szerkesztette Ballagi Mór. I. és II. füzet. Fü-
zetenkint 50 kr. (E munka körülbelül 12 hat ives
füzetben hat hétről hat hétre jelenik meg.) — „A
Világtörténet tankönyve." Weber jeles munkájá-
nak 17. és 18-ik füzete; ára füzetenkint 40 kr. —
„A kis regélő. 50 uj kis mese, jó kis fiuk és jó
leányok számára." Hofftnann Ferencz után közli
Mesélő bácsi. Ára 80 kr.

** (Kitűnő történelmi kép). A képzőművé-
szeti társulat kiállításában e héten tették ki köz-
szemlére Székely Bertalan uj nagy festvényét:
„A mohácsi vész" t. E nagy becsü történelmi kép-
ről a következő ismertetést veszszük: „Amohácsi
vész nem volt kizárólag a magyar nemzetet sújtó
szerencsétlenség, hanem egyúttal csatavesztése az
összes keresztyén világnak az ozmánok túlnyomó
erejével szemközt. A vallási mozzanat Székely
képén a haldokló püspök személyében lel kifeje-
zést, ki a boldogságos szűz képével ellátott, de
iszapba kevert országos zászlótól elfordulva, ég
felé emeli elhomályosult tekintetét. Az ország és
vallásért folyt elszánt harezra mutat az ellenével
együtt elesett zászlótartó, még holta után is szo-
rosan tartva kezében a reábizott jelvényt. Ezen

TAR.HAZ.
és ilynemű csoportozatokat, melyek nemzeti és
közös keresztyénségi szempontból jellemzik a
válságos eseményt, a művész felfogása szerint
megillette a legkiválóbb hely: az előtér. Magá-
nak a királynak halála, noha lényeges tényezője
a későbbi zavaroknak, itt csak kisebb fontosságú
epizódot alkot. Ez okból a király csoportozatát,
ki futásra késztetve környezetétől, még egyszer
de sikeretlenül akar szembeszállni a törökök árjá-
val, középtérre tette át a művész. Ezen epizódnak
daliásabb és hősiebb szinben feltüntetésétigazolják
történelmi kutforrásaink, melyek Lajos királynak
a csatavesztés előestéjén és napján tanusitott bá-
tor és méltóságteljes magaviseletéről megemlé-
keznek. A zivataros eget és esti hangulatot, ránk
maradt történelmi adatok nyomán, festményében
is megtartandónak hitte a szerző." , t

— (A „Zenészeti Lapok") érdekében Abra-
nyi Kornél már 22 dal és zeneegylettől nyert
biztosítást, illetőleg segélyzést « igy a „Zenészeti
Lapok" újonnan életbe léptetése vagy léphe-
tése félig biztosittotnak tekinthető: előfizetési
ivei már kibocsáttattak az eddigi feltételek mellett
(ecry évre 10 ft. '/4 évre 2% ft.), az e\*ö lap meg-
jelenik okíóbsr 7 én. Czélja: Az általános zene-
művészet vívmányainak hazánkban is meghonosí-
tása és érvényesítése mellett, főleg a magyar zene
érdekeit képviselni, ellenőrzeni s azt minden irány-
ban fejleszteni: a korszellem, tudomány és a
művészet mai színvonalához mérve; adni fog ere-
deti közleményeket is London, Edinburg, Páns,
Berlin Róma és Bécsből, melyekre nézve a leg-
elismertebb művészeket sikerült megnyernie.

** (Uj zenemüvek.) Rózsavölgyinél megje-
lent: „Szerelmes kántor dalai," Állaga Gézától,
ára 60 kr — Továbbá „Szamárbor-négyes" Mér-
tytől; czimlapja teli van rajzolva e hires operetté
bohó alakjaival s belől egy nagy szamárfő diszhk.
Ara 60 kr.

** („Magyar dallamtár") indult meg Kugler
műárus kiadásában. Ebben Tarnai Géza kezdő
zon^orázók számára a legkedveltebb népdalok
közül irt át néhányat. Az első füzet ára 50 kr.

Egyház és Iskola.
— (Az iskolák megnyitásinak elhalasztása.)

Mint az ösizes fővárosi tanintézetekben, ugy az
egri és nagyváradi kath. gymnáziumban, s a kas-
sai kir. jogakademián az iskolai év kezdete, a
helytartó-tanács rendelete folytán, nov. l-ig elha-
lasztatott.

** (A pesti egyetem jog- és államtudományi
karának állapotáról), az 186%. tanév nyári szaká-
ban, következő kimutatást tettek közzé: A múlt
félévekből beiktatott rendes hallgatók száma volt
925, újonnan beiktatott 35, rendkivüli hallgató 32,
Összesen: 992. (A tavalyi nyári szakénál 63-mal
több, s 52 vei kevesebb, mint az első félévben).
— Vallásukra nézve római katholikus 565, görög
katholikus 41, görögkeleti 62, evang. ágost. hitv.
122, evang. helv. hitv. 112, unitárius 7, mózes-
vallásu 83. Származásukra nézve magyarországi
904; erdélyi 69, horvát-tótországi 11, határőrvi-
déki 1, az örökös tartományokból 6, más államok-
ból 1. — Tudori szigorlat volc 71. u. m. államtu-
dományi 27, jogtörténelmi 21, bírósági szakokból
23. Tudori vitatkozás és fölavatás 15. A jogtör-
ténelmi vizsgák száma 154, a bíróságiaké 136,
államtudományi 55. Rendes tanir volt 8, más
karbeli tanár 2, magántanár 2.

- (Az erdélyi ev. ref. főkonsistorium) szept.
20-ki ülésében több tanárválasztás történt. Ma-
ros-Vásárhelyre a jogakademiához, hol mosta har-
madik évi folyam állittatik be, megválasztatott
Dózsa Miklós és Székely József. Udvarhelyre
bölcseimi tanárnak Páll Ferencz, jogtanárnak.
Jenéi Viktor.

5. Ili
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Ipar, gazdaság, kereskedés.
f (Tótországi dongák). Statistikai kimuta-

tások szerint a tótországi dongák bevitele Ang-
liába, hol azok „Bosnian Staves" név alatt isme-
retesek, 1861-ben 1,069,000; 1862 ben 957,000;
1863 ban 2,279,000; 1864-ben 3,388,000; 1865-
ben 4,157,000 darabot tett. — E dongák azon-
ban majd mind a gyarmatokba szálli;tatnak,
mert maga Anglia többre becsüli a balti don-
gákat. Ha a tótországi dongagyárak gyárt-
mányaikat a vevő külföld szükségleteihez job-
ban alkalmaznák s az Angliában gyártott hor-
dók nagysága s teriméje felől tüzetes adatokat
szereznének, az oda való kivitel évről-évre szint-

előlegképen 50,000 ftot méltóztatott engedélyezni.
O Felsége továbbá megengedte, hogy sz. kir.
Pozsony városa számára, a helyhatósági törvény-
kezési költségek megtéritéee iránt folyamatban

ugy emelkednék, mint péld. a Francziaországba
szállított dongák mennyisége, mely már 12 mil-
lió darabot tesz évenkint. Megjegyzendő mé
hogy az árra nézve a külföldi gyártmányok-
kal csak akkor lehetne sikeresen versenyezni, ha
a gyártás nálunk is gépek segítségével történnék.

Ji (A méhtenyésztés Erdélyben.) Erdélyből a
mézkereskedők sajnálkozólag emiitik föl, hogy
ez év nyarán a méhek ezorgalma épen nem felelt
meg a várakozást. Vedrét a mezőségen 5 fttal
fizetik. Erdély régebben nevezetes kereskedést
folytatott mézzel, viaszszal külföldre, most ez
iparág hanyatlásnak indult, pedig a méhek te-
nyésztése kevés fáradtság mellett szép eredmé-
nyekre vezethetne. Ez oly jövedelmező állat,
mely sem szénát, sem zabot nem vesz igénybe,
bármely határrészben korlátlanul gazdálkodha-
tik, seiiki se tereli be a tilosból, s ha a gazda
csupán egy házhelylyel bir is, mehet tenyészt-
het. A „Székely Néplap," honnan e közleményt
veszszük, ajánlja az erdélyieknek a méhtenyész-
tés fölkarolását.

Közintézetek, egyletek.
— (Magyar tudományos akadémia.) Az

akadémia elnöksége, tekintettel a főváros még
folyvást aggasztó egészségi állapotára, mely miatt
a tanodák is csak novemberrel nyílnak meg, miu-
tán az akadémiai tagok nagy része a tanári kar
hoz tartozik, czélszerünek vélte, szintén november
elejére halasztani az üléseket, a mikor — a meg-
állapított évi üléssor szerint — folyamatba indul-
nak. Kelt Pesten, szept. 22. 1866. — Arany Já-
nos titoknok.

— (A középdunai gözhajótársaság közgyű-
lése) f. évi okt. 8-án délelőtt 10 órakor Pesten a
Köztelken, üllői-ut 12. szám alatt fog megtar-
tatni, melyre a társulat részvényesei meghivat-
nak. A közgyűlés tárgyai lesznek: 1) A legf.
megerősítést nyert alapszabályok kihirdetése: 2,
az iga/gató-választmány jelentése eddigi műkő
déséről, s a társulati ügyek jelen állásáról; 3) az
elnökség és igazgató-választmány ujra-válasz-
tása; 4) a vállalat érdekében teendő indítványok

•• (A balatoni gőzhajó-társulat) f. hó 15-én
tartotta B. Füreden nagygyűlését, mely alkalom-
mal elhatároztatott, hogy a társulat juj hajót épi-
tet, s e czélra a vállalat tiszta jövedelmét vala-
mely takarékpénztárban kamatoztatja. A tanács-
kozásokat mint elnök Ürményi József vezette. A
gyűlés után b. Sennyei Pálné tisztelői egy virág-
bokrétát kötöttek a fürdőnek még most is teljes
szépségben viruló virágaiból s Ürményit kérték
meg, hogy üdvözletük mellett Pesten kézhez
szolgáltassa.

Mi njság?
— (Oyászhir). Mint P. TJ. múlt számában

már jelentettük, Hajnik Károly, a magyar ország-
gyűlések első gyorsírója, s irodalmunknak egyik
sok érdemü bajnoka, szept. 21-én Budán hosszabb
szenvedés után 59 éves korában meghalt s roko-
nainak, barátainak s tisztelőinek őszinte részvéte
mellett az ottani sírkertben eltemettetett. Szolgál-
jon e rövid jelentés szomorú tudomásul elhunyt
érdemdús jeles hazánkfia számos ismerőseinek a
hazában, addig is, míg legközelebbi alkalommal
a nyilvános pályán tanúsított közhasznú műkö-
désének részletes méltatását közölhetnők e la-
pokban. Reméljük, hogy addig egy arczképére is
szert tehetünk, a mit mindeddig ismerősei köré-
ben hiában kerestünk.

_ (Császár O Felsége) f. hó 17-én kelt legf.
határozatával Buda sz. kir. városának törvény-
kezési költségei megtérítése fejében addig is, mig
a magyarországi szabad királyi városok segedel-
mezése iránti kérdés elvileg eldöntetnék és az
eziránt! tárgyalások befejeztetnének, a számára
kiszabandó segedelmezéa rovására az államkincs-
tárból a magyar országos alap terhére irandó í

- iránt
lévő tárgyalások befejezése előtt is, a törvényke-
zés akadály nélküli kezelhetése végett 20,000
ftnyi előleg kiszolgáltassák. E város rendőri költ-
ségeinek megtérítése iránt is folynak a tárgya-
lások.

** (SomssichPál, inségügyi kir. biztos,) mint
Kaposvárról 20 ról írják, kőrútjában Simonfára
érkezett. Az általa képviselt megyékben vetőmag
és készpénzben kiosztatott: Baranyában 40,000 ft°
Fehérmegyében 80,000, Somogyban 100,000, Tol-
namegyében 80,000, Veszprémmegyében 220,000,
Zalamegyében 90,169 ft. A tárnok egy iratot in-
tézett Somesichhoz, melyben neki siker és áldás-
dús gyors működéséért meleg szavakban fejezi ki
köszönetét. Somogyban a készpénz és az állami
vetőmag (47,246 p. mérő) már kiosztatott.

** (Frankenburg Adolf\) a magyar kanczellá-
riánál udvari titkár, saját kérelme folytán nyug-
díjba helyeztetett. Pesten fog letelepülni, hcl
egykor a forradalom előtti években élénk irodalmi
tevékenységet fejtett k:. Frankenburg jelenleg
emlékiratain dolgozik. A negyvenes években,
mint a Kossuth által szerkesztett „Pesti Hírlap"
egyik munkatársa s az „Életképek" czimü jeles
hetilap szerkesztője, az irodalom minden notabi-
litásával szoros frigyben és több politikai kitűnő-
séggel is közel viszonyban élt s így emlékiratai
kétségkívül sok érdekes adatot fognak tartal-
mazni.

** (Dr.Frommhold Károly,) pesti orvost, a vil-
lanygyógytan kifejtése körül szerzett érdemeiért,
a bádeni nagyherczeg a zahringi oroszlánrend
keresztjével díszítette föl.

— (Knbinyi Ágost) múzeumi igazgató ur
b. Sennyei tárnok ő exc.-hoz ment e napokban,
többek közt megkérdezendő: „számolhatunk-e a
magyar országgyűlés mielőbbi összehivatására?"
— mert az illető bizottmány által már megke-
restetett, hogy a múzeum nagy termét engedné
át „philharmoniai hangversenyek" tartására, —
mely esetben az országgyűlési bútorzatokat mind
ki kellene takarittatni s a hangversenynek megfe-
lelő padokat, székeket stb. kellene beállitni.
Minő választ nyert az igazgató ur? azt nem tud-
hattuk meg.

** (Rómer Flóris,) magyar akad. tag, azt
irja egyik lapunknak, hogy a magyar múzeum
iránti részvét nemcsak honunkban, hanem kül-
földön is figyelemreméltó. így például Orsován
Csermák fehértemplomi bőrkereskedő egy érem-
gyűjteményt helyezett értesítő rendelkezése alá,
hogy abból a múzeum számára kedve szerint vá-
laszthasson. Rómer ur csak 20 darab érmet sze-
melt ki, melyek egyike ezüst görög pénz s valódi
díszpéldány. — Turnu Szeverinben egy pompás
rhinoceros-állkapczát vett át Adamek József úr-
tól, ugyancsak a múzeum számára.

— (Érdekes régiségek) találtattak Lemes és
Kende helységek közt Sárosmegyében. Azon egy-
kor elhagyott, de végre is jobbnak talált vonal
ugyanis Lemes és Eperjes közt, mely a Tarcza
folyó völgyén vonul végig s a Kassa-Eperjes kö-
zötti országos ut jobb részét teszi, most ujolag
munka alá vétetvén, a nevezett helyiségek közt
egy lovag lovával együtt eltemetve találtatott,
hihetőleg azon korból, midőn e nagy tisztesség
csak a legkitűnőbb férfiaknak és hősöknek ada-
tott. Kertész József h. ügyvéd ur egyik sarkany-
tyu birtokához jutván, ezt felhozta s átadta a
magy. nemz. múzeumnak. — Óhajtandó, hogy a
többi részlet is ide kerüljön s ne járjon ugy, mint
a minapi meteor, vagy némely más érdekes talál-
mány, melynek jobbrésze Bécsbe vándorolt s csak
az ott nem használható vagy értékesíthető része
adatott át a nemz. múzeumnak.

(Jótékonyság.) Dr. Kovács Sebestyén
Endre 100 frtot adott át a pestvárosi hatóságnak
azon szegény árvák részére, kik a jelenleg pusz-
tító járvány által szülőiket vesztik.

** (Jótékony adomány.) Dr. Stesszel Lajos a
fogoly Táncsics Mihály részére 5 ftot adomá-
nyozott.

** (A benezések pannonhegyi káptalana) le
akarván róni kegyeletét elhunyt kitűnő tagtársa,
\uczor Gergely irányában, életnagyságu arczké-

pével fogja földisziteni a könyvtár képcsarnokát;
zenkivül a pesti temetőben az elhunyt jeleshez

méltó emléket állíttat.
(A pesti Mária-szobor), melyet Lengyel

Vliklós egri prépost ajándékozott, már el készült
Münchenben. Aranyszinre broncirozott tiz lábnyi

magas szobor ez, mely hét ölnyi korínthi oszlopon
fog állani, s az oszlopot vörös márvány négyes
lépcsők veendik körül, s ezentúl vasrácsozat. Az
egész mű jelenleg az egri lyceum nyomdai raktá-
rában áll, honnan Pestre, valószínűleg a Rókus-
kórház előtti térre, szállítja!?-.

** (Bömches Frigyes halálhíre,) melyet a
lapok sorra mind közöltek, tévedésen alapult. Egy
névrokona halt meg, a ki ugyancsak Brassóban
kereskedő veit. Bömches Frigyes most nyilatko-
zatot tett közzé, melyben kijelenti, hogy azon
kellemes helyzetben volt, miszerint maga is ol-
vashatta gyászjelentését. Igyekezni fog rajta„
hogy halála utáh valóban megérdemelje az abban
foglalt dicséretet. Kivánjuk, hogy az ősz honpol-
gár az eddig követett hazafias irányban még sok
évig működhessék!

•* (A pesti állatkert számára) Ferencsics
Berta k. a. Apostagról egy pár szép pávagalam-
bot küldött, azon ritka fajból,melyet dicsőült nagy
hazánkfia, gr. Széchenyi Isván döblingi lakásán
tenyésztett.

** (Az állatkertnek) ismét több uj lakója van.
Többi közt a vidramedenezében most a Missisip-
piből való vörös testű teknőezök laknak, úszva a
vizben, vagy sütkérezve a napon. A vidrát a
raktárban gyógyítják. Kanguru is kettő van már
együtt; az ujabb igen élénk. Továbbá a kert vé-
gén levő sertésudvarbaa a japáni lárvás disznók
mellett egy pár mexikói pekarri van, erős ser-
téjü, kis lábú, eredeti állapotukban szerfölött
mérges, de itt már egészen szelid példányok.
A majomházat most már 26 különféle majom
élénkíti.

** (A kolozsvári lóverseny) első napja szept.
20-dikán folyt le. A vadászversenyt, 400 ft. Dra-
veczki Aurél ,,Beverlé"-je, a!második osztályú csá-
szárdijt, 300 aranyat, gr. BethlenjKár. „Emmá"-ja>
a verseny-egyleti dij 50 aranyát pedig szintén
Draveczki A. „Beverlé"-je nyerte. A császár-
dijra második volt gr. Bethlen Sándor „Hariss"-a.

** (A császárfürdöt) a helytartótanács enge-
délyével 1867-ik év jan. 1-től 10 egymásután
következő évre bérbeadják. A beérkező ajánlatok-
hoz képest a bérleti idő 15, sőt 20 évre is kiter-
jeszthető. A kellőleg fölszerelt ajánlatokat f. é.
okt. 30 ig kell beküldeni az irgalmasrend budai
főnökéhez.

** (A tornázás) örvendetesen terjed az or-
szágban. Miskolczon az ifjúság részvéte és párt-
fogolása mellett szintén alakult tornaegylet. Né-
hány hölgy díszes zászlót himez részére.

— (Figyelemre méltó kiábrándulás). Azon
számtalan csalhatlan óvszer, reczept, ital, és por
ellenében, melyek a kolera uralkodása óta nagy-
mérvben oly jó keletnek örvendnek (p. o. Gr. ur
cseppjei, ha jól értesültünk, 1 ftjával 50,000 adag-
ban t. i. ennyi üvegecskében, rendeltettek meo*
Bécsbe) csak egy tényt említünk — egy csalhat
lannak vélt gyógyszerre vonatkozólag. Ezen
gyógyszer egy veres szinü folyadék; feltalálója
X. ur, egy derék, értelmes gyógyszerész és illat-
gyáros. X. ur, (tehát maga a feltaláló) néhány
nap előtt erővel kezeibe nyomott egy derék orvos
barátjának, ki a „csalhatlanságban" kétkedik, egy
ily üvegcsét — megnevezvén alkatrészeit s állít-
ván, hogy ha van a világon — ez az igazi csal-
hatlan szer a kolera ellen. Párnap előtt azonban
találkozik a gyógyszerész és orvos. „Barátom!
kiált a gyógyszerész, csak azt akarom mondani,
most már ne higyj nekem, ne higyj senkinek: min-
dent elkövettem két kedves húgom megmentésére
gyógyszereimmel — és mindkettő meghalt a
kolerában."

•• (Magyar gyútüs puska.) Egy pesti puska-
müvesnél Hamar Leó pontos utasításai szerint
egészen uj lőfegyver készül, mely mint közelebb
megpróbált uj találmányának mintafegyvere fog
a gyútűs puskák vizsgálatára alakított bécsi bi-
zottmány elé terjesztetni. Hamar találmánya szak-
értők állítása szerint a porosz gyorspuska felett
azzal az előnynyel bir, hogy súlyra könnyebb, ke-
zelése egyszerűbb, a porosz 7 tempó helyett
ennek csak 3 fogása van; ép oly messzire hord.

** (A kir. tárnokmester) a polgármester ké-
relme folytán Jankovich György, a helytartóta-
nács egyik alelnökét kormánybiztoskép küldötte
ki, hogy Pest város tanácsának a kolera jügyében
tett intézkedéseiről személyes tudomást vevén, a
tapasztaltakról, valamint a még netán szükséges
intézkedésekről jelentést tegyen.

** (Kivégzés.) Bécs-Ujhelyen múlt pénteken
egy gyalogsági tisztet, ki a königgratzi csatában
tanúsított magatartásaért törvényszék elé állittat-
ván, halálra ítéltetett — agyonlőttek.
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Melléklet a Vasárnapi Újság 39-dik számához 1866.
** (Berlmi osztrák követnek), gr. Károlyi

Alajos helyére, hir szerint gr. Széchenyi Imre,
magyar országgyűlési képviselő neveztetnék ki.

** (Purgstaller József) kigyógyulásátsak híre
nem valósul. Eszmélete ugyan egyszer, körülbelől
•egy órára visszatért, de aztán ismét visszaesett
rögeszméjébe, s nem remélik, hogy kedélybajában
egyhamar jelentékeny javulás állna be.

** (Az 1867-ki ujonezozás) előmunkálatait
már novemberben megkezdik; az 1846-ban szü-
letettek fogják képezni az első korosztályt. A
kiállítandó ujoncz illeték iránt azonnal rendele-
tet szándékoznak kiadni, mihelyt a különféle
hadesapatok békeállomásaikat elfoglalják.

(A kolerabetegék 'száma Pesten) szept.
15-től 26-ig, mint hiteles forrásból értesülünk a
köv«tkező volt: szept. 15 én 101 beteg, 52 halott,
16-án 84 b., 39 h.; 17 én 61 b , 3 1 h.; 18-án 115
b., &S h.; 19-én 84 b., 39 h.; 20-án 116 b., 34 h.;
21-én 79 b., 44 h.; 22-én 110 b., 30 h.; 23-án 89
b., 48 h.; 24-én 103 b., 43 h.; 25-én 138 b., 63 h.;
26-án 70 b., 31 h. — Július 1.—szept. 26-ig a
kolerabetegek összes száma 2106; meghaltak
998-an. — A belvárosban volt 106 b. és 39 h.;
a Lipótvárosban 53 b., 25 h.; a Terézvárosban
518 b., 365 h.; a Józsefvárosban 466 b., 255 h.;
a Ferenczvárosban 230 b , 121 h.

** (Budán a kolera) már jelentékenyen csök-
ken. Említendő, hogy Budán mind a polgárság,
mind a hatóság a közegészségi intézkedések kö-
rül nagy buzgalmat tanusit, ott a tisztaság és
fertőzte)enités érdekében városrészenkint, sőt a
leginkább fenyegetett helyeken utczánkint is a
polgárság köréből bizottmányok alakultak, melyek
tagjai házról-házra járva őrködnek a felett, hogy
a kiadott rendszabályokat pontosan megtartsák.
A városi hatóság is nagy buzgalmat fejt ki.

*• (Furcsa eset) történt, állitólag, Budán.
Egy kolera-beteghez, ki már egész testében ké-
kesen megfeketült, éjjel orvost hivtak. Az orvos
kijelenté, hogy itt a végsőről kell gondoskodni,
hivjanak lelkészt. Nem sokára ezután a beteg
álomba merült, és reggel csak gyöngeségről pa-
naszkodott, de különben jól érezte magát. Fel-
tűnő volt azonban, hogy teste még mindig meg-
tartá kékes fekete szinét. Végre, midőn nappal
lett, vették csak észre, hogy a beteget ápolók a
sötétségben az eczetes üveg helyett ruhamosáshoz
való kékitő vizet vettek, s ezzel dörzsölték.

— (Egy régimagyar dal mint botrány szerző).
Gömörmegye egyik kis helyén, a lévárti fürdőben
a jelen nyári idény zárünnepélyére tánczestély
volt rendezve, hol a gyéren gyűlt vendégek közt
a főbb elemet többnyire a jolsvai s kövi tót ajkú
atyafiak képiselték, köztük alig néhány tornallyai.
A négyes társaság közül egy pár tag poharazás
közben a „Legyen úgy, mint régen volt" dalt
éneklék; a közbeeső sor „Süvegelje meg a ma-
gyart mind az oláh, mind a tót'1, oly izgatottságot
szült hogy rögtön komoly verekedés színhelyévé
lőn a terem. Mint ragadozó madarak rohauták
meg az egypár éneklő fiatal embert. S még ut-
jokban is kutatták a tornallyaikat. Azonban kö-
szönet L. S. csendbiztos urnák erélyes föllépé-
seért, mi által sikerült a verekedés további hara-
pózáeát meggátolni. — Gy . • • ö.

** (Mértékletességi egylet.) Mármarosmegyé-
ből írják, hogy Kis-Bocsk'ón mértékleteseégi egy-
let alakult s a nép legnag\ obb része fogadást tőn,
hogy semminemű szeszes italt nem iszik. Az italt
áruló üzárek között ez elhatározás nagy megdöb-
benést idézett elő, s házról házra jártak pálinkával,
hogy a népet a fogadás megszegésére csábítsák.

•* (Másodtermésű eper). Debreczenben a
nagyerdőben e napokban nagy területen teljesen

érett, kellemes izii és illatú földieperre találtak,
melyből az ottani gyümölcs:csarnokban is szép
példányokat állitottak ki. öreg emberek sem
emlékeznek rá, hogy valaha az erdőben második
termés földi-epret láttak volna.

= (Szarvas a faluban). Zalamegyében, kü-
lönösen a balaton-melléki erdőségekben, nemkü-
lönben a megye belső részében, az úgynevezett
„Göcsejben" még szép számú szarvas tenyészik,
habár a nagy mértékben elharapózott erdőpusz-
titás és orvvadászat miatt száma évről évre fogy.
Ott történt nemrég, hogy egy ünnepnapon Vit
községébe a papi lakás udvara fényes nappal té-
vedt be egy szarvas, s a kapu bezáratván előtte,
már-már fogolylyá lett, midőn a megriasztott állat
roppant ugrással a kőfalon s a szomszéd kerítésén
és árkán átszökött s a szebb halálra érdemes vad
meg is menekül, hacsak az egész falut megszag-
gató mély vízmosás útjába nem esik; ezen is rop-
pant merészséggel ugrott át, de ereje annyira ki-
merült, hogy a mélység másik partján álló embe-
rek agancsánál megfogni és a marha gyanánt
megkötni akarták, azonban egy rázás, egy lökés
és mind a földön hevertek; de már későn, mert
az oda siető falusi bíró golyója életének néhány
pillanat múlva véget vetett. Nagy diadallal vitték
be a faluba az elejtett nemes állatot, s a lakosság
javára kimérték.

** (Névmagyaritások.) Kudeta, sz.-iványi
lakos „Lendvai"-ra, Stahr Zsigmond abonyi szár-
mazású joghallgató „Erős"-re változtatta veze-
téknevét.

Nemzeti színház.
Péntek, szept. 21. „A tündérujjak.'1 Szinmű

5 fslv. írták Seribe és Legouvé, francziából for
ditotta Feleki M. Ez este Felekiné asszony Í
szünidő és hosszas betegsége után először lépet
föl, egyik legkitűnőbb szerepében. Oly nagy éi
díszes közönség gyűlt össze ez alkalomra, milyent
az utóbbi hetekbea nem igen láttunk együtt, s a
fogadtatás a sokáig nélkülözőit jeles művésznő-
höz méltóJag szívélyes volt. Örömmel jegyezzük
föl azt is, hogy Felekinének külseje s hangja
mitsem vesztett a betegség által.

Szombat, szept. 22. „A zsidónö." Opera 5
felv. Zenéjét szerz. Halevy.

Vasárnap, szept. 23. ,,A Benoiton család.'
Vígjáték 5 felv. Sardou után ford. Csepregi L.

Hétfő, szept. 24. „Divatos beteg." Vígjáték 3
felv. Irta Degré A.

Kedd, szept. 25. „Don Jüan, vagy a kó'szobor
mint vendég." Opera 2 felv. Zenéjét szerz. Mozart.

Szerda, szept. 26. „Szeleburdi." Vígjáték 3
felv. írták Bayard és Laya, francziábói ford.
Bgressy B.

Csütörtök, szept. 27. „Troubadour." Opera 4
felv. Zenéje Verditől.

Szerkesztői moniiaiiivaió.
8484. S. Patak. S. J. Nem küldjük vissza, hanem a

határidő további kiterjesztését kérjük. A „homo proponit"
közmondás sehol sem igazolja magát inkább, mint itt. De
végre mégis győz a szilárd akarat — a mint ezt számtalan
példa igazolja. Az ujat köszönettel vettük. A családi ese-
ményt igaz részvéttel olvastuk.

8435. Sar-Sz.-I-iöriiicz. S. K. A tárgy kimeritóbb
részletek összeállítására is szolgáltathatna alkalmat. Ha
ön nem sajnálja a fáradságot, akkor kérjük minél elébb.

8486. Nyíregyháza. Sz.D. Valószínű,hogy még nem
késünk el, ha az értelmes és gyakorlati becstt tanácsokat
jövő alkalommal közöljük. Ha pedig elkésünk, azaz, ha
nem lesz többé ok a tinácsosztogatásra, annál jobb
akkor kolera sem lesz többé. — A korábbi czikk egy már
sokat pengetett tárgyat vitat , s bár sok ujat mond, egy
kedvezőbb pillanat bevárása nem fog kárára válni.

8437 Háborús idft. Nem nekünk való
8438! Egy sz . . • • megyei lakos. Sajnálattal ol-

vastuksák, hogy Sz.-megyében „a mostani szűk időben is

akadnak oly egyének, a kik uraknak tartják magukat s
egyebet sem tesznek, mint hogy örökké ezigánynak,
korcsmának áldoznak, jótékony czélra egy garast sem
adnak, az ország dolgaival nem törődnek, egyetlen lapot
sem tartanak, az olvasást csak híréből ismerik s a károm-
kodásban excellálnak — azalatt pedig otthonn családjaik
minden kis jóllétet nélkülöznek.' Itt azután elkelne egy
korhelykedés elleni egylet, mely idővel megteremné jó
gyümölcsét. De oda bátor ember ií kellene, a ki az előíté-
letek és gúny ellenében az ilyet komolyan indítványozni
és rendezni mertté.

8439. N. Szóllös. Sz. S. Ön óhajtásának teljesítése,
bármi szívesen nyújtanánk is abban segédkezet, egészen
hatáskörünkön kivül esik. A megnevezett állomások betöl-
tésénél semmi befolyásunk nincs; a hol pedig talán volna,
ott el van foglalva a hely. — A kérdezett közleményt an-
nak idejében megkaptuk s el van téve egyéb irományaink
közé egy későbbi korosztály számára.

8440. S. Kaza. N. S. A „Gyermekbarát" lap él, él
és virágzik azelébbi helyen és feltételek mellett Ugy tud-
juk, hogy még esze ágában sem volt a meghalás, sőt a mint
halljuk, eléggé élénk részvétnek örvend a kis olvasó nem-
zedék részéről, a mit meg is érdemel. — A levélbe zárt
mű nem közölhető.

8441. Visszatért öröm. Sok könnyüség a kifejezés-
ben, de helyenként nagyon erős reminiseentiák Petőfiből.

SAKKJÁTÉK.
352-dik sz. £ — R a b e y D r a k o n-tól.

(Ez álnévből, valamint a feladvány szépségéből, a jeles
feladványszerzőre, BayerKonrád-va. könnyen ráismerhetni.)

Sötét.

iá m m m

a b e d e f g - h
Világos.

Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond.

A 347-dik számú feladvány megfejtése.
(Zagyva Imrétől. — A Ii5-ön álló Sötét gyalog h7-re

állítandó.)
Világos. Sötét.

1. Fc7 - d6: Fb4 - d6:
2. Hcl—b3 Fa2-b3:
3. Vb6— b3:f . . . . . . . tetsz. sz.
4. V— v. H—fmat.

Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp Jó-
zsef. — Debreezenben: Z. L. — Harasztiban: Gr. Festetits
Benno. — Pesten: Lukinich Gyula.

Rövid értesítések. Haraszti: Gr.F. B Becses észre-
ételét a 347-dik sz. feladványra vonatkozólag, heh esnek

ismertükei, s a különben 4 lépéses feladványnak 3 lépésre
megfejthetése onnan ered, mert a szeríő tévedéséből
Ii5-ön álló Sötét gyalognak nézetünk szerint Il7-en kel-
ene állania. — Debrecze.n: Z. I. A legújabb küldeményt
is megkaptuk s benne használhatót is találtunk. Köszön-
ük. — Miskolcs: Cz. J. Sajnálattal vettük észre, hogy
;gy betücsere mennyi kétértelműséget okozhat. Így tőr-
én*-, hogy a 343. sz. feladványban a cl Huszár el-re ke-

rült, így, mint ön állítja, az .> lépéses feladvány hibátlan,
mit mi örömmel jegyzünk föl. Azért legjobb a feladványo-
kat, ha bármily gyarlón, de diagrammra rajzolva küldeni
be. Különben becses közreműködését továbbra is kérjük.

HETI-NAPTAR.
Hónapi- és

hetinap
Katholikns és Protestáns

naptár
Görög-orosz

naptár
Szept.-Október

6

Vasár j G 19 Hieronym.
Hétfő (Remigius püsp.
Kedd ! Theophil püsp.
Szerd. [Kandid vert.
Csőt. Szeraf. Ferencz
Pént. | Piacidus vért
Szomb. Brúnó hr , Emil

G 18 Jerom
Aladár
Lucián
Fejér
Ferencz
Placzid
Emil

Hold változásai, l

Szept. (ó)
18 B18Eumen.
19 Trofim
20 Kustachius
21 Kánt. Kodr.
22 Phókas
23 János fog.
24 Thekla

Ujhold hétfőn,

Izraeliták
naptára

N a p
hossza | kfl | nyűg.

f.
187
188
189

6. p.Tisri
21 Pálm. ün.
23GyflI.(in.
23 Törv.
24 Absolon
25
26 Abiás
27 4. Sabb.

án, 6 óra 14 perczkor délután.

189 59
180 58
191 58
192 57

5 59
6 0
6 0
6 2

4
6

6 8

6. p.

5 40
5 39
5 37
íi 34

5 29

H o l d
kél | nyűg.

100 50
100 30
114 16
127 51
141 8
154 10
166 59

6. P .

10 12
11 12
regi.
0 17
1 22
2 30
3 85

6. p.

este
este
2 1S|
2 56
3 31
4 3
4 31

TARTALOM.
Id. Mándy Péter (arczkép). — Sötét vagyok . • • —

Fészket rak a madár . . . — Az irás történetéből (vége).
- Egy magyar bujdosó a XVII. századból. — Nacbod
Tarosa (képpel). — A mikosdi kastély (képpel)- — A
főzelékek eltartása. — Régi közmondások újonnan iga-
zolva. — Sajátságos mérgezési eset. — Egyveleg. — Tár-
ház: Irodalom és művészet. - Egyh.<* és i^ola. - Ipar,
gazdaság, kereskedés. - Közintésetek, egyletek - Mi

. , n XT . , , Szerkesítói mondanivaló
újság? — Nemzeti színház. •- B Z W * - C O

Sakkjáték. Heti naptár-
Felelő, szerkesztő Pákh Albert. (Lak. magyar-utem 1. w.)

•rí
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HIRDETÉSEK.
Rendes előfizetés nyittatik

VASÁRNAPI USAG
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK

ofeíóber—deczember! évnegyedes folyamára.
ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK:

A Vasárnapi Újság és Polil. Újdonságok (okt.—decz.) 2 ft. 50 kr.
Csupán Vasárnapi Újság (okt. — decz.) 1 ft. 50 „
Csupán Politikai Újdonságok (okt.—decz.) . . . . 1 ft. 50 „

I W A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.
^gp1* Egyszersmind figyelmeztetnek mind azon tisztelt elő-

fizetők, kiknek előfizetéseik szeptember végével lejár, hogy előfize-
téseiket a lapok folytatólagos küldhetése tekintetéből mielőbb
megujitani szíveskedjenek.

JJP^"~ A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok czimü
testvérlapok jelenleg 10.000 példányban küldetvén szét, —
kétséget nem szenved, hogy azok legalább is fOO.000 kézen fo-
rogván, bármily szakba vágó hirdetmények közzétételére legalkal-
masabb eszközül szolgálnak. Mely körülményre szabad legyen az
illető közönséget tisztelettel figyelmeztetni.

Az igtatási dijak jutányosak, s terjedelmesb hirdetmények
közlésénél különös kedvezmények biztosittatnak.

A Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok kiadó-hivatala
(Pest, egyetemuteza 4-ik sjám alatt).

0 V " A Vasárnapi Újság július- deczemberi folyamából teljesszáma pél-
dányokkal még folyvást szolgálhatunk, — félévi előfizetési dija 3 ft.

Nagjlgmáfifli szénsavas keserviz-forrássó
abból készült

PEZSGO-POROK
(magyar Seidlitz-porok).

A nagyigmándi szénsavas-keserviz, mely oldó s kiürítő
részeinek dusságát, azok hatását mérséklő és emészthetőségét elömoz-
ditó szénsar tartalma által koronázza, méltán a leghíresebb s legeiterjed ebb külföldi
keservizeket helyettesíti, s azok behozatalát hazánkba feleslegessé teszi. — E víznek s
az abból készített sónak átalában beismert jótékony hatása, ugy azon elterjedés, melynek
azok már eddig örvendenek, ösztönöztek engem, miszerint ezen gyógyhatású szereknek
közönséges használatát minélinkább elősegítsem. — E törekvésemet azáltal hiszem elé -
hetni.hogy én a nevezett sóból pezsgő-porokat is készítek, melyek a gyógyforrás alkat-
részeit magukban tartalmazzák, és hatásukra nézve a világszerte ismert Seidlitz-porokkal
egyenlők.

Egy 25 hárommeszelyes üveget tartalmazó idei töltésű ládaviz, gyógyjavalattal
ellátva 6 ft. *5 kr. — Egy skatula (12 pár) pezsgö-por használati utasítással 1 ft. 20 kr
— Egy font forrás-só, mely a karlsbadi sot nelkülözhetAvé teszi, %, % és 1 fontos
faszelenczében 2 ft. 50 kr készpénzfizetés vapy utánvétel mellett.

Ismételadóknak jutányosabb ár szabatik.
C5F* Megrendelhetni Rév-Komáromban alulírottnál, továbbá:

Aradon: Habereger 6., Vélsz. — Baján: kerek: Kellner Ede gysz., — N.-Igmánd :
Deutsch Móricz, — Bonyhá-don: Kranio-, Pachl Sándor, — N.-Lakon: Lenhard Jakab
lini József gysz. — B.-Diószegen: Kovács gysz..— IV.-Szombat: Stanzl Henrik gysz.,
József gyógysz., — Bécsben: Röek Gusz- Nagy-Tapolcsnn: DeGrachFerencz gysz.,
táv ásványvizek főraktárában „zutn grauen Nyíregyházán : Barcsay Károly gyógysz.,
Igei", Wildpretmarkt Nr. 6, —Csákvár: — N.-Váradon : Bakács József, — Po-
Lukács Gyula gyógysz.. — Csnzon: Jezo-zsony : Pisztory Bódog gyógysz., Lábán Ka-
vics Sándor gyógysz., — Csornán : Klebel roly,- Pécsen: Kisági,és Simon, — Pápán:
Nándor,— Debreczen: Geréby és Hannig, Tscheppen Eduárd, — PESTEN: Jezovios
— Eger: Veszelyi János gyógysz., — Esz-jMihály gysz., Sztupa György, Kochmeister
tergom: Brenner J., — Einczinger János,:Frigyes, VághyLajos,ÉdeskuthyL, Tunner
Eszéken: Eissner ésSchwarz,— B.-Füred: János, Prüekler Ignácz, Mórán János, Lu-
Ellér Gyula gysz., — Gyöngyös: Pásztoryj kovits József, Morgenstern Isidor, Czeripp
Lajos gyógysz., — Győr: Kautz Ignácz Károly, Gyarmathy G., Ebenführer V., -
gyógysz., Lenner Ferencz, Micheller Antal,! Péter várad: Láng Mátyás, — Rzeszow
Prettenhoffer, — Jolsván: Maleter Albert j (Galiczia) : Schaitter J. és társa, — So-

morja: Adler József gyógysz., — Szabad-
kan : Hoffbauer Ign.
Szikszón: Aichman

fia gyógysz,
József gyógysz., —

gyógysz., — Kassán: Novelly Sándor, —
Kecskeméten: Mády J., Papp Mihály, -
Kis-Czell : Miszory Ferenc gyógysz., —
Kis-Várda : Balkányi Farkas, — Kolozs-
vártt (Erdély) : Wolf János gysz., Engel
József gyógysz-i — Léván : Boleman Ede
gyógysz., - Mező-Berény: Nárczisz János
gyógysa., — Mooron : Netter Ignácz, Ganzl
Fülöp,A. Háán, —Miskolczon: Dr. Szabó, rf - .,
Gyula gysz., — Csáthy Szabó István gysz., Krebs Vilmos gyógysz.. — Tatában: Szett
— Mohács : Deutsoh Sándor, Bodendorfer j Antal gyógysz., Nirtitt ;Ferencz gyógysz.. —

Sárköz-Újlak: Balázsy György gyógysz.,
S.-Alja-U.jhely: Teich Zsigmond, — Sz.-
Fehérvár : Say Rezső gyógysz., Vimmer
Adolf gysz., — Szeghalom: Kiss Ferencz
gysz.,— Szolnok: Horánszkylstv. gyógysz.,
— Szerdahely: Ehrenreiter, — Tabon

József, — Mosonj : Tróján József gysz.,
M.-Óvár: Sziklay Antal gyógysz., — N._
Banyaa: Papp Simon gyógysz, — N.-Becs-

Temesvár: BabusnikÁgost, — Vácz: Bo-
dendorfer József, Versetz : Blum József, —
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Zólyom : Thomka Lajos gyógysz.

Schinidtliauer Antal,
gyógyszerész a „Megváltóhoz" Komáromban.

n s z e r e n c s é n k a magas uraságoknak s a nagyérdemű
közönségnek az irántunk évek hosszú során tanúsított
szives bizalmáért ezennel hálás köszönetünket nyil-

váni'ani.
Ezúttal felhasználva az alkalmat, bátrak vagyunk köztudomásra juttatni, hogy

a feloszlott janoviezi és starkenbachi hírneves vászon-gyárakból az utolsó készlet
megérkezett és való

50°|o eagedménynyel végleg
el fog adatni.

(A végeladás csak rövid ideig tartand).
Tisztelt vidéki vásárlóinknak, kik megrendeléseiket levél által akarják esz-

közölni, ajánljuk alábbirt árszabályunkat, s még csak azt említjük meg, hogy a
pénzösszeg beküldése, valamint vasúti, gőzhajói vagy postai utánvét mellett, az
áruezikkek bárhová megküldetnek.

A vászonáruk valódisága s minőségéért jótállás bizto-
sittatik; ingek, melyek a testhez nem épen illenek,
visszavétetnek.

Kész férfi-ingek, legjobb kézi munka:
Fehér fonal vászon-ingek simák, 3 ft. helyett csak 1 ft. 50 kr.

Finomabb minőségű, redűzött mellel 4 ft. 50 kr. helyett csak 2 ft. 25 kr.
Finom irlandi vagy rumburgi vászon-ingek 6 ft helyett csak 3 ft.

Legfinomabb rumburgi vászon-ingek, legszebb kézi munka, 8 — 10 ft. helyett
csak 4—5 ft.

Kész nói-ingek, legszebb kézimunka, kézi h i inezet te l :
Sima vászon női-ingek, húzóra 4 ft. helyett csak 1 ft. 90 kr.

Finom sveiezi ingek, redözött mellel 5 ft. 50 kr. helyett csak 2 ft. 80 kr.
Legújabb szabású ingek szív- s hajtókában hímezve 6 ft. 50 kr. helyett csak

3 ft. 50 kr.
Eugenie-ingek, legújabb szabásuak. hímzéssel 7 ft. helyett csak 3 ft. 50 kr.

Viktoria-ingek, himezve és valódi valenczia csipkével 10 ft. helyett cak 5 ft.
Női lábravalók, himsetteít, vászon- vagy perkálból 6 ft. helyett csak 2 ft. 50 kr. J

Női korsettek, simák, 5 ft. helyett csak 2 ft.
Diszes níi korsettek. gazdag hímzéssel, 12 ft. helyett csak 5 ft.

Női háló-ingek, hosszú ujakkal 3 fr.., 3 ft. 50 kr. — 4 ft.
Legfinomabb vászon férfl-gatyák :

1 ft., 1 ft 50 kr., legfinomabbak rumburgi vászonból 2 ft. 50 kr.
30 röf színes ágynemű* 7, 8, 9, 10—12 ftig a legjobb.

Férfi nyak-gallerok 1 tuczat 2 ft. 2 ft. 50 kr., 3 ft., 3 ft. 50 kr.-4 ftig a leg-
finomabbak.

1 ruozat íérfi-harisnyaczérnából, a legfinomabb s legjobb minőségű 4,5,6 — 8 ftig j
(fehér és színesek).

12 db. vászon-zsebkendő 1 ft. 50 kr.—2 ftig. nagyobbszerüek 2 ft 50 kr. és HZÍ-|
nesek; valamint ezérna batisz-kendók 3 ft 50 kr .5, 7—9 ftj? a legfinomabbak

12 db. törülköző- vagy asztalkendő 5, 6. 7 ft. 50 kr. —9 í'tig a legszebbek
vászon-damaszban.

30 rőf fehérített kézi fonal-vnszon és fehcritetlen kettósczérnából 7 ft 50 kr
9_ft. 50 kr.. II, 13, 15 —18 ftig a legszebbek. ' ' ' !

40 — 42 róf kitűnő vászon, ágyneműnek vagy 12 db. női ingre, 14, 16, 18, 22-24
ftig a legszebbek.

50—54 rőf hasonlithatlan jóféle riunburifi vagy holland) vászon, kézifonat,
6,4 rőfös. 20, 25, 80, 35, 40,"50, 60 fti?.

| Orosz vászon tornászok számára vagy férfi nvári öltönyökre, rőfe: 25, 30, 35, 40,
50, 60 krig.

Vidéki megrendelések a pénzösszeg beküldése vagy possai utánvét mellett
| gyorsan és pontosan teljesittetnek.

A megrendelő levelek ekép c?im?endók:
„Leinenwaaren-Ausverkauf, Stnilt Freiung, im

! 1769 (3—12) Durehgange dcs Bank-Bazár, neben dem
graflich Harrach ' schen Pala i s in Wien."

KEER GYÖRGY
(17 93 (2—2)

Doroüya-ntcza, Wurniudvar 8-dik sz. a 1-sÖ emelet,
tisztelettel értesiti a nagyérdemű gazdaközönséget, hogy hordozható (Locomobilp'l
cséplő- és forgató-gépeit J

Garrett J. D.-től Backauban, Magdeburg
mellett a következő árakon adja el helyben Pesten és vámmentesen :
Egy 8 lóerejü locomobile A. 2 cséplőgéppel, mely 54 hüvelyk dobhosszu, kátrány-

tentókkel s hajtószijakkal ellátva, egészen teljes, 8920 ft. ezflat pénzb
Egy 10 lóere.jü locomobile * hengerrel, A 3 cséplőgéppel, mely 68 hüvelyk dobhosz-

szu, kátrányteritókkel s hajtószijakkal,egészen teljes, 4570 ft. ezüst pénzb
Egy forgató-gép (Drillmaschine), könnyű talajra 11 sorozóval, 6 lábnyi nyom-

távolsággal, vas emeltyűkkel, előkoroiánynyal és 2 vető-gerendelylyel eeé
szén teljes, 380 ft. ezüst pénzb

S kéretik a netalám megrendeléseket a lehetőségig idejekorán megtenni, hogy a
pontos szállítás eszközöltethessék.

Fentebb emiitett gépek a legjobb szerkezetűek és egész Északnémetország-
ban, hol azok mindenhol használatban vannak, a legjobb hirnek örvendenek.

Tudakozásokra egész készséggel kellő utasitás adatik, valamint illustrált kata-
lógusok is kívánatra ingyért szolgáltatnak ki.

NB. Elvállalható feltételek mellett bérbeni cséplés is eszközöltetik mely
esetben az illetők magukat KEEB GYÖRGY úrral érintkezésbe tehetik '

ÜDÍTŐ-NEDV
(Restitutions-FIuid)

lovak számára
KWIZDA FERENCZ JÁNOSTÓL

* a s s " " * Korneuburgban.

A« ausztriai államok összes területeire nézve Ferencz József császár Ö Felsége
által, megelőzőleg annak gyakorlati alkalmazását, s a cs. kir. ausztriai egészség-
ügyi hatóság által megpróbálva, kizárólagos szabadalommal láttatott el s a londoni
éremmel tüntettetett ki; ő felsége az angol királyné udvari istállóiban, valamint
dr. Knauert, porosz király ő felsége összes udvari istállói fó-lóorvos hivatalos gya-
korlatában a legjobb eredménynyel használtatik s különösen jónak bizonyult be
idült bajokban, melyek az égetés és zsinórhuzásnál az erő? bedörzsölést ki nem áll-
ják, « m. szügy, csipő, kereszt- s vállbénaság, rokkantság, ivhúrbillentyű, csúz,
ficzamodás, s a pata, korona- és csülök-csukló megrándulá a sat. eseteiben, s a lovat
a legnagyobb megerőltetéssel járó munkában is a legmagasb korig kitartóvá teszi
s vidámságban tartja.

Egy palaczk ára 1 ft. 40 kr.
Két palaczknál kevesebb nem küldhető, a pakolásért 30 kr. számittatik.

Valódi minőségben kapható:
PESTEN: Törők József gyógyszerész urnái, király-uteza 7. sz. a.

Továbbá:
B.-Gyarmaton: Omaszta F., — Breznobánvan: Söllner F.„ — Debreczen-

beB: Bignio J., Csáktornyán: Krausz A.,'— Dettán: Braunmüller J., —
Déva: Lengye J., — D. Földváron: Nádhera P., — Eperjesen: Zsembery, —
Eszéken: Deszáli, — Esztergomban : Bierbrauer J. C, — Gyöngyösön : Koczia-
novichJ., —Győrött: Lehner F., — Isperen: Flamm J.. — Kassán: Novelly A.,
— Kaposvárt: Kohn J., — Késmárkon: Genersich, — Kolozsvárit: Wolf J., —
Komaromban: Ziegler A. és fia. — Kolozsvárt: Karavasy J., — Lúgoson:
Kronetter F., — Marczaliban: Istl özv., — Miskolczon : Spuller J. A., —
iVagy-Becskereken: Haidegger, Deutsch testvérek , — Nagy-Kanizsán: Fessel-
hoffer és Rosenfeld, — Nagyszombatban: Smekal és fia. — Bí.-Varadon: Jánky
A., — Pakson: Flórián J., — Pápán : Beermüller W.. Pozsonyban: Schertz F.
és Hackenbergertestv., — Pécs: Kisági és fia., — R.-Szombatban: Hamaliar
A., — Rosnyon: Poós J. J., — Szabadkán: Sztojkovits D, — Szegszárdon:
HutterA, — Sziszeken: Dietrich A., — Szolnokon: Scheftsik, Horánszky Istv.,
— Székesfehervártt: Kovács P. és Légmann A., — Sopronban: Müller és Me-
zey, — Trenesenben: Weisz L. — Tepliczen: Weisz L.,— Varasdon : Halter
F., — Veröczén: Bész J. K., — Veszprémben: Tuszkau M., Zágrábban: Mi-
hics Gr., — Zala-Egerszegen : Hulinszky A. C) 1807 (1—4)

Előfizetési fölhívás

FALUSI GAZDA
FÖLDIIIIVELÉS, KERTIPAR ÉS

GAZDASÁGI HETIKÖZLÖNY
1866-dik utolsó cvnegyedi folyamára.

Előfizetési ára évnegyedre (okt.—decz.) 1 ft.
! W Teljes számú példányok még folyvást kaphatók. "̂ •S

Előfizetési föltételek:
Egész évre (jan.—decz.) 4 ft.
Félévre (jul.—decz.) 2 ft.

Tisztelettel kéretnek mindazon előfizetők, kiknek előfizetésök szep-
tember hó végével lejárnak, hogy előfizetéseiket mielőbb megujitani szi-
veskedjenek. 6

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik.

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

II e

az atyák és anyákhoz, tanítók, nevelők s minden hitfelekezetii
lelkészekhez.

Az alulirt könyvkiadó-hivatal mult évi juliushó végével
egy uj, rendkívüli ok-só s czélszerüen elrendezett folyóiratot

indított meg az ifjúság számára e czim alatt:

MAGYÁ GYEHM
Uj havi folyóirat

8—14 éves minden felekezetfl mag-yar fink és leányok száraára.

Minthogy a „Magyar Gyermekbarát" első évi előfizetési ideje e folyó évi junias
végével már letelvén, — tisitelettel kéretnek az illetők, hogy öveik számára az előfize-
tést megujitani szíveskedjenek.

Egy egész évi folyamnak vagyis 12 füzetnek az előfizetési
ára (1866. juliushótól kezdve 1867. június végéig) csak 2 forint.

A „Magyar Gyermekbarát" első évi teljes számaival még folyvást
szolgálhatunk. Előfizetési ára szinte csak 2 forint, mely bérmentesítve
küldetik meg.

§W* Tíz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk.—
A pénzeslevelek bérmentea küldése kéretik.

Heckenast fíuszíáv,
a „Magyar Gyermekbarát"" kiadó-tulajdonoea,

(Pest, egyetem-uteza 4-ik szám alatt.)

Marhavész és marhabetegségek ellen mint kiittnö óvszer ajánltatlk a

KORNEURURGI MARHAPOR
lovak, szarvasmarhák és juhok számára,

az ausztriai császárság, Porosz- és Szász-királyságok által engedményezve, kitün-
tetve a londoni 1862-iki, párisi, müncheni és bécsi érmekkel, ő felsége az angol
királynő, valamint ő felsége a porosz király főudvarmesteri hivatala részéről a
készitő irányában történt leghi?elgőbb elismerési iratok szerint — a legkitűnőbb

eredménynyel használtatik, s hathatósnak bizonyulván be különösen:
Szarvasmarháknál : a vér-

fejésnél, a tehenek felfúvódásánál, ke-
vés vagy rósz tej-adásánál, melynek
minősége a marhapor használata által
szembetündleg megjavul, — tüdőfáj-
dalmaknál, a horjuzás alatt annak hasz-
nálata megmérhetlen előnynyel jár.
gyenge borjuknak beadván, azok szem-
látomást gyarapodnak.

1805 (1-3)
A)

mirigyes és torokfáj-
dalmak eseteiben s bélgörcs ellen, s
különösen hogy a lovak jó testben,
teljes erőben s vidámságban fentar-
tassanak.

• l o b o k n á l : a májmétely eltávolítá-
sára, a rothadás s az altest minden fáj-
dalmainál, hol tétlenség szolgál alapul.

Valódi minőségben kapható:
P p c f n n « Török J. gyógyszertárában, király-uteza 7-ik szám alatt, — Thal-

| 1 lfkUl/li • mayer és társa, — Haibaner testvérek, — Glatz I. F., — Kindl
és Frühwirtb, — Rakodczay A . - B Ü D Á S I : az udvari gyógyszertárban.

PÉNZKÖLCSÖNT
gyorsan és csekély díjazás mellett kieszközöl az 1794 (2-6)

országosan engedélyezett ügynökség
Pesten, Deák Ferencz-uícza 6-ik sz. a.9

„fehér hajó' -hoz czimzett házban, 1-sö emelet.

Biztos és gyors kiirtása

A marhavész mindinkább nagyobb dimensióban kezd föllépni pusztitásaivíl,
ennek gátat vetni a mezei gazdák erélyes együttes működése kívántatik meg. Min-
den mezei gazda előtt a törvényesen megállapított elóvigyázati rendszabályok
ismeretesek, melyek, ha szorosan megtartatnak, a marhavész továbbterjedésének
némileg gátot lehet vetni De van még ezenkívül egy más óvszer is, melynek hasz-
nálata évek hosszú során tett tapasztalatok folytán marhavész ellen a leghathatósb-
nak bizonyult be, s ez a cs. kir. engedményezett korneuburg i marhapor.
*-zen pornak következetes adagolása naponkint 2 latnyi mennyiségben az emésztési
e r őt szilárdítja, a szervek működését rendezi s minden rohamtól megóvja A kor-
neuburgi marhapornak fontos szerep jutott különösen a jelenben uralgó marhavési
•jatt, m e r t i j v esetekben évek óta mint legkitűnőbb óvszer a legnagyobb elismerést
«»ta ki magának.

A cs. kir. engedvényezett korneuburgi marhapor megrendelési forrását illető-
jeg a mai számunkban megjelent hirdetményre utalunk *). G) 1811 (1)

patkányok s egereknek,
egy «s. kir. kizár. szab. patkány- 8 egérpusztitó szer által gyertya .formában.

Egy darab ára 50 kr. a. é. F ) isio (i-V)
Valódi minőségben kapható:

PESTEN: Török Jóasef gyógyszerész urnái, király-uteza 7-ik ez. a.,
továbbá:

N.-Becskerek: Nedelkovits. — Csáktornyán- Kárász A. — Eperjesen: Zsem-
bery J.— Jassenova: Dudovits J. - Keszthelyen: Wünsch F. — Kolozsvártt:
Woif J. — Pozsonyban: Scberz Fülöp. — Sopronban: Pachhofer,— Soborsin:

Franké A. Varasdon: Halter D. F., — Veröczén : Bész J. K. uraknál.

I
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PIRNITZER TESTVÉREK
pénzváltó- és bizomány-űzlcte Pesten, Dorottya-ntcza 10-ik szám alatt,

foglalkozik:
1. Mindennemű állam- és iparpapirok, sorsjegyek, fóldtehermentesitési és

kötvények, záloglevelek, arany- s ezüstpénznemek, bankjegyek és devisek bevásár-
lásával 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.
6. Lejárt szelvények ét kötelezvények beváltásával s kihúzott sorsjegyek leszámíto-

lásával.
6. Kisorsolható mindennemű értékpapirok megvizsgálásával.
7. Működési körünkbe vágó minden megbízások elvállalásával s azok elintézésével,

a pesti, bécsi s kül börzék számára,

a legiuéltányosb föltételek alatt.
Ajánljuk továbbá értékpapiraink bevásárlását

részletfizetések mellett,
mint azok legkönnyebb beszerezhetési módját. — Az összegek, valamint a fizetési határ-
idók egészen a vevők tetszése szerint osztatnak fel, kisorsolható értékpapíroknál, az első
részlet befizetésével a netaláni nyeremény már a vevőnek azonnal s egyedüli birto-
kába esik.

Kamatozó papírok azonban azon előnyt nyújtják, hogy a szelvények a vevő birto-
kába mennek át, s így a beszedendő kamatok csaknem azon összeg-többletet, melyekkel
az értékpapirok a napi árfolyam szerint magasbban vásároltattak meg, egyensúlyozzák.

Hogy a t. ez. közönségnek bárminemű sorsjegyek beszerezhetése megkönnyittet-
hessék, 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/i ft. havonklnt: 1 Windischgratz-,Waldstein-,Como-,Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
9 „ „ 1 Salm-, Genoia-, Windischgratz-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
1 „ „ 1 1864-ki 50 ftos, Pálffy-,Genois-,Windischgratz-,Keglevich-sorsj.
8 „ „ 1 4°/o trieszti 50 ftos, Como-, Pálfly-,Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
8'/i „ „ 1 1839. 50 ftos, Salm-, Pálffy-,Windischgratz-,Keglevich-sorsjegy.
• „ „ Eszterházy-, Clary-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
9 „ „ 1 4% gózliajózási, budai.Waldstein-, Windischgratz-, Rudolf-sorsj.

|O „ „ 1 1864-ki lOOftos,Pálffy-,Waldstein-,WindischgrStz-,Keglevich-sj.
Il'/j n „ 4 trieszti 100 ftos, Salm-, Genois-, Waldstein-, Rudolf-sorsjegy.
1% n „ 1 hitel, 1864-iki 50 ftos, Salm-,Waldstein-, Keglevich-sorsjegy.
14 „ „ 1 1860-iki 100 ftos, 1864-ki 100 ftos, Salm-, Genois-, Rudolf-sorsj.
Ifi „ „ 1 hitel, 1860-ki 100 ftos, 1864-iki 50 ftos, Salm-, Rudolf-sorsjegy.
18 „ „ 1 4% 1854-i 250 ftos, 1864-i 50 ftos, Clari-,Waldstein-, Keglevieh-s.
tt „ „ 1 hitel, 1860-iki 100 ftos, 1864-iki 100 ftos, 1889-iki 50 ftos sorsj.
t 4 n „ 1 1839-iki egész, Salm-, Waldstein-, Keglevich-, Rudolf-sorsjegy.
te „ „ 5% 1860-iki 500 ftos, 1864-iki 50 ftos, Genois-, Clary-, Rudolf-sj.

Különösen előnyösek az általunk rendeiett

társasjátékok 10 részesre,
melynél a részvevők mindegyike vagy 20 hó alatt havonkinti, vagy 20 hó alatt */« éven-
kinti részletben egyenlő öszletet fizet. Az első részlet lefizetése alkalmával a részvevők

mindegyikének részletfizetési levelek kézbesittetnek, melyen az illető 10 sorsjegy föl-
jegyezve vau, s a tagtársak mindegyike tizedrészre mind a 10 sorsjegyre játszik Ai
utolsó részlet lefizetése alkalmával a részvevők mindegyikének egy eredeti sorsjegy szol-
gáltatik ki. Ezen társasjátékok azon előnynyel kínálkoznak, hogy hosszabb idő alatt
10 különnemü sorsjegyre játszik, s végül az utolsó csekély részlet-összeg lefizetése által
egy eredeti sorsjegy birtokába jut. A jelenre nézve ajánljuk következő társasági biztosító-
leveleinket:

A. 10 Credit-sorsjegyre 7 ft. 25 krval 20 havi részletfizetéssel
B. 10 „ „ 9 ft. 75 „ % évi
C. 10 1864. 100 frtos sorsjegyre 5 ft. havonkinti
D. 10 1864. 50 „ „ 2 ft. 50 kr. hav.
E. 10 1864. 100 „ „ 7 ft. 25 kr. % évi
F. 10 1864. 50 „ „ 8 ft. 65 kr. „

Itten 10 személy játszik 10 sorsjegyre, « mindegyik személy a tizedrésf re, s mind-
egyik részvevőnek az utolsó részlet befizetése alkalmával, egy eredeti sorsjegy fog
kiszolgáltatni.

G. 50 Rudolf-sorsjegyre 3 ft. 60 krval 20 havi részletfizetéssel.
Itten 10 személy játszik 50 Rudolf-sorsjegyre s mindegyik személy a tizedrésire,

s az utolsó részlet befizetésekor mindegyik részvevőnek 5 sorsjegy fog kéíbesittetni.
Továbbá az oly kedvelt társulatijátékok: >

H. 4 ft. 25 krval % évi részletfizetéssel.
1. S ft. 50 „ 20 havi részletfizetéssel.

Itten 20 személy játszik s mindegyik személy a huszadrészre, a befizetések
tartalma alatt

40 húzásban évenkint
minden Ausztriában kibocsátott sorsjegyre egy bádeni s egy svéd sorsjegy hozzáadásával
s az értékpapirok folyó kamatait a befizetés napjától kezdve már élvezendik. A sors-
jegyek végül vagy el fognak adatni, s a bejött összeg egyenlő részben felosztatik vagy
kívánatra természetben szolgáltatnak ki.

Különös figyelmet érdemel a legújabban rendezett K. betű társasjáték 20 sze-
mélyre 10 ftjával — 20 évnegyedenkinti részletfizetéssel 41 sorsjegyre, s mindegyik sze-
mély a nyeremény huszadrészére, és pedig: 1 1860-iki 500 ftos egész sorsjegy, 2
1864-iki egész, 1 1854. 250 ftos egész, 1 1839. 250 ftos egész, 2 Credit, 1 triesti egész,
1 triesti fél, 1 gőzhajózási, 1 Eszterházy, 3 Salm, 3 Pálffy, 3 Clary, 3 Genois, 3 budai,
3 Windischgratz, 3 Waldstein, 3 Keglevich, 3 Rudolf, 3 Como-sorsjegy.

Egyenkint mindenki s bármely tetszésszerinti társulatba beléphet, anélkül, hogy
az egyik részvevő a másikkal valamit törődnék.

E helyt felemiitjük még, hogy mi kívánatra mindennemű sorsjegyösszeállitásokat
tetszésszerinti határidőre részletfizetés mellett eladunk, melyeket mi különösen azoknak
kik maguk közt sorsjegytársulatokat alakitni akarnak, ajánlunk. *

ÍJOT" Más pénzváltó-házak által — részletfizetési üzleteket (Iletóleg -
hirdetett kombinátiók, általunk is eszközöltetnek, s az erre vonatkozó kérde-
léskődesre gyors kivitel biztosittatik.

ÉÉÍGÉRVÉNYEK
mindennemű sorsjegyekre és minden sorshúzásra, nálunk legjutányosb áron kaphatók.
Az 1864-ik évi dt:czember l-jén történt 1864-iki sorsjegyek kisorsolásánál a 808-ik
sorozat huzatott ki 1—60 számmal, s Ígérvényekre általunk adatott ki — 2000, 1000,
400 stb. nyereménynyel.

C ^ " Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek és azok postai
utánvét mellett is eszközöltetnek.

iKf"" Bizományosoknak, részletfizetési leveleink s Ígérvényeink eladásánál a leheti
legnagyobb kedvezmény biztosittatik. 967(48—62)

Részletes sorshuzási tervek, valamint részletfizetési ^rograuiiuok ingyért szolgáltatnak ki

A nemi elet

titkai s veszélyei.
Értekezések nemzés-, terhesség-, ön-

fertőzés-, magömlés-, eápkór-, fehér-
folyás-, közösülési tehetetlenség-, női
magtalanságról stb., ez utóbbi beteg-
ségek óv- és gyógymódjaival

Függelékkel a bujakori ragályzásról
és Dr. Rodet, lyoni orvos
ragályelleni lesdiizlosb óv-

szeréről,
a férfi és női ivarszerek boneztani ábráival.

Ara: 1 ujforint.
Rekommandiroiott keresztkötésben ;
20 krral több; utóvétellel 40 kr. több.

Megrendelhető szerzőtől követkelő
czim alatt:

Dr. Eiber V. P.
Pesten, József utcza 66-ik számú

1798 (1—3) saját házában.

Előfizetési fölhívás

Házassági ajánlat.
Egy egészséges, jó erejében levő, hatvan

éves, reform-hitvallású és hatvanezer forin-
tot érő. szabad rendelkezése alatt álló va-
gyonnal biró. gyermektelen özvegy ember
óhajt magán a k házastársul egy szelíd, szor-
galmatos és egészséges 45 év körüli nőt,
kinek megközelítőleg mintegy feléoyit érö,
szabad rendelkezése alatt aüó és pénzzé
tehető vagyona VO1B3. — Melyról körűimé
nyes tudósítást f. évi október hó 6-ik nap-
j»ig D. G. czim alatt Debreczenben (poste
restante) méltányos tisztelettel el fog várni
a csendes és nyugalmas házasságot ajánló

1797 (1-2) D. í*.

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
1866-dik utolsó évnegyedi folyamára.

Előfizetési ára évnegyedre (okt.-decz) 2 ft.
Kitünőbb szaktudósaink, s közöttök :

Baininer János. Csatskó Imre, Fottarassy János, Oremiss Ág;ost, Hegedűs Can-
did, Horváth Boldizsár, Horváth Mihály, llunlalvy János, Karvasty Ágoston,
Kautz jGyula, Konck Sándor. Nagy Iván, Pauler Tivadar, Suhayda János,
Szentkirályi Mór, Szrniczey Gusztáv, Szilágyi Sándor, Szinovácz György,

Tóth Löriiu-z, Wenzel Gusztáv stb. urak szíves közreműködése mellett
kiadja _ szerkeszti

Hcckeiiast Gusztáv, Ökrftss Bálint.

| Clioicra elleni hasonszenvi
gyógyszerek.

Dr. Argenti Döme kir. tanácsos urnák
utasítása sz< rint készítve, golyókban vagy
a rögtöni adagolásnál czéiszerübb folyadé-
kokban, pontos használati utasítással együtt
kaphatók: Jarmuy Gusztáv hasonszenvi
gyógyszertárában Pesten, belváros, pap-
növelde-utcza 1-ső szám.

Ára egy szekrénynek 2'/i ft., finomabb
3 ft., postán küldve 20 krral több.

1785 (3-3)

A „Jogtudományi Közlöny"ícljesszáinupéldányaival még
folyvást szolgálhatunk.

8 ft.
4 fi.

Előfizetési föltételek:
Egész évre (jan.—decz.) . . . .
Félévre (jul.—decz.)

IW* Figyelmeztetnek egyszersmind mind azon tiszt, előfizetők, kik-
nek előfizetéeök szeptember végével lejárnak, hogy a nyomandó példányok
mennyisége s a lapok folytonos küldhetése tekintetéből — előfizetéseiket
mielőbb megújítani szíveskedjenek.

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. " ^ Q

A „Jogtudományi Közlöny" kiadó-hivatala
(Pest, egyetemuteza 4. sz. a.)

Titkos 1773(5-12)

betegségeket
még makacs és üdült bajokat ia ugy
koródában, mint magán gyakorlat foly-
tán több ezer betegen legjobbnak
bizonyult mód szerint, sokszor a nél-
kűl, hojry a beteg hivatásában vagy
életmódjában gátoltatnék, gyöke-
resen, biztosan és gyorsan gyógyít

Med- dr. Heifer Vilmos
P<st, király-uteza 27. sz. Medetz-
házban, 1-sö emelet, délelőtt 7— 9-ig,

délután 1—4 óráig.
§ W Díjazott levelekre azonnal

válaszoltatik, s kivánatra a gyógy-
szerek is megkűldetnek.

M i n d e n n e m ű

takarópapiros
(Makulatur)

kapható Pesten, egyetem-uteza 4-ik sí.

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomatott saját nyomdájában Pesten 1866 (egyetem-uteza 4-ik szám alatt).

40-ik szám. Tizenharmadik évfolyam.

Pest, oktober 7-én 1866.

I^T Előflaetési föltételek 1866-dik évr«: a Vasárnapi Ujsag és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 ft. — Fél évre 5 ft.
Csapan Vasárnapi Ujsáir: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 ft. Fél évre 3 ft.

" Hirdetési dijak, a Vnsárnnpi UjsaR és Politikai ljdonsáKokBt illetőleg, 18B6. január 1-töl kezdve: Egy, négyszer hasábzott perit sor ára, vagy annak helye egyszeri igtatásnál 10 krba;
háromszori vagy többszöri igtatásnál csak 7 krba szamittatik — Külföldre nézve kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Hamburg és Altonában: Haasenstein és Vogler. M.-Frankfurtban:
Jacgcr könyvkereskedése; Bécsben : Oppelik Alajos. — Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 ujkr.

Egy régibb közleményünk helyreigazítá-
sával tartozunk olvasóinknak. Lapunk múlt
évi folyamának egyik számában egy képet
és leírást közöltünk a jelen czikk czime alatt.
A képet több külföldi képes lap szintén ugy
mutatta be, mint az amerikai Egyesült-alla-
mok elnöke washingtoni hivatalos házá-
nak (az u. n. „Fehér ház"-nak) rajzát. Azon-
ban Északamerikában élő, s lapunk régi ol-
vasői s jó barátai közé tartozó honfitársaink
siettek minket azon tévedésre figyelmeztetni,
melybe ama külföldi lapok nyomán mi is
beleestünk s elküldék számunkra a „washing-
toni Fehérház"
fényképét, te- -- —^S^-
hát a hivata- - -_-_- ^T- J"-
los elnöki ház _-_ --
valódi mását, - - ^
melyet minapi
közleményünk . _ _.
helyreigazitá- ~i~
saul hu rajz- " -"
ban itt köz-
lünk *).

Jeles honfi-
társunk s évek

óta lapunk
egyik buzgó-
munkatársa,

azAmerikában
élő László Ká-
roly, a kép ma-

gyarázatául
még a követ-
kező adatokat
volt szives ve-
lünk közleni:

„Washing-
ton az észak-
amerikai köz-
társaságnak

nem a köze-
pén fekszik —
mint az em-

iitett czikk
mondja — ha-
nem annak

A „Fehérház" Washingtonban.
nyugati határa, mintegy 2880 a. m. földre.
Épen ezért többször gondoltak már arra,
hogy a kormány székhelyét az Egyesült-ál-
lamok közepére, a Mississippi partjára tegyék
át, de ezen tervnek útjában áll a Washing-
tonban már fennálló, sok millióba került
nagyszerű, szilárd, pompás középületeknek
elhagyása, és a választandó uj helyen ugyan
annyi költségbe és sok időbe kerülő épités.

Az igaz, hogy a presidens mostani lak-
helye nem császári pazarfényü s költségű
roppant nagy palota; de nem is oly egy-
szerű kis deszka-ház az, mint az emiitett

csaknem egészen a keleti szélén, az Atlanti-
tengertől csak 120 angol mérföldre, s a
Csendes-tengertől, mely az Egyesült-államok

*) Mult évi képünk, mint azóla éitesültiink, Lincoln
volt elnbk családi magán háza volt. A tévedés a külföldi
laPokban innen eredhetett. Szcrk.

A ,Fehérház" Washingtonban.

czikkhez melléklett rajz ábrázolta, melynek
se alakra, se anyagra, se környékre nézve
nincs semmi hasonlatossága a „Fehér házi-
hoz. Ennek homlokán nem öt, hanem tiz
ablak van, közepén nagy tornáczczal, melyet
tiz jóniai oszlop tart. Az épület hossza 170

s szélessége 80 láb, és az egész fehér „free
stone"-ból (fehér márvány kinézésü kö)
van épitve. A magán és közfogadásokra gaz-
dagon szerelt s bútorozott nagy terem és
szobák a földszinten, vannak s ezeken kivül
a presidensnek s családjának elég kényelmes
szobái vannak, melyek minden presidens
választásával újonnan butoroztatnak fel.

A rajz, melyet e lapon közlünk, a ház-
nak északi homlokát ábrázolja; e közt és
az utcza között mintegy 80 lépésnyi, virá-
gokkal tarkázott gyeptér van, melynek kö-
zepén áll Jefferson Tamás bronz szobra.

A presidens
-_-= — -- _ -- __-_ ~ " -~- -, háza egy nagy

--~" ._- __ " angol izlésü
:- -" kertben § van,

melybe a be-
•^=r^==~-^- -=-==£-Z- —'--'--- "? mene t e l sza-

bad, s a nyári
délutánokon

itt mindenki
élvezheti a

tengerész - ze -
nekar szép ze-
néjét s láthat-
ja a presidenst
és miniszte-
reit, kik egy-
szerű polgári
ruhában ke-

verednek a
nép közé. A
presidens há-
zánál se kivül,
se belől nincs
semmi őr. A
közszobákba a
látogatok sza-
badon mehet-
nek be bármi-
kor. A kon-
gresz (ország-
gyűlés) ülése
alatt a presi-
dens heten-
kint egyszer

s a neje is egyszer szokott elfogadást tar-
tani, hová mindenkinek szabad a bemene-
tel; az ajtók tárva nyitva állnak, s kik
a presidenssel kezet akarnak fogni, azt
akadály nélkül tehetik. Ezen fogadásokon
roppant tolongás szokott lenni; minden


